
Sliby — chyby.
Každý Čech, kterému aspoň trochu zále

ží na právech našeho národa, má bedlivě srov
návati chlubivé sliby radikálních pokrokových
kandidátů poslanectví z r. 1911 s nynějším
výsledkem. Sliby se slibovaly, blázni se rado
vali. Čím byl znatelnější odklon od politiky
konservativní, čím hustější střely se sypaly na
rozvážné politiky konservativuí, tím více se
přohrávalo jak ve Vídni tak v Praze.

Kdo s radikálními křiklouny nesouhlasil,
hned byl označen za byrokrata nebo klerikála.
Ale právě radikální vítězové prozrazovalí tak
často povahu zaječí, když do nich vjel strach
o mandáty! Čeští radikálové projevili soustav
nou houževnatost pouze v boji proti »klerika
lismu«, čili vlastně. v pohodlném bičování ka
tolického lidu českého. Jinak však zrazovali i
svá hesla nejoslnivější. Volalo se, jak se vy
může české státní právo, ale zatím lvové spo
kojují se různými almužnami pro některé o
kresy; oposice a obstrukce dělá se hlavně
proto, aby se prodala za subvence, poskytova
né od vlády živořícím podnikům. A zatím co
čeští lvové ze strachu před ztrátou poslanec
kých diet povolovali rozpočty, Němci uplatňují
prakticky proti čes. státnímu právu »Deutsch
bohmen.« A vrchol všeho — komisariát za
vlády pokroku, kdy ve Vídni nezasedá ani je
den poslanec české strany křesť. sociální a kdy
máme zemského poslance jen jediného. »Kle
rikálové« čeští tedy nemohli v našem království
pokrokářům vůbec nic zkaziti. A přece tako
vé konce! :

Krakovská »Nowa Reforma« 30. října m.
r. napsala (a »Čas« 4. listop. m. r. po ní opa
kuje) říznou kritiku zavedení komisariátu a
českých zástupců: »Celé silné strany parlament
ní — mezi nimi i značná část Čechů, jichž se
provedené absolutistické pokusy přímo týkají —
pomáhají vládě, abv nebyla připuštěna disku
se ani o porušení konstituce a právních zá
kladů samého parlamentu! Před našima očima
Jidový parlament sám sobě kope hrob, sám si

FEUILLETON
Troji štědrý večer.

Z chorvatštiny: Jan Al. Veselý.
I

-Štědrý večer na jihu! Štědrý večer plný květů
i slunečního jasu! Přes mírnou hladinu moře vlaje
dech jižního vánku a unášeje s sebou vůni pozdních
růží, vrhá ji na balvany krásné, bílé vily. Ona stojí
na zeleném vrcholku a svými štíhlými, mnohými slou
py podobá se chrámu, v němž bohové kdysi žili.

Dlouho stála osamocená v objetí pinil jako ti
chá nevěsta. Než nyní otevřela se opět její okna, jimiž
prozařuje světlo mnohých svící jako jas šťastných očí.
Nyní opět usidlilo se v ni světlo i štěstí — mladost
a spokojenost!

Do noci linou se zvuky i plné akordy klavíru
a s nimi ženský hlas, plný citu, plný teploty, plný
mladosti, -- který plakal a smál se zároveň. Jako
měkká křídla racků snášela se dolů její píseň, níže i
nížeji na břeh i zanikala v mihajících se vlnách.

Nastalo ticho! Dva okamžiky, jakoby celý svět
pod silou umění odumřel. Avšak jen na okamžik, a
ihned v zápěti zaburáci bouře oduševnění, i volání i
tleskot se mísí se zvukem pohárů plných šampaň
ského.

Svatá noc; noc noci; noc smutného štěstí 0

bestirá silněji a Snět svým temným závojem důmštěstí — i naslouchá výstřelkům bouřného života,
jenž v domě bujía víři; nedbá na sladké tajemství
i svatost oné noci.

“ Jen jedna vzdálila se od druhých, jen jedna,
jíž dotkla se štědrovečerní noc — ona je samotná.
Na terase sama sní v jednoduché bílé říze jako za
bloudivší vločka sněhová v měkkém dálném boha
tém jihu. Proč roztrhla věnec z růží, proč uprchla
před písní a veselím? ,
-© Mysl její Setí k severu. Letí přes moře i hory;

přes Alpy, které pozdravují svatou noc, obestřenou

na své rakvi přidržuje víko, aby snad nespadlo,

demokratická — míčí a nevolá na poplach, že
se řítí základy konstitučního státu . . . Konusti
tucé přestala žíti v myslích obyvatelstva.«

-Když na Moravě náš dr. Koudela na místo
radikálních výkřiků tiše vypracoval finanční
plán na Sanaci zemských finaucí, zahájena byla
proti němů-za vedení semity dra Stránského
pustá štvanice, $oc. demokraté vytloukli v
místnosti křesť. Soc. klubu v zemském domě
okna, dr. Stránský a soc. demokrat Vaněk spo
jili se proti Koudeloví s Němci. »My sanovat
nebudeme!« rozhlašovala na všecky strany ma
jestátně radikální aliance. Zatím zemské dluhy
ve vší tichosti dostoupily výše 15o mil. K. Na
potřeby řádného hospodářství zemského pro
rok 1914 nedostávalo se jen — 18 milionů. A
při tom slibovali ke všemu demagogové uči
telstvu hory doly.

Nyní tedy nastala chvíle, kdy měli sano
vati pokrokář Stránský, agrárník Staněka soc.
demokrat Tusar. Páni však dokázali své triumfy
a pracovní schopnost pouze tím, že za jásavých
fanfár a za nepřirozených kompromisů vyrvali
katolíkům řadu mandátů. Ještě ve vánočním
čísle »Mor. Novin« liboval si Staněk agrárně
soc. demokratickou alianci, ač stál nad propastí.
Staněk zmařil v červenci svou obstrukcí v par
lamentě projednání malého finančního plánu, z
něhož měly Čechy a Morava dostati své úděly.
Co zaleží na poplatnictvu? Jen když vyžebral
195.000 K na svou živořící motouzárnuI

Ale nad uzdravením finanční choroby
stanuli radikální vůdcové tak bezradně, až bu
dili u vídeňské vlády tichou soustrast. Dobře
napsaly liberální »Mor. Listy«, že radikálnímu,
moravskému bloku na řádné úpravě nezáleží

Dle téhož listu v bloku »rozhodují stále ohledy
demagogicko-agitační... Moravský blok na
bubřelými frázemi poštval lid proti věcné, roz
umné práci tak, že se dnes sám bojí čerta,
kterého maloval na stěnu. Lid přirozeně se
bude velmi podivně dívati, až objeví se sa
P

překrásnou bělosti sněhovou, v něžné písni: „Narodil
se Kristus Pán . ..“

Dál i dále leti jeji myšlenky i tužby, dokud ne
zastavi se kdesi na vrcholku u klidného domu pod
znamením kříže|

Annunciáto! Ty světicečístá|

Bilé snoubenky Kristovy jdou na půlnoční. Stro

tečným, sněhovým rouchem a ověnčeny jasnými ko
runami. Sklánějíce se pod údery vichřice klaní se,
když ze zdi kláštera odpovídá pozdrav:

Annunciáto' Ty světice čistá! — — —
Snflka náhle sebou trhla i zakryla se za větvo

ví oranžů i palem na terase — zaslechla na blízku
hlasy, tichý vášnivý šepot — rozuměla každému
slovu i nemohla zůstaviti svůj nedobrovolný úkryt.

„Moje! Sladká, nejmilejší moje! Ty musíš, ty,
budeš mojí ženou| Co se ptám na vše ostatní, na
postavení, právo? — Tvoje umění je jako koruna
královny — tvoje krása čini tebe vyvýšenější nad
hermelínkaždécarevny!Ty — tyl....

Milostná slova zmírala ve šťastném šepotu —
v bouři, která nastala pod údery nepokojného již
ního vichru. Vítr vrhal na břech vlny silou svojí a
hnal je přes nábřeží až k piniím i domu plného ště
stí, až se ve svých základech, jakoby od nějakého
strachu, náhle zachvěl.

„Ha — ha!“ zahučely vlny. „Ha — ha, muž
ská přísaha! — Bezpočtu je jako lístky růže, s kte
rými si pohráváme — zapomenou na ní, sotva ji
proslovilit . . . “

Krásná, hrdá dívka nerozumí tomu výsměchu
i šepotu vln — ale rozumí jim ona druhá — 088
mocená — ona sněžná vločka porozuměla jim ....
i modlí se a chvěje nad osudem milované sestry —
chvěje se nad hrdým, ale přebouřlivým srdcem! —

II.

Štedrovečerní noc — opět štědrovečerní noc.
Nad malou apřítulnoudědinousněží i něžněvznáši

nační plán ve své nahotě, a tam uvidí mímo
několika málo nepatrných cukrlátek t. zv. so
ciálníchdaní,ty položky,proti kterým byl
po pětletharangován a proti kterým
volilkandidátyzblokovaných stran.
.. . bude-li věc pokroková poškozena, tak
padue vina jen a jedině na vůdce a machry
blokové, kteří snažili se uštvati každého pokro
kového člověka proto, že v barnumském počí
nání si blokové agitace viděl šílenství.«

Když se na obzoru jevily známky komi
sariátu na Moravě, Staněk nabízel své služby
ovšem za průvodu barnumských floskulí —
vládě V červenci po volbě zemského výboru
liboval si Tusar, že většina výboru jest na
prosto pokroková, ale nyní uhýbá a zalhává,
když se vytýká, proč se uepostaral radikální
blok o svolání zemského sněmu, o jehož zase
dání usilovali vlivní našinci houževnatě

Cestu komisariátu upravovala pokroková
klika tím, že z nepříčetné zášti proti organi
sovaným českým katolíkům volala c. k. vládu
na zemského hejtmana. Posl. Tusar sám se

podřekl, když na soc. dem. sjesdn v Praze prohlásil, že vinu na nesvolání sněmu má mimo
vládu — zemský výbor (ze 4 přísedících jsou
tam tři radikálové)

A v tom bác! Při bezradnosti radikálů
pojednou použito nouzového práva: zemskému
výboru bylo uděleno císařským patentem prá
vo vybírati zemské přirážky v dosavadní výši.
Takové vysvědčení dala vláda lidem, kteří na
zhoubu země volali, že sanovat nebudou —tak
také dokázala žebravým subveučníkům, jak se
jich bojí Tedy po všech rytířských heslech
papírových junáků komisariát na pochodui
do Moravy — kdy se vláda třese před hrstkou
poslanců rusínských a italských. Pokrokové
sliby — největší chyby.

| Vyrovnejte nedoplatky za
- „Obnovu“ a „Časové úvahy“.

se čar vánoční noci. Když vichřice zaburácí, chvěje
se i dědina i blízký les; nyni však všudy vládne mír
jakoby od únavy i pod tihou sněhu.

Mir, ticho — zamlkiost! Jen chvílemi mihnese
nad vysokým kopcem mihotavé světlo železničního
vlaku, jenž unáší s sebou šťastné i nešťastné. — I
ony, kteří v náruč svých milých spěchají, i ony,
kteří jsou chudáci bez přístřeší. Ubožáci, bez pří
střeší — černá obluda osudu podobná vleče je s
sebou bez odpočinku, bez ustání. Z údolí pozdravují
je nesčetná malá, přítulná světla, která jakoby kaž
dým malým okénkem skromných chaloupek na ně
volala: „Rozsvěcujete i vy vánoční stromek? Září i
vaše oči od štěstí jako oči nevinných ditek?“

Z kláštera Annunciáty zaznívají zvuky vánoč
ních zvonů, spouštějí se dolů do doliny jako Čísté a
jasné stříbrné kapky, jako Čisté perly hvězdnatou
nocí.

Nad klášterem bílých sester vznáší se andělé
vánoc — i mihot křídeljejich jakoby šepotal: „Všem na
zemi pokoj, radost!“ Než v klášteře nachází se ještě
někdo, jemuž přinášejí mnohem větší, opravdovější
i velevznešenější mír. Smrtonosný genius děle než
týden již krouží nad klášterem a s rozpiatýma ruka
ma čeká, aby doprovodil bílou růži tamo nahoru —
sestru Candidu! ....

Leč déle než týden zápasí její mladý život se
amrti! Sotva čeká, aby její čistá, nevinná duše pře
trhla okovy pozemského života i vznesla se vzhůru
k nebi, po kterém tolik touží. Avšak ona nemůže—
ona negm! zemřiti, poněvadž ji hledá nyní druhá
duše razervaná, nemocná duše, které ona právě cestu
k nebi ukázati musí.

Kolikráte zaleti její myšlenky k sestře daleko —
daleko, ale pokaždé zastaví se pod okny i jako
těžké mlhy uváznou, a tu nemocná se zimničně ho
rečnýma očima i třesoucíma se rukama prosí: „Pane,
Pane, veď ji k Soběl“

A dnes je štědrovečerní noc. Před chudobným,
úzkým lůžkem mihotá se několik svíčiček na malé



Našim čtenářům. Konečně se nám poda
řilo za značných obtíží technických vypraviti
v tomto roce prvé číslo Zajisté nám vážení
příznivci prominou, není-li úprava bezvadná.
Byli jsme rádi, že číslo mohlo býti dohotoveno
aspoň tímto způsobem. Rozumí se, že textová
část jest dosti kusá a že jsme musili vynechati
celou řadu insertů starších i těch, které byly
objednány k novému roku. Výběr jsme musili
poříditi výhradně tak, aby se co nejsnadněji
vše vedle sebe umístilo. Proto vynechání in
sertů zvláště větších není známkou zúmyslného
opomenutí. Situace však poskytuje naději, že
list náš v příštích týdnech již bude vycházeti
v pravidelnou dobu a že se věnuje náležitý
zřetel jak dopisovatelům tak inserentům. Pro
síme všechny p. t. přátele za přízeň další. Račte
nám zjednávati další příznivce! Ovšem není
ani potřebí připomínati, že to, co kritickými
poměry zmeškáno, list nahradí, až zavládnou
v tiskárně pravidelné poměry. — Redakce a
administrace +Obnovy.«

Moderní hospodaření. Prý pouze až po po
rážce klerikalismu národ hospodářsky zmohutní.
A už to začíná — jenže zatím nejvýš ve pro
spěch židů. Na př. agrárníci hlasovali proti da
ním z přepychu a pak pro premie velkolihova
rům. Z 1434 velkolihovarů, jimž dává stát ročně
30 mil. K, jest pouze 32 družstevních. — Za
vlády strany konservativní najmuli rolníci ve
Starém Městě u Uher. Hradiště městské po
zemky. Část však těch pozemků okolo cukro
varu žida Maye pronajalo rolnictvo tomuto
cukrovaru, aby bylo umožněno skládání řepy.
Za měřici platil May o 7 i více, než co pla
tilo rolnictvo městu, z čehož měli užitek malo
rolníci Nyní vsak pokrokový starosta Beneš
se svými druhy na radnici odhlasoval, že rol
nictvo pronajaté pozemky nesmí dávati do pod
nájmu. Tím chtějí prospěti pokrokáři Mayovi,
kterému jsou pozemky od města slíbeny, na ú
čet malorolníků. Ovšem bude za ně platiti ná
jemné menší. — Ve Vyškově trvala od r. 1898
gymnasijuí Matice. Měla vydržovat gymnasium
až do jeho sestátnění. R. rgr1 obdržela Matice
vyškovská od ministerstva 38.889 K. Leč téhož
roku vydáno z matičního jmění (sebraného ode
všech poplatníků) 5.000 K pokrokovým »Vyš
kovským .Novinám.« Nyní tatáž Matice dala
vyškovskému Sokolu 17.000 K na spolkový
dům, chudým studentům na podporu však 500
K. Zadlužené město ke všemu dalo pozemek
na stavbu Sokolovny zdarma. — Kolportér ru
dých listů Kincl v Brně zřídil kroužek střádalů
a sebral od dělníků velmi zhačné obnosy. Chudí
soudruzi si uevšímali, že žije Kincl jako kava
lír. Před Novým rokem mělo býti jmění 4.000K
střádatelům rozděleno. Zatím však Kincl nara
fičil zvláštní plánu. Vrazil k němu do hostince

jedličce; zápach jedle i svíček mísí se s vůní růz
ných léků — a nemocná poslouchá — poslouchá
s Široce rozevřenýma očima, křečovitě tisknouc na
hrudi malý křížek i naslouchá, kdy její srdce napo
sledy zabuší.

V kostele klečí bílé sestry i pěji svaté vánoční
písně. Bílá i čistá i neposkvrněná družina. Vůně i
oblaky kadidla ovíjejí se okolo jejich čistých čel jako
jemné koruny ozářené světlem sterých svící.

„Slyš -- slyš — matko představená, což ne
slyšíte? Já ji slyším z dálky, jak přichází“ — — —

Venku začal buráceti vichr. Představená utírá
nemocné spocené čelo, těšíc ji: „Upokoj se, dítě
moje, Kristus je to, který tebe zve, a ty slyšíš hlas
jehoI“ — — Nemocná se utiší šeptajíc: „Kriste, já
ráda půjdu“ — — —

Vichřice zuří silněji a silněji, avšak přehlušují
ji zvuky varhan i „Gloria in excelsisi“ .. . Ne
mocná tiše odpočívala, jen chvilkami vyhublými prsty
přejela pokrývku, jakoby něco hledala. -- V kostele
nastalo ticho. — I vichřice ' ustala ve svém běsu,
jakoby se skláněla před Nejsv. Svátosti v rukou
kněze, i sněhové vločky neslyšitelně i zbožně
spouštěly se dolů kol kostelních oken.

A opět se nemocná pozvedla. „Slyš! Slyš!
Což neslyšíte? Ona přichází! . . .“ Tentokráte její
umírající ucho dobře slyšelo. Jemné zvuky zvonků
zavzněly sněžnou nocí, a okamžik na to zastavily
saně před hlavními vraty. — Celým domem zavzní
ostré zvonění. — Nemocná povzdychne z bluboka,
jakoby se ji ulehčilo! Ještě jednou otevrou se její
oči, v nichž zazáří celý jas štědrovečerní noci, a
potom schýlí se mírně i spokojeně.

„Kriste, hle, jdu k Tobě.“ — Buď to ona
řekla, anebo to byl vzlet duše k nebi — — Při
tomní pocítili teplý, něžný dech — který za krátko
ustal

posel, který vyděšeně sdělil, že se do Kiuclova
bytu vloupali zloději — takže všecky peníze
připravené na rozdělení jsou pryč. Leč úřady
byly jaksi nedůvěřivé, šly po stopách vinníka,
které vedly do —-bytu Kinclova. Sběratel Kincl,
když mu již koudel hořela nad hlavou, přede
šel vyšetřování tím, že se oběsil. — V následu
jících dnech nato oznámil tisk, že se rozejel do
Ameriky soudruh Ondráček, zapomenuv se
čkati na revisi spolkové pokladny,kterou řídil,
Soudruzi, kteří do kasy platili na vyvlastňova
tele Ondráčka, budou na něj jistě dlouho vzpo
mínati — Po velikém úpadku soc. demokra
tické sklárny v Albi zvěstují noviny krach
rudé sklárny v Coiry-lu-Roi. Ačkoli sklárna
obdržela od francouzské ochotné vlády po tři
krát subvenci po 170.000 fr., nemohla se tato
»svépomoce ani umělým znůsobem udržeti pro
byrokratickou, odstrašující zudou právu a ne
dbalost dělnictva. N+ ;
potravního družstvaesoc.i2aranckého 1"
niklé byl uvalen 4. t. m 4+ukn:> NA
rově za pokrokové vlády "2:1 se x rozpočíí na |
r. 1914 schodek 362.052 | ktery Vudy cca
stoprocentní přirážkou : nůjčkou u
66.572K. Schodek dle jz svádí sit. 07
hodně se zvýší; na pr „ula ne Měst <6
domě« r. 1912 obnášela >. ;17 *. a 81 k jest
rozpočtena pouze ztráta 3:9. '

O významu katolicismu pro "alák: vdpo
věděl na adressu po: '.y<h ja českých pokro
kářů velice trefně nejpopuláruější polský list
»Slowo Polskie+: Čechůmneujde žádná příle
žitost, aby si neudělali reklamu; protestují neb
aspoň označují své stanovisko ve věcech, po
kterých jim vlastně nic není (Slowo Polskie
naráží tu na kyjevský proces) a kde se po je
jich názorech nikdo neptá. Nevadí to konečně,
neboť národní reklama podobného rázu může
být užitečná a může se vyplatiti a Češi umějí
svůj zápal znamenitě likvidovat. To však nám
může být lhostejno, neboť je vysoce zajímavé,
proč právě v kyjevském případě si tak pospí
šili s důkazy své pokrokovosti a volného mysli
telství. — Češi zaměňují naše katolictví a ví
ru s klerikalismem.My však nechcemeka
tolicism odhboditi ani vminulosti, ani
v budoucnosti. Katolicismvtiskl svou pe
čeť naší kultuře, a ta kultura — to jsme my.
Zříkat se z ní čehokoli, znamenalo by dělat se
chudšími, ubožejšími.Nechcemevnášet spo
rů do své kultury, naopak chceme ji mít ještě
pevnější a silnou. Je jasno, že in puncto ná
boženství a církve lišíme se od Čechů dia
metrálně! Polskýpokrok nejdess čes
kým jednou cestou, neboť Čech myslí stá
le jen o své církvi národní, kdežto naším ná
ro-ním náboženstvím jest katolicism . . . Pro
tož tedy stavět nám Čechy za příklad nemá
nejmenšího smyslu a jest jen balamucením
polské veřejnosti stejně obalamuceným, tak
zvaným pokrokovým tiskem.«

Pohodlné milionové zisky. Kdo vlastně
vyhrál ve válce balkánské? Zmizely doby, kdy
výsledků velkých bojů využívali vítězové pro

„Zrazena, zklamána, moje láska je zničena
i rozsápána -- a ji — která mne jediná ještě milo
vala, moji sestru, jste mi odňaly! Mrtva její láska,
ku které jsem se chtěla utécil“

„Ne, dítě moje! její láska žije -— ještě silnější
i lepší než byla na zemi, ona nám tebe přivedla.
ona celá tobě náleží, abys jí mírně i spokojeně uží
vala — ty dědičko její lásky! . . .“

„Abych našla pokoj?“ posmívá se bledá div
ka. „Já abych našla mír i pokoj“? -- A pod doj
mem silného bolu i smutku ukázala se zkrušená hr
dost její i osamocená duše. Sestra představená ne
postřehla ani vyčitavých těchto slov. Ve své bílé
říze vypadala tak důstojně, že duševní síla a veli
kost zračily se v celém jejím zjevu. Ani maličkosti
tohoto světa nemohly se jí dotknouti — Ona ml
čela i pohladila vlasy mladé cizinky. Při tom zadíva
la se na ni pohledem plným teploty i laskavosti, po
hledem, jenž prozrazoval, že její srdce mnoho toho
slyšelo, znalo — i zapomnělo. Jas toho oka dodal jí
síly, aby úkol svěřený jejímu důstojenství vyplňova
la Když bledá, třesoucí se příchozí choulila se
zmořená i schýlená, netěšila ji představená; měkký
mi rukama přivinula ji jako matka i vedla ji s sebou.

„Pojď, ditě moje! — Pojď!l“ | vedla ji chod
bou do chrámu. Tam připravily sestry máry, na kte
rýchž odpočívala její i jejich sestra. Čelo ověnčili jí
myrtovým věncem i bilým závojem. Svit svíček mi
hotal se po tváři i oněmělých ústech, na kterých
kmital se úsměv - úsměv Štěstí, spokojenostia bla
ženosti — úsměv nadpozemský. Kristovy snoubenky
klečely kolem mar, hlidajíce milou zemřelou v tako
vé nezvyklé štědrovečerní noci, která začala na vý
chodě rdíti se rudým světlem nového dne.

Jakýsi božský mír, jenž zářil na tváři zemřelé. V tom
schýlila se na rakev a kvílela — kvílela.

Usmířila se. Poslední slza — a bol i smutek

ustal v srdci jejím. Jako když slyší šelest andělů vá

sebe. Jen počítejme! Do balkáuské války dalo
Turecko 900 milionů franků, Bulharsko 670
mil. fr, Řecko 380 mil., Srbsko 430 mil, Ru
muusko 250 inil, Černá Hora 50 milionů.
hrnem spotřebovaly balkánské státy na válku
2.800 milionů. Kdo tyto obrovské obnosy půj
čil? Snad to byla mocná hierarchie«, která dle
prolhanosti rudých žurnálů ovládá národy?
Takové sumy nemohl zapůjčiti žádný císař,
žádný král —-balkánské státy musily vyjedná
vati s těmi občany, kteří tak obrovské kapi
tály opravdu mají Z menší části opatřilo stát
ní půjčku obětavé obyvatelstvo balkánských
států, z větší části půjčili na vysoké úroky
kapitahsté židovští, totiž rodina Rothschildova,
Pereirové, Mendelssohnové atd. Sama židovská
bursa pařížská opatřila na válku 1800 milionů
franků. Obyvatelstvo balkánské s největší obě
tavostí dodávalo vojsku bezplatně mnoho chle
1+ a šatstva, čímž se ožebračovalo; zato však

; Žedá ze svých půjček měly zlaté žně. Podle to
se dá lehce sezvati, proč židovští kapitali

sté po každé válce své miliony rozmnoží, zatím
jj“ poplatnictvo válčících států musí platiti zvý
|šcte daně. Zkrátka odněkud se musí židům

v-soké úroky opatřiti.
Při počátku balkánského boje podplacená

"urnalistika v Paříži a Petrohradě vykonávala
ve prospěch židovských žoků vydatné služby.
Uveřejňovaly se telegramy tak chytře smyšle
né, aby za rozpačitosti a poplachů mohl židov
ský kapitál v kalných vodách nejhojnější
měrou loviti. Nadto za nastavší paniky židé
umělým způsobem znehodnotily kursy cenných
papírů a ožebračili mnoho křesťanů, které
byli před tím nedávno do bursovní hry vlá
kali. Došlo k nejhorším podvodůtu, k fikslování,
k nepoctivému stlačování kursů. Akcie, které
byly v hodnotě 695 K, přes noc vyceněny
pouze na 600 K. Akcie »Austriee znamenaly
489 K, ale najednou ve 24 hodinách oznamo
valy listy, že mají hodnotu pouze 425 K. Tak
se obohatila na jedné straně hrstka bursovních
lichvářů a na druhé straně stály tisíce ožebra
čených existencí Ti lidé, kteří pouštěli do
světa podvržené číslice, zůstali na svobodě,
ale mezi ožebračenými rodinami řádily sebe
vraždy.

Po válce nastaly žně nové, Vysilené státy
musily se ohlížeti po nových půjčkách. A kdo
půjčuje? Zase titíž židé, kteří za války tolik
peněz na chudácích vydělali. Protože byla
veliká válka na Balkáně, začaly silně zbrojiti
pro případ nenadálé války i státy jiné. K tomu
jest potřebí ovšem nových obrovských mi
lionů. Na budoucí období pěti let jest odhadnuto
toto vydání na zbrojení: v naší říši 4.500 mi
lionů K, v Německu Io.000 mil. K, v Italii
3.500, v Rusko 12.000, ve Francii 8000, v An
glii rovněž 8000 milionů. Od r. rgr4 do r. IgIg
budou tyto státy platit na armády a loďstvo
válečné 46.000 mil. korun. Nechť se každý
vážně zamyslí, co vynesou židovským finanční
kům tak obrovské půjčky, i kdyby se úroko
valy zcela mírně!

nočních nad rakví milé(sestry, nad tou rakví našla
i ona svůj pokoj — pod ochranou sv. Annunciáty.

A opět je štědrovečerní noc!
Na misto milé, malé kaple zve lidi k půlnoční

veliký chrám. Veliký je, prostornýi vzdušný; a i pak
sotva vejdou se do něho všickní oni, kteří na ohlas
zvonů hrnou se do něho z okolních dědin, pahorkův,
dolin i z osamocených chaloupek. Pochodně i svíce
nočních poútnikův, kteří zasněženým lesem spěchají
směrem ku klášteru, mihají se i svítí jako drobné
hvězdy i zdají se, jakoby na zemi byly i blížily se
k betlemským jeslím.

A opět pějí bílé snoubenky Kristovy, opět roz
hlaholilo se s chóru: „Gloria, Gloriain excelsis Deo!“
A všechny ty hlasy převyšuje jeden, jenž jest i vy
soký i hluboký i pokorný i sebevědomý, v němž
zrcadlí se výkřik osvobození duše — hlas, v němž
není ani stínu pozemské vášně a kterýpoznává lásku
ke Kristu...

Lidé v chrámě mezi sebou šeptají:
Assumpta! .....“

Hlas její vznáší se jako labuf před oltář i mizí
potom v mírné, zimní noci. — —

Na pahorku na konci lesa, kde je poslední pří
bytek bílých snoubenek Kristových, spouští se ten
hlas níže i niže, až utichne u paty kříže, na němž
nápis:

„Sestra

„Sestra Candida!“
Na hrobech leží sníh, skoro zcela pokrývá

| nízké kříže — a nahoře ve výšině třpytí se jasné
hvězdy, k nimž taktéž doletěl zvuk toho čarovného

hlasu.
Boroví i jedlí tiše mezi sebou šepotá — a nějak

tajemně, jakoby mezi sebou hovořilo: „Tyto vánoce
v klášteře Annunciáty jsou mnohem spokojenějsí

, i mnohem šťastnějšíI



Čím větší zbrojení, tím lépe netoliko pro
židovské bankéře, ale i židovské majitele ko
vových dolů a závodů na zbraně. Proto lhou
sluhové židovských kapitalistů způsobem nej
drzejším, když hledí svaliti praktiky židovských
čachrářů na církev. Proto také jak soc. demo
kratické tak zednářské žurnály obmezují se na
málo významné protesty, aby v okamžicích nej
vážuějších brali do zaječích. Soc. demokraté
zvláště dobře vědí, že si nesmí proti sobě po
puditi své židovské věřitele. Droto se raději
štve proti milosrdným sestrám, které svým 0
šetřováním zraněných přinášejí velké oběti;
židům, kterým plynou z krvavých bojů do míst
zcela bezpečných pohodlným způsobem milio
ny, nepoví sč však do očí pravda. A jen sle
pec může neviděti, že kapitalisté, od nichž zá
visí osud celých států, mají široké pole k zá
kulisnímu čachrování politickému a že půjčují
pouze za velice přísných politických podmínek

Zprávy
místní a z kraje.
Hradec Králové. Ve dvoraně Adalbertinabyla

pořádána jednotou katolických tovaryšů dne 6. t. m. vý
pravná vánoční hra se zpěvy „Čarovná noc.“ Uspěch hry

: byl znamenitý a odpovídal plně pilným přípravám Velký
orchestrální průvod obstarali ze vzácné ochoty rutinovaní
ochotníci, kteří obětavě účastnili se zkoušek k delšímu,
třiaktovému tomuto představení. Jak orchestr tak zpěvy
nacvičil s neunavnou horlivostí p. Wlinsch ml., který ne
šetřil energie, pokud vše nebylo secvičeno opravdu umě
lecky. Dík sluší vzdáti i pečlivé režii za velice ladné ro
zestavení jednotlivých skupin, případné světelné effekty
atd. Radost bylo pohleděti, jak starší i mladší sólisté se
vžili dobře do svých úloh, jak nám mistrně zapěli. Ve
sborech ovšem někdy nebyl nástup bezvadný, ale vše se
hned v následujícím okamžiku pěkně vyrovnalo. Jestliže

jindy př vánoční hře byla dvorana plná, tentokráte bylapřeplněna. Jak v sále tak ve dvoraně tísnilo se veliké
množství návštěvníků starších a zvláště mládeže. Zna
menité provedení hry bylo přijato s velikou pochvalou

obecenstva. Představení byl přítomenjeho Excel. nejdp.biskup Dr. Josef Doubrava, vsdp. prelát a gener. vikář
Dr. J. Soukup, vsdp. Msgre Kasper z Českých Budějovic

a jn notability.Pékný výsledek složité práce zajisté povzbudí jednotu k další pilné práci.
Schůze městské rady dne 5. ledna. Za dar K

12—, věnovaný ve prospěch zdejšího ústavu chudých
fou V. F. Cervený a synové, vzdány byly díky. — Po
sudek p. Dra Kabrhala z Prahy, týkající se po stránce
chemické a bákteriologické vody užitkové ve zdejším
městě, postoupen byl zdravotnímu odboru. — Tělocvič
né jednotě „Sokol“ v Novém Hradci Králové propůjčen
byl rybník „Cikán“ jako kluziště pro tuto zimu. — Ná
vrh na povolení přistavby elektrárny na Labi postoupen
byl měst. zastupitelstvu. —

Ples jednoty katel. tovaryšů pořádáse 1.ú
nora ve dvoraně Adalbertina.

Včelařský spolek pro Hradec Králové a okoli pořá
dal v neděli dne 28. prosince o půl 2. hod. dopol. v ho
telu »Černý kůň. v Hradci Králové 9. fádnou — valnou
hromadu, již bylo přítomno 35 pp. členů. Po — uvítání
přítomných a zahájení valné hromady prohlašuje před
seda p. Karel Kalát s potěšením zkvétánj spolku jak fi
nančně tak i stálým přistupováním nových členů. Pan
pokladník, jenž funkci své péči věnuje, Hčí, že stav po
kladny vzrůstá a poukazuje též na skvělou každoroční
podporu si. okr. výboru a přeje spolku do budoucna hoj
ného zdaru. Řídicí učitel z Věkoš p. Pavelka Jos. připo
míná, že dle programu má býti náš vážený p. předseda
K. Kalát jmenován čestným č;enem spolku a vřele líčí
činnost p. Kalátovu ve spolku. Všichni přítomní pp. čle
nové povštánín dávají couhlas s tímto návrhem, načež
p. Pavelka pronáší přípitek našemu novému čestnému
členu. Pan Karel Kalát děkuje srdečně za toto vyzname
nání. Pan V. Formánek, majitel realit, činí návrh,aby
za předsedu zvolen byl nejmladší čestný člen p. K. Ka
lát, což jednomyslně schváleno. Z přednášky p. Houžvi
čky, která byla hlučným potleskem odměněna, odnesli
si přítomní pp „členové © mnoho praktických pokynů
Účel včelařského spolku jest velice záslužný nejen spe
cielně chovem včel, ale i významem, jaký mají včel ypro
oplodnění rostlinstva. Uvážitidlužno, že © samo mini
Sterstvo války nařídijo všem koman'itm.aby <e postarala
o chov včel na pozemcích vojenských. — Hradecký spo
lek má za sebou již práci velikou. Tentokrát předstou
pí před veřejnost — i podnikem zábavním. Letos po pr
vé pořádá přátelský večírek s vybraným ppořadem ve
stoletém hostinci p. Fišery na Slez. Předměsti 1. ú
nora. Účinkovati bude chvalně známý hudební sbor p.
Vinterův z Pouchova. Bude pořédána tombola, velice
cenné a praktické výhry jsou již připraveny. Doufáme,
že i včelaři neorganisovaní a vůbec přátelé chov uvčel
hojnou návštěvou projevi své sympathie spolku velice
zas'oužilému. — : ,

Záložní úvěrní úsíaáv v Hradci Králocé.
Stav veškerých vkladů činil koncem prosince 40,362.158K,

„Vývoj mázorů ma ochranu pumátek“ bude
thematem přednášky pana Dra Zd. Wirtha, uspořádané
měst. prům. museem v Hradci Králové v 2. pol. ledna

ně přtsiupná.
„Výstavu umělecké reklamy“ uspořádáku

konci ledna městské průmyslové museum v Hradci Krá
lové ve výstavním sále nové budovy.

Čermilev. Ples naší katolické jednoty pořádá se
tuto neděli (11. ledna) v sále „U Jindrů.“

Třebechovice. Jdeme opravdu hodně ku — předu.

Jestliže v době nynější hospodářské? mizerie Sokolové
uspořádali tanečsí věneček v době adventní, pak je jis
to, že se nám zje nevede. Dějníci soc. dem., kteří chá

pou kritické poměryopravdověji si na takovou +»ho
spodářskou nezbytnost« nevzpomněli. Za to Sokol, který
dovede podporovati hmotně i protikřesťanskou »Volnou
Myšlenku«.Připomínápme zároveň. že někteřízdejší ob
čané, kteří hlásají, že mal náboženské přesvědčení kře
sťanské, podpotováním puncovných nadvlasenců u nás
přispivají nepřímo k znrohutnění »Volné Myšlenky«.
Různé příspěvky se vylodí pod ochranou —ohnivých
hesel a:e národ z toho všeho má enj miso podpory ro
zeštvání, čímž ženou štědří dobráci vodu na mlýn ně
meckých židů, směfících se nivnosti extravlasenců.,

Rychnov n. Kn. Letošní vánoční svátky oslaveny
byly velmi pěkně ve farnosti rychnovské. Konáno bylo
totiž zde trikltum vldp. superiorem Jos. Stryhalem z
Hradce Králové, jež se potkalo s velmi potěšitelným ú
spěchem. Vidp. superio rdojknavě a poutavě mluvil o
pravdách, přiléhajících k době vánoční. Klidný a vrnou
cl přednes jeho kázání přivábil do chrámu Páně četné
posluchačstvo, takže kostel sv. Havla byl při promivách
celý naplněn. Též značný poče tvěřícíchh přijal svaté
svátosi. Starobyý kostel svatohvelský byl po celé svát
tky velmi vksně ozdoben. Zvláště pozornost přítomných

Korun dal zhotoviti a kostelu darova: p. Havel Klement.
Čarovný byl pohled na Betlém ten, když zazářily na něm
nesčetné elektrické žárovky. — Vhkdp.superiorovi bu
diž vzdán nejsrdečnějšídík a vřelé »Zaplať Bůh« za je
ho námahu při triduu a jest si jen přáti. by slova jeho
přinesla procelou —farnost požehnaného užitku. — Po
zkončení povznášející této pobožnosti konán byla vne
děl dne 28. prosince večer přednáška vlo. Josefa Rósle
ra, jednatele lurdského spolku, o loňské pouti do Lourd.
Prostorný sál u »Labutě« byl v pravém slova smyslu
nabit. A není divu! Vždyť dávno těšijo se zdejší obecen
svo na slíbenou přednášku velice zde oblíbeného kaza
tele a řečníka. Jeho živý, nadšený, zdravým humorem
protkaný přednes uchvátil všecky poslchače, kteří, ač
trvala přednáška 3 hodiny, až do konce s živým zájmem
sledovali slova přednášejícího ©neutuchající potlesk byl
důkazem, jak dovedl řečník mysl i srdce svých poslcha
čů nadchnouti. Krásný dojem přednášky zvyšovlo na
dvě stě překrásných světelných obrazů. Za nezištnou
obětavost a ve'ikou námahu spojenou s přednáškou, ko
nnanou ve prospěch Úutlny slepých dívek na Kampě v
Praze. vzdává odbočka Všeodbor. sdružení křesť. děl
nictva a všichni vděční poslohači, důstojný pane řeční
ku, netičený dík a srdečné »Zaplať Bůh.«

Kostelec nad Orlicí. Dobročinný spolek »sv. Alžbě
ta« nachází kždým rokem více porozumění a přízně u
zdejšího lidumilného občanstva. Důkazem toho jest že
v minuléni roce bylo chudým uděleno 413 poukázek na
podpory v potravinách. Spolek podpdroval 27 chudých.
Tito obdrželi 826 kg ch'eba, 99 kg krupice, 826 kg mou
ky. 80 kg rýže a půl 18. kg masa hovězího.Za to vše se
vyda!o 589 K 22h. Mimoto se rozdaly chudým od dobro
dinců darované rozličné vlněné pletené oděvy a papu
če. Obětavou činnost spolku »Sv. Alžbět« šlechetní dob

rodinci zajisté uznají a přizeň svoji jemu i na dále věnují. —

Stařičký kněz polský uvězněn pro plnění povimos
ti. Krakovský »Čas« zaznamenává : »Pronásledování
Poláků v Poznaňsku neustává. Nyní odsouzen byl pro
bošt Hertmanowski na tři měsíce na pevnost, poněvadž
v kázání vysvětloval Polákům, že mají trvati na tom,
by náboženství nebylo polským dětem německy předná
šeno a děti že se mjí modlit polsky. Nežli náboženství
v německé řeči raději ať prý němečtí učitelové nevy
učují. Obžalovaný hrdě doznal před soudemi že eho po
povinností jakokněze jest potírati zo, kitré hrozí lidu.
»Jsem již 45 let knězem«, pravil, »prodělal jsem kul
turní boj za Bismarka, 15 let byl jsem pronásledován..
Čim“n jen svou povinnost nejsvětější a proto by mne
král pochváliti a neměl bych státi před soudem tímto.
Přiznávám se ke všemu.«

„ Hrochův Týnec. Po celém zdejším okolí jest roz
šířen strašidelný spisek neznámého »Ladisakva Ad. Noe
Otšového« o blízkém posledním soudu. Proti spisku byl
otištěn v »Obnově« důkladný protest. Nepoctiví (a jistě
dobře zaplacení) kolporteři však nenápadně rozšiřují to
»prorocví« dále. Varujeme rozhodně znovu pře dspis
kem tištěným až v Lipsku, i kdyby bezcharakterní auto
ři toho spisku stokráte tvrdili. že jsou ktalíky. Člověk
uvážlivý sezná snadno, že ta brožura je sepsána od ne
přátel naší církve na mámení katotáků.

| Různé zprávy.
| Eucharistický sjez dkněží na Strahově 1914. Napřáná Jeho Eminencí bud ese konati euchar. sjezd kněží

na Strahově ve čtvrtek dne 12. února 1914 dopoledne.
O 9. hod. bude euchar. promtuva, od půl 10. d opůt 11.

„ adorační hodina, jež bude zakončena mší sv.. od 11. do
; pů) 1 hod. euchar. schůze a po ní společný oběd. Jeho
| Eminenci | nejd. pan kardinál Skrbenský | zúčastní se
' celým nejd. episkopátem nejen adorační hodiny, nýbrž

i jednání sjezdového. Podrobnější zprávu přineseme po

| zději.
Pro koho se kontiskovalo ve Francii církevní jmě

m. Veliké vzrušenj způsobilo prozrazení, že pověstný Du
ez za pomoci podplacených novinářů vykradl při likvi
daci církevního majetku veFrancii miliony. Nyní se chy

" til za drápek i čelný pomocník Duezův Martin Gautier.
Vymlouvai sepřed porotou, že krást | musil, ježto ji

nak by byl pozbyl svého místa. Žalobce i obhájce ve
řejně před porotou doznali. že likvidátoři, úřednici zed

nářské republiky ve skutečnosti byli bandité a že si
počinati jako hyeny na bojišti. Pokrokářští likvidátoři
žáda'i od řeholníků za plány 5K, ale od sátu dávali si
platit 50 K. Počítalí si cesty, kterých nekonali a za týž
den likvidovali si i 17 cest. Jeden notář za jediný den
projednal 50 inventářů v snístech vzdálených od sebe
den cesty! Vedly se fingované procesy, za něž se před
kládaly obrovské účty. Soudcové, kteří se proti těmto
»procesům« ohradili, byli udán ivládě jako »klerikálové«
a musí mlčet. Takovými reformátory jso ti, kteří lidu
namlovili, jaké zlaté čašy nastanou po konfiskci. Hrabiví
podvodníci nemohli se dočkati chvjle, kdy jim bude u
možněno plnití si ve jmén pokroku kapsu. Utvořily se
celé »svzájemně podpůrné« společnosti k bezcitnému
vykrádání veřejného majetku. Protože práce bezcharak
terních indivduí byla kryta značkou zednářskou,
kradio se pohodlně, kontrola zakročita teprve, když již
zlodějství příkš křičelo.

Stávka a výluka v knihtiskárnách. Slyšme, co o tom
piše sám orgán svazu rakouských tiskárenských fakto
rů (dflovedoucích) »Oester. Faktorenzeitug=: »Po od
ročení porad (sazečů se zaměstnavateli) p ř i | i š brzo
v celé řadě knihtiskáren následovala t. zv. pa s si v
ni resistence, která —jaksamozřekno— ne
mohta býti principalitou (od majitelů siskáren) vzata kli
dně na vědomí, nýbrž na kterou odpověděno bylo o
branným opatření m, s počátkunapř.
částečnými výpovědmi. Tím se situace ovšem nezlepši
la. nýbrž bojovná nálada ještě © více stoupla a v čet 
ných městech pomocnictvo zahájilo stávku, zatím co ve
Vídni pokračaváno v passivní resistenci ve zvý še
n é míř e a mnobo závodů bylo nuceno výrobu do
cela zastaviti. Nejbližším důsledkem toho byly pak den
6. prosince téměř ve všech tiskárnách v Rakousku po
mocnictvu dané výpovědi. V oněch © tiskárnách pak,
kde pomocnictvu výpověd | dána nebyla, dalo ji pomoc
nivtvo samo.«-— Ovšem zvláště ve Vjdní a v Praze v
tiskárnách novinářských přezdívalo se »passivní resisten
ce« soustavnému zanedbávání přijaté povinnosti. Kdyby
isty mohly vycházeti při resistencí aspoň s třetinou ob
vyklého rozsahu, pak by se dalo ještě poněkud o resi

stenci mluviti. Ale jestliže vůbec nemohly býti vydány,
pa ksi každý“ učiní představu o úmys'ném odpírání prá
ce, za kiterou přece bylo placeno. Kam nězasahoval moc
ně rudý vliv, tam se vysázelo aspoň něco anebovšecko
od sazečů svědomitých, kteří jen s nechutí se podřídili
železnému komandu soc. dem. Bezohiednou vládou soc.
demekrar'* netrpěly často jen závody, nýbrž sami ti
dělníci, kteří se do tábora soc. dem. nehlásí. Organisa
ce Suze“ | jest ovšem odborová. pro všecky;ačkoli však
správu řídí soc. demokraté, je snadno © vysvětlitelno,
proj ti sazečikteří trvají proti soc. demokratůmv opo
sici, uposicehli rozkazů svého představenstva. V přípa
dě odpcru bývali by z organisace vyloučení, čímž by
se byli poškodili hmotně značně. Nastávalo jim nebezpe
čenství. že přijdo uo práva a podpory. na něž třeba po
celá desitileti platili. | mnoho z těch.kteří se účastnili
přemrštěné passivn resistence. učinli tak jen z bázně
před rozkazující soc. demokracií. Sazeči žádají z výšení
mzdy a zkrácení pracovní doby. Tyto záležitosti by se
urovnaly desti hiadce. Ale těžší jsou požadavky jiné.
na které nemoh! :principálové přistoupiti. jeslliež ne
měli ve vlastních závodech mjti méně práva než nej
mladší sazeči. Neměl-li by n. př. zaměstnavatel ani prá
vo prohlásiti, kterého sazeče si do závodu přeje,pak by
byl opravdu vydán v šanc libobůli soc. dem. předsta
venstva, které by | si své důvěrníky a | agitáto
ry umisilo účelně d'e potřeby své agitace. S tím ovšem
nesouhlasí veliká řada sazečů. Zaměstnavatelépustil se
tedy v boj hlavn čza tím účelem, aby se ve všech | ti
skárnách (i sboužícoh zájmů mkonservativním) nestali
vrchními pény soc. demokraté. Situace jest při oboustrn
né orgahisaci taková, že | jednotlivec (ať zaměstnavatí
či zaměstnaný) nemůže sám o sobě spor rozhodnouti.
Musí se vyčkatij jak se shodnou představenstva. — Na
Moravě jsou již na postupu typografové křesť.-sociální.
Aby jejich organisace byla zabezpečena. aby se nemusi
M obljžeti po milosti soc. demokratů. bylo k tomu po
třebí delší a velice komplikované přípravy. o které má
sotva ponětí člově,k který v této otázce nepracoval. Kdo
nebyl n.př. organisován ve všerakouské »Typografii«,
nemohl obdržeti místo ani v závodu katolickém, protože
ostatní dělníci na rozkaz shůry pohrozili | zastavením
práce. Tak na př. byl adlouho v zajetí rudém i arcibis
kupská tiskárna v Olomouci. Konány všaí přípravy k
nápravě. Když pak sazeči prohlásil. že nebudou prcova
ti se strojmistrem křesť.-sociálním, který se neďal zapsat
za člena »Typografie«, tislárna dlouho se nesmlouvala.
Měla již za sebou typografy křesť.-sociální. o jejichž
existenční podmínky musilo býti ovšem předem důklad
ně postaráno. A na to jest potřebí velkých. desftisico 
vých fondů. má-li se »Typografii« úspěšně četiti. O ta
kové akci přemýšlí se také v Čechách. Kdyby se bylo
začalo před 15 'éty, bylo by za to vděčno velmi mnoho 

opustivše
závedy dobrých principálů se zřejmou nechuti. Kritiky
neodborniků v celé aféře málo platí. celý spor je znal
ně spletité. Nyní však se ukazuje.že stávka bude skon
cován ve'mi brzy. Přáním našim jest. aby bylo dáno ka
ždému, co mu plným právem připadá.

K dmeňnímu čísla našeho časopisu přiložen
jest premiový tarif Živnostenské banky filiálky v Hradci
Králové na rok 1914 pro pojištění losů a slosovatelných
papírů proti ztrátě kursovní při vylosování, který dopo
ručujeme vzácné pozornosti všech pp. čtenářů. — PP.
neabonentům vydá resp. zašle jmenovaný ústav na po
žádání zvláštní exemplář tohoto tarifu zdarma a franko.



Vklady přes24,000.000— K. —Akaiový ka
pitál 8,000.000 K. — | Veškeré obchody
bankovní, směnárenské a bursovní.
Velkoobchod uhlím. — Prodej losů na mírné
měsíční splátky. — Koupě a prodej oenných
papírů. - Eskont směnek, - Pověřující listy.
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Volodůstojným

dachorním a patronátním úřadům!

Odbornýzávodpozisoovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

rěěnr | oltářů, "5$E<
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

O

ODOOC

Boupočtya nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.
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ŠJan Horák, isoukenník

i. RychnověnadKněžnouzasílána požádání vždy
dle roční saisony kollekci
nejmovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná nunání zvláště< kruhůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

X velejemné látky na taláry. X
$ Též na oplátkybez zvýšení cen! 4
KGSDX GSBX 683 X ABDX ČSD X

E
JOS. ROUS,

uměl. prům. závod řez
bářský,pozlacovačskýa

oltářnictví

Centrála v Praze. Filiálky: Plzeň, Libereo.
Expositury: Domažlice, Smíchov, Král. Vi
nohrady L a II, Holešovice, Nusle, Karlín,
Vysočany. Vkladní knížky zdarma.

Vkladynaknížky4"

Poeta H-5Yna pokladniční poukázky a
běž. účty dle doby výpovědní
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„JUNO“
antiseptické mýdlo holičské, vydává jem
nou, dlouho neschnoucí pěno, po které
i sebe tvrdší vous změkne, aniž by pálil

obličej.

Kus 10 a20 k. Speelalita firmy

Jos. Jelínek,
mydlářství a parfumerie v Hradci Král.

Továrna na cottagová americká

(HARMONIA
též evropského systému

RudoliPajkrdespol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Vídvš, Badapeší.

Podálová harmonis
obou soustav v každé ve- AAA
likosti, pro kostel, školu

i ku ovičení.

Cenníky zdarma a ,
franko. i

Ha splátky od 10 K.
P. T. duchovenstva 4

zvláštní výhody. u
doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovovánístarých a památných
oltátů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se 8 největší
pečlivostí-za O8DYMÍrNÉ,===

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a informační oesty
. zdarmaa bez ZávaZkU.==

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

CACACKAOMAOTO

i.

Křížové cesty,

oltářní obrazy
na plátně, plechu, dřevě atd.,

malby chrámůa kaplí
umělecky, v každém slohu i technice provádí

JOS. MŮHL,
(Ant. Můhla nástupce),

o církevní malbu a výzdobu
ámovou v Nové Paco.

Doporučuji svůj závod veledůstoj. ducho
venstvu a slav. patronátním úřadům.

Nejlepší doporučení po ruce. Založ. r. 1874.

Vzorky a skizsy franko.

atelier

JD

cVEZ

tRNA(A)Tat

A

K
Skvostné dárky

ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesníhodinky
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

ja řetízky, prsteny, náramky, jehly
VEcHAa jiné zlaté a stříbrné skvosty

v nejmodernějším provodoní
nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlatníka hodinářv RYCHNOVÉ=Ea|

Solidní obsluhapři mírných cenách. Důvěryhodnýmzásilky na výběr i na splátky bez zvýšení cen.
Založeno r. 1843.

Boží hroby, dosličky,
oltáře,sochy,p COSÍYkatatelay
lerně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské

a řesbářské

BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným putronátním
úřadům dovoluje aš done
rečiti veškeré košteluíuádovy8a

náčiní ěř maténky A oBYáře, nádo paténky, paciik

smícny,|dp, Ekdahl, kpřodhistnánpisám
černí Srhovajteh Btáré před
mě opravuje v původníinteucí aslatí a stříbří nebo proti do

platko sa nové vyměňoje. Hotové
Dředmětyneb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závosnosti koupě.
Všeseposíláposvěcené.Prdcsruční.

Sled ws slatých astříbrnýchklenotů,jako: řelésů

ob Pár kn jídJníel Ene 6hprste o ze ra pravého
ny, ičínského vědy na ukladě.

úšerésata, říbro ©drokobemybupvje 14 nejvyššíceny.

JAM STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha-[.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

Frant. Uhlíř,
závod pro

uměl, sklenářství a malbu sklá
v Třebechovicích u Hradce Král.

provádí veškeré práce uměl. zasklívání do
olova a malbu skla pro kaple, kostely, vily, *
representačnídomyatd., jakož i veškeréopravy

uvedených prací.

Dodává skla světlo vrhající, ohni
vzdorná i okrasná.

Rozpočty na požádání zdarma
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Předplatnéna čtvrt roku 2Kčvh
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Národní splývání.
Každou chvíli židé do očí se vvsmějí

svým pokřtěným modlářům, kteří se snaží po
ehlebovati židovské assimilaci. Pokud žid po
zoruje, že by hmotným jeho zájmům velice
škodila otevřená národní osamocenost, hraje si
na ašsimilanta, poklonkuje národovcům, Ale
při tom velice chytře dovede assimilovati své
křesťanské okolí zájmům židovským. Když pak
tuhá organisace židovská se značně zmůže, pak

dokáží, že chtějí být národem pro sebe.
Ve Varšavě to pověděli Polákům židé

zřejmě, v Haliči sami židovští soc. demokraté
dokázali, jak v pravý okamžik se dovedou ob

ské university a techniky v Jerusalemě pod
porují židé jak »assimilovaní« tak neassimilo
vaní.

němečtí zvláštní spolek studentský. A nyní ty
to výmluvné řádky »Nár. Listů« (3. ledna) o
židovské tělocvičué jednotě v Praze:

»Před učkolika lety starájednota zahy
nula > nedostatku porozumění židovské veřej

rozvinula a měla v zápětí velký rozmach

dovských střediskáchsvůj vzdělávací úkol

vykonávají. I v Praze sidě mnoho židů uvědomilo, čeho třeba národu, aby se zdravě
“ vyvíjel a zvláště od doby posledního všeso

kolského sletu, jaký význam má výcvik těla
pro sílu národa (rozuměj: židovského),„čímž
byla práce nové jednotě usnadněna a současně
dána záruka k jejímu trvání. Počet členů
stále stoupá a širší a širší kruhy zajímají
se o židovský tělocvik.Jak silněnárodní

tvrzuje okolnost, že mnozí přestoupili z ně
meckého tábora k židovské tělocvičné jednotě
na vzdof mnobým nevýhodám vnějším. Však
i tyto podařilo se částečně odstraniti získáním

ské ulici,

úterý a čtvrtek od 7 do 8 v novém cvičišti.«
Nu tak vida! Židé reklamují pro sebe ta

národní práva, k jakým se hlásí i nejubožší
národ. Jestliže chudí Slováci nepřestávají prá
vem volati, aby jim byl dovolen volný rozvoj
národní, bohatí židé tím spíše mohou žádati,
aby se na nich nevymáhalo splývání s národy
jinými. Jest to zcela přirozeno. Zato však jest
bezcharakterním lhaní pokřtěných sluhů semi
tů, že židé se assimilují a že národ německý
nebo český mnoho získá, bude-li se před židy

tečné konservativní členy národa německého
nebo českého.

V Americe, kde mají židé tak velikou
svobodu a moc, velice rychle pokračuje sdru
žení židovských farmářů. V K

»Kooperativní družstvo nákupní« za čtyři
roky. ušetřilo 20.000 dolarů. Sdružení má 1049

1 pro židovské členy všeobecně nejnižší

- V nejtužší jho poroby semitské vstoupili
ti, kteří mluvili v Evropě o svobodě nejvíce.
Semita Gambetta ve Francii vymyslil straši

rozptýlených po 14 státech. Nákupní odbor vy
nioh
cen

—ě—

V Hradci Králové, dne 16. ledna 1914.

©val před «klerikalismem« jako před velkým ne
přítelem a tyranem. A čím více Francouzi se
chlubili, že odhazují pouta klerikalismu, tím
silněji je svírali do železné klece semité.

V židovstvu »východním« (které vyšlo z
Ruska az Rumunska, aby založilo četné osady
na západě) pěstuje se nyní zvláštní židovské pí
semnictví v řeči starohebrejské anebo nářečím

zyků. Po tolika pokusech ukazují židé nežidov
ským národům otevřeně dvéře! »Východní:
židovstvo čítá 9 inilionů duší, tak že tvoří přes

| dvě třetiny všeho židovstva. A tito lidé mají
nyní své hebrejské noviny, hebrejské básně,
povídky a divadla.

Eáhrorodnaí
Inserty počílají se levné.!

Obnova vychůzí v pátek v poledn

—————

c/ Ročník XX.

Politický přehled.
Panská sněmovnaproti poslanecké. van

ská sněmovna ve schůzi 8. ledna opětně za
mítla usnesení posl. sněmovny o daňových
stupnicích a setrvala na svém původním usne
sení: aby vzestupná škála daňová počala hned
od příjmu 1200 K, aby nebyly mimořádně zda
ňovány tak zv. »malé domácnosti«, nýbrž jen
staří mládenci od 30 let anebo rozvedení a ne

hráti si ua francouzské vlastence. Nyní však,
kdy již kapitalismus židovský zadrhl pevně
Francouzům kolem krku smyčku, kdy před

| vě přední funkcionáři »protiklerikální« republi
ky, židé mohou projeviti zřetelně, jak s fran

couzskýmnárodem »splynuli.« Isak Blimchen
I vydal v Krakově knihu pod titulem: »Francie
"— našíl«

V ní píše: »Francie« je název zeměpisný.
Jméno »Francie« označuje území, ležící mezi
La-Manchem a Vogesami, mezi gaskoňským

: zálivem a Alpami. Ti, kteří vládli v této zemi,
| děli, žejsou lidem francouzským. Nyní však
omy, židé vládnem ve Francii a řídí
| meji;její zrozenci nám jsou podro
| beni nám slouží a nás obohacují. To
: znamená:Francouzi to jsme my!
, Jeden uárod se střídá s druhým, jedna rava
: vyměňuje druhou. Francie s tímto obnoveným

trácká »Alliance Israélite universelle« radila
Blůmchenu, aby utajil své jméno, ale on to
zamítl a dí ve své knize: »Znám výtečně cenu

žením dovolit Francouzům, aby myslili, že my
| náležíme k jich národu, k národu podrobenému

v tu dobu, kdy my tvoříme národ přední.«
O tisku Isak Blůmchen píše: »Hlavními pány
; osudů Francie a fraucouzské republiky jsou
, cizinci. Francouzové vědí jenom to, co my, židé,
, uznáme za dobré dovoliti jim, aby věděli a to
. jen v takové formě, jakou my nalézáme vhodnou.
| Francouzský tisk patří nám. Nám

k disposici jsou i noviny, které mají k ruce
milionyi ony, jež mají obrat padesáti napo

Proti hlasovali pouze čeští členové panské sně
movny a také místodržitel kn. Thun, který
stanovisko svoje odůvodňoval chystaným ob
novením česko-něm smiřovaček .. . Na konci
schválen návrh ua volbu členů do společné
konference o hořejší sporné otázce daňové.

V poslanecké sněmovně 9. ledna předseda
panské sněmovny odevzdal usnesení pan

a dosazení společné komise, pro niž navrhuje

po 9 členech z každé sněmovny. Návrh Klo=.áčův, aby voleno bylo po 26'členech a aby
volba byla provedena před denním pořádkem
a příští schůze aby byla, až komise podá sně
movně zprávu, zamítnut 236 proti 62 hlasům,
Mladočeší a poslanci katol, národní se hlaso-.
vání zdrželi. — Při prvním čtení prozatímního
rozpočtu, který přikázán výboru, začala také
ohlašovaná agrár. národ. socialistická obstruk- .
ce. Soc. demokraté svým řečníkem Němcem.
prohlásili, že budou obstrukci potírat. Týž po-,
slanec Němec vytkl agrárníkům a nár. sociali
stům, že dělají politiku bankrotářů, politiku,
o které nikdo neví, co chce atd... Na konci
schůze zvoleno do společné komise o osobní
dani 26 členů. „©

Kompromis mezi poslaneckou a panskou
sněmovnou: V ponděí byla panská sněmovna
jevištěm dlouhé porady — od '/,4. hod. odpol.
až do I. hod. po půlnoci. Společná konference

velle k zákonu o osobní dani z příjmu. Vý
sledkem porady jest kapitulace poslanecké sně

: nalista stává nebezpečným, my jej podplácíme
a nedáli se podplatiti, my jej ničíme.«

Tedy židé již se docela s otevřeným cy
nismem chlubí, jak svým kapitálem podporují
bezcharakternost, jak dovedou měníiti »přesvěd.
čení« a ťaktiku občanů vedoucích, vydávajících
se za učitele národa.

Tak vyhlíží to »splývání« Železný kapi
talismus židovský vládne přísně ministrům,

' rozkazuje socialistům, »neposlušným« svobodo
myslným listům dovede pohroziti odnětím in
serce — a hned učiní ze lvů poslušné berán
ky. Taková vedlejší, zákulisní, uehlučná vláda

| jest daleko mocnější, než vláda od národa zvo
lená. A jest snadno vysvětlitelno, proč koneč

ně sami židé volají, že nesií býti počítány
mezi ty, kteří u jejich nohou klečí jako rabo
vé. Tak tedý vyhlíží to »splývání«,ta »assimi
laceu židovských kapitalistů. S odkřesťaněním

becharakternost, prodejnost. Na základě toho

nimum zvýšeno na 1600 K, tedy v oné výši,
jehož se posl. sněmovna sama vzdala. Daně
nejnižší stupnice 1600 až 1700 K a r800 K
zůstanou beze změny jako dosud, při příjmech
od 1800 K do Io.o00 K zvyšuje se daň dle
usnesení panské sněmovny; od 10.000 K na
horu bude platit zvýšení 3%/,.

Česko-německé dohodování. Předseda tni
misterstva hr. Stůrgkh pozval předsednictva
českých stran, svazu německých poslanců.z
Čech, jakož i konservativní a ústavověrné vel
Kostatkáře k zahajovacím dohovorům, jež poč:
nou 20 t. m. dopoledne s českými stranami,
odpoledne s německými a 21. s velkostatkáři.
Při tom předloženy budou zástupcům stran
vládou vypracované návrhy, jež určeny jsou
za podklad dalších vyjednávání. — 

V Německu savernská afera ukončuje se
u soudu, před nímž stojí plukovník Reuter a —
poručík Schadt, oba obžalováni: pro obmezo
vání svobody občanstva savernského. Tvrdí

důstojnictvo savernské v odporu proti občan
stvu. . .

Na Balkáně začíná to zase bouřit Turee:
kým ministrem vojenství nstanoven pověstný
Enver bey, který. dal množství starších a ne
pohodlných generálů a důstojníků do penpse,
aby měl lehčí práci při vypravení nové války

První závod.t místě

HradecKrálové „ko dvornía komornífotograf

Ceny mírné



ně chystají. Tuto novou politiku tureckou
oharakterisuie také čin bývalého tureckého mi
nistra války Izzeta paši, který se dal prohlá
siti knižetem Albanie právě v době, kdy moc.
mostmi schválený vladař Albánska princ z
"Wiedu chystá ujmouti se vlády. Několik set
tureckých důstojníků a vojáků cbystalose ná
v Albánsku. podnítiti vzporu proti nastávaj cí
imu knížeti z Wiedu, byli však při vstupu do
země zajati. Přes to turecká vláda prohlašuje,
že s tímto Činem Izzeta paši nemá nic spo
Ječného.

'- Dokonaléopravy a pozlacování

| oltářů, kazatelen, soch atd.
JE provádí

| Jos. Rehna,iřA.Ontl,
: odborné pozlačovačství 8 polychromie
kov Kutné Eloře, Havl.nám.1565.

Umělá polychromie
| soch a křížov. cest.

Návrhy a rozpočty sdarma.

Na skladě kříčeonáhrobní, nástěnné a všeho drahu
rámce a obrazy. ORP“ Založeno v r. 1868.

„Snášelivá“ reformace v Irsku. Baumstarck
Žádný katolík nesmí své dceřidáti věno,píse:

vůli; každý manžel musíaneb učiniti poslední

vychování všech dětí. Přestoupí-li syn na pro
. testanství, dosáhne veškerého jmění svého otce.

Koupil-li katolík pozemek, byl každý protestant
oprávněn zákonem, vzíti mu jej beze vší ná
hrady a rovněž tak,

hařVilém Novák. Zatím však v té -obcí ni
kdy knihařství uebylo a dosud není! Prý se
Novák seznámil se »sestřenkoue farářovou
Andulkou, která byla na faře hospodvňkou.
Nové dva vrealistické«e kotrmelce! Hospodyní
byla farářova sestra Marie, tedy žádná »se
střenka« Andulka. Když se Marie provdala za
učitele, přišla nikoliv »sestřenka«, ale sestra
farářova Anna z Brna k svému bratru za hos
podyni. S tou si udělal známost knihař Vilém
Novák ze Šibeníku, kde měl také ohlášky.
Svatba nebyla (jak chce »Čas« natmluviti) br
zičko, ani nesliboval farář 12000 K. (Tento
bezcharakterní výmysl o slibovaných velkých
penězích má za účel namluviti čtenářstvu, jak
sebál farář před velikým skandálem)

A nyní to hlavní. Prý »měli býti křtiny,
a to již za šest měsíců po oddavkách. Andulce
narodil se čiperný kluk a docela devítiměsíční.
— Kuihaři ty tři měsíce, které jeho synáčkovi
naskočily hned při varození, nešly nějak do
hlavy. Začal Andulce vyčítati a vyčítati a. chtěl
věděti, kdo je tátou.« Tady provedl orgáu re
alistů salto mortale jako v cirku. V. Novák
totiž měl oddavky 22. června Ig1r a dítě se
mu narodilo 22. května. rgr2, tedy za 11 mě
síců po oddavkách. Ten »čiperný klnk« jest
děvčátko Julie, jež dosud „.žije.— Ale orgán
realistů čiperně zamlčel, že Novák za 2 měsíce
prohýřil 1300 K, jmění to své ženy a pak od
ní utekl, zařídiv si v Ostravě domácnost se
svou první láskou a hlásil se prolhaně jako
svobodný. A toto individuum, které opustilo

rozházení cizích peněz ženu a dítě a které
tak bezectně Ihalo, musilo býti od pokrokářů
hájeno zhanobením nevinného faráře a jeho
sestry. Tomuto individuu ještě se kladla do úst
kazatelská slova nad »zvrhlýme farářem. A hned
všecko mnsilo na papír bez kontroly, bez pře
mýšlení.

Úprava učitelských platů. Dr. Stránský 18.
července 1913 prohlásil na schůzi zástupců po

Žádný katolík nesměl pozemek pronajmouti
déle, než 31 roků, a jakmile se mu podařilo
výnos pozemku tak zvýšiti, že vynášel třetinu
nad nájemné, směl ho každý protestant z jeho
majetku vyhnati. Žádný katolík nesměl mít ko
ně, který stál více než 5 liber; každého cen
nějšího směl mu protestant za 5 liber odňati.
Učení, šíření a konání katol. náboženství, ře
holnictví a kněžství hrozí depoftace a v pří
padě opakování smrt — Ta osvědčovali. e
vangelici svou křesť. lásku k bližnímu. Prova
zem a sekyrou. : 2

nou nestalo, aby obvinil nespravedlivěže zlo
činu rabína nebo německého pastora. Ale co
těch kotrmelců při posuzování »klerikálů«!
Slepá bezmyslící zášť ovšem uvěří i nejtupěj

ším nesmyslům a hned je dává do vetejnosté»Reglistický« orgán uveřejnil masopustní zprá
vy 0 neexistujícím učiteli řepínském, pronásle
dováném neexistujícím kučzem, o oběšeném
kapucínovi, o pověrečnémJesuitovi, který za
Hkával nad zvěří, o faře, kde na Vánoce se
narodilo dítě atd. — zkrátka indiánské krvá
ky, které byly tak chytře sepsány jako nějaké
scenerie z Matěje Kopeckého 3. ledna uveřej

ném, nešťastném knihaři, jehož blaho i nadě
je zničil zvrhlý farář. V rubrice ze soudní sí

pod nadpisem »Svátost manželství« začal
»Čas | takto: »Dobrá duše je farář Hrdý v
Lavreči-Alboně v Istrii. Ukázal, že je pokre

»venství svatým svazkem.. — Dále vypravuje,

|

i

+

platů jen mluvilo, ale dnešní většina může přikro
čiti k činu. Mohu vám sděliti, Že jsme vypracovali
celý plán pro hospodářství moravské se zřetelem
na úpravu vašich platů. A ježto je zřejmo, že
Němci nebudou moci v této věci vypřáhnouti, po
něvadž vázáni jsou smlouvami k svému učitel
stvu, pak myslím, že není daleka doba, kdy se
vaše úprava uskuteční. Je to přesvědčení mé a
mého klubu, že nemůže býti sanace bez úpravy
platů učitelských.c Nyní tedy mají právo učitelé
žádati splnění slibů hlavně od agrárně-soc. dem.
pokrokového bloku.: Volají na sněm, ale mají po
řádně si promluviti výhradně s -těmi,kteří slibo
vali na určito. Když za minulého moravského

ze vší síly. Ani nynější finanční stav Moravy ne

k zodpovědnosti celý sněm, jako by týž zákono
dárný sbor mohl za t0,.co slibovali štědře pokro
koví mandátolovci. Ostatně. posl. Staněk (ovšem.
teprve po šťastných volbách!) učitelům řekl, že
jim nedá žádný sněm to, co chtějí, i kdyby v aěm
sedělisaní učitelé! Leč učitelstvo se domnivá,že

pokrokového učitelstva Mrázek napsal v Časopi

ností, s jakou se chovala zvláště česká většina k
našim oprávněným petitům. V učitelstvu to vřelo

zbraň schvalovali. Byl jsem osobně ustavičnými
intervencemi znechucen tak, že jsem v této nega
ci viděl jediné východisko. Zvítězila rozvaha, dů
věra, naděje: Ve starém sněmu byla silná kleri
kální strana kazimírem. Nutno se přičiniti, aby je
jí moc byla zlomena. Stalo se. Volební ruch roz
nátil pokleslé mysli. Šli jsme zase do prvních řad,
jako by nebylo žádné příčiny k nespokojenosti.
Povinnost politické příslušnosti smysl pro :poli
tické zásady uplatnily se u učitelstva jako u
žádného stavu. Konali jsme povinnost, a nyní žá
dáme, aby prostá povinnost byla vybojovanou
sněmovní většinou vykonána i k nátm.<Tak Mrá
zek zřejmě vyznal, že učitelstvo podporovalo po
krokáře výhradně k vůli zlepšení vlastních platů
že ta neobvyklá horlivost pro »pokrokový vývoje
plynula hlavně z naděje na peněžitou odměnu. A
le pokrokový Mrázek docela tvrdí, že učitelstvo
vybojovalo sněmovní většinu, :Snad 48 poslanců
radikálních tvoří většinu proti 103 zbývajícím po
stancům?: Tedy většina skutečná má ihned pomo
ci prázdnýma rukama k -vůli Staňkovi, Stránské
mu, Tusarovi, má zvýšiti kolosální zemský dluh,
vytmati poplatníky —| konservativcí mají s nej
větší ochotou ©podporovati -volební .agitátary
Staňkovy; až se tak stane, Stránský se Staňkem
se pochlubí, že to všecko vymohlpro učitele ra
dikální blok a konservativci budou | tupeni ještě
hřmotněji. A

] našinci nahlížejí, že zlepšení | učitelských
platů jest záležitostí naléhavou. Ale pokrokové u
čitelstvo předem rrůsto uvážení všech okolnosti,
místo přemýšlení o všech důležitých faktorech

dávajíc
hrdě na jevo při své horečné agitaci volební „že o
eklerikální« pomoc| nestojí. Stránský a Staněk,
chtěli-li opravdu pomoci, měli rozhodnou povin
nost nakloniti si v té otázce i konservativce, Ale
pánové jednali zcela samostatně, mluvili a slibova
li za sebe. Nuže — ať dokáží nyní vdobě kritické
zkoušky, jak silnými jsou rytířil Mrázek ostatně
svým důležitým prohlášením sám dokazuje, od .ko
ho čeká výhradně pomoc a znovu. bagatelisuje
vliv poslanců, jimž radikální blok neimponuje. Což
jsou na Moravě jen učitelé pokrokoví? Jest potře
bí celou stavovskou otázku, dotýkající se také u
čitelů konservativních, učiniti závislou na milosti
pokrokářstva? Taková taktika rozhodně není de
mokratická, zvláště uváží-li se, že počet katolické
ho voličstva téměř se rovnal počtu voličů všech
stran protikatolických. »Kazimírové« katoličtí vy
ložili při předešlém sněmu učitelstvu celou situaci
zcela upřímně. Poukázavše na nezdolné překážky,
řekli, že úpravu budou podporovati v době příhod
nější. Nyní však našinci jsou vystřídáni od dema
gogů, kteří od slibů k činům se rozkývati nedove
doua nemohou. o.

Kulturní jiskry.
Nově objevená planeta. Všecky sestry na

ší zeměkoule, obíhající kolem našeho slunce,
nebyly objeveny jedním rázem Sám Koperník
ještě na smrtelném loži litoval, že nemohl řád.
ně všecky zjistiti, ačkoliv z úchylek oběhu
hvězd známých soudil, že zde působí hvězdy
ztájené. Uran byl objeven teprve r. 1781. Shle
dáno brzy, že Uran se nedrží pravidelné drá.
hy, soudilo sé správně, že na. tuto oběžnici
působí mocně přitažlivost jiného tělesa. Hvěz
dář Bouvard prohodil žertovně: »Uran trpí vli
vemšpatného společníka, jenž jej svádí s pra
vé cesty; nad. tím třeba bdíti.« ©Neznámým,
neviditelným télesem zabýval se anglický hvěz

vil tímto pátráním r. 1846-— Neptuna. Leč
i toto těleso má své taneční rozmary. Dráhá
jeho jest dlouhá, -oběh jeho kolem slunce trva(TALaL 47



264 roky. A již nyní, kdy ještě celý oběh da
Jeko nemůže býtidalekohledy prozkortmán je
ví se značné nepravidelnosti v oběhu. Někde
se tedy skrývá rušitelka. Ředitel observatoře
v Bourgech abbé Th. Moreaux hlásá: »Nová

eta se má objeviti.« Neviditelná rušitelka,
úhánějící bez cestovního pasu, již nyní se na
zývá »Transneptunka « Moreaux soudí, že tato

ard kilometrů. Až se pošine Neptun dále, pak

akrovným tvorem! Naše sluneční soustava
tvoří jenom malý ostrůvek mezi mořem jiných
hvězd, jiných slunečních soustav. A člověk

br všechny přednosti moderních dalekohleposud ani nevyzkoumal, které planety jsou
sestrami naší zeměkoule.

řecím. Dle »Daily Telegraphu« professor John
Abel na universitě ve Filadelfii se dvěma as
sistenty podnikl na živém psů, oimámeném
étherem, pokus, vzbuzující svým úspěchem ve
liký úžas. Na krku otevřena tepna a spojena
s jedním koucem membrávových | rourek
(16 metrů dlouhých). Krev probíhala touto u
mělou dráhou a vracela se za plného tlukotu
srdce psova druhou stranou do žil Krev přišla
v. rourách ve styk se solnými roztoky, byla
očištěna od různých škodlivin. Již nyní učenci
přemýšlejí, jak byse dal takový pokus provésti
na člověku k vůli očistě pokažené krve.

Nově nalezená svědectví o Kristu. V egypt
ských sutinách v letech 1898—19go2nalezeny
od dra Grenfelda a dra Hunta papyry, v nichž
razuamenány některé výroky Ježíšovy, které v

' evangeliích uveřejněny nebyly. V Akhminu
(staré Paropoli), kde již r. 1886 bylo odkryto

vevangelium apokryfičké, nalezl se nový ruko
pis evaugelia, který zavezen do Washingtonu.

-V něm v XVI kapitole evangelia sv. Marka
- po verši I4 jest 16 řádek, jež se nenacházejí
"v žádném jiném rukopise. Mluví. se zde o mo
cí ďábla, o hříšnících, o vyslání učedníků k

' obrácení světa. Ačkoli ještě rukopis důkladně
»prozkoumán není, znalci tvrdí, že pochází z 5.

stol po Kristu. "0 : 1 K
H. Sienkiewicz začal v prosinci uveřej

ňovati v »Tygodniku' Ill« svůj nový velký

©romát''o dvou dílech pod názvem sLegiony.«-Děj jest vzat z časů napoleonských, kdy pol
- ští: bojovníci v naději ua obnovení Polského

' ktálovství konali velké divy statečnosti. 
| Maďaronství.: 8. prosiuce zahájena v Peš

"tř evangelická synoda, kdežv ustano:
ovující schůzi bylo usneseno, aby se řeči, pro

“ nesené: při zahájení předsednictvem, vydaly tis
kem i ve slovenském jazyku: Tu však maďa.
ronský senior Bareza ohradil se proti: tomu,
aby se řeči vydávaly také v jiných jazycích
kromě . maďarského, a tož usnesení odvoláno.
Surově proti národnostem vystoupil na 'syno
dě také Géza Kubínyi, tak že proti rr hlasům
na dobro -vyloučena slovenčina i němčina z jed

' nání ia synodé. Synoda asi vymýtí poslední
"zbytky slovenčiny z evangelické církve.

Vystupování z protestantské církve nabý
vá v Berlíně stále většíchrozměrů. V ne
děli dne 11. ledna t. r. koualo se v Berlíně
16 schůzí, svolaných výborem pro bezkonfes
nost, na nichž z pruské státní protestan
ské církve vystoupilo 2.443 osob. Na schůze
dostavili se také pastoři, proti nimž došlo k de

"moustracím.
Kšeft ve všem. V Budapešti vychází poslední

létá hojně čtený list »Budapesti Napló«, denník
uherské vládě oddaný, pod vrchní redakcí E. Pa
lyiho. Tento Palyije židrodema pokoušelsedří
(ve různým způsobem o úspěch v žurnalistice. Změ
nil několikráte náboženské vyznání a po léta
žil z hazardní hry v karty, až konečně dosáhl

svůj denník statisícové vládní subvence.
Palyi od té doby žil luxusně, choval závodní
koně, mělvlastní vilu a vláda a vládní strany
bylý v jeto listě velebénya vynášenyTonebe.
Tu dne 2. ledna t. r. překvapil »Budapesti
Napló« 'Vdřějnósštpůuťíčýnii, úfokyt na Tiszovu

„vládu. Obecenstvo bylo překvapeno, ale brzy
se ukázalo, že se tak dalece tic něsťalo Pouze

,vládnísubvence.. M
1 Ovaltru naší zeměkoulesdělují odborní

"ci nové zajímavosti. Vratislavský

. ví, že největší: část zemského vnitra jest pevná.
- Většina těles skrytých v dalekých hlubinách
-zémě jest daleko pevnější než všechna tělesa

nacházející se:ua povrchu. Ohnivé tekuté hmo
ty, proudící pod slabou korou. zemskou, jsou
jen výmyslem z nouze. Tekutá hmota jest v

„podzemí ulošena jen v některých místěch pev
né hmoty na způsob pramenů a jezer. V hloub
ce asi od 1.800 kilometrů k povrchu zemské
mu jsou -hmoty kamenité, odpovídající hmo
tám povrchuzemského. Pod touto hranicí na
cházejí se látky kovové, daleko těžší, sestáva
jící vetšinou ze železa. Tekutiny nacházející
se porůznu v značných hloubkách jsou větši

.
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neu látkami sopečnými. Tedy nyní se tv
pravý: -opak toho, co dříve bylood: učenců hlá.
sáno. Jest prý možno souditi, že země na způ
sob meteoritů jest složena ze železného jádra,
jež se vytvořilo následkem tíhy a ze hmot
lehčích, jež se usadily na jádro jako vrstvy.

Katoliťti missionáři mezi Indiány. Dne

8. prosince m. r. byl vysvěcen na kněze českýmbiskupem J. Koudelkou v Superioru (Wisconsin)
Filip B Gordon, který jest již druhým kato
lickým ©knězem. původu indiánského ve
Spojených Státech. Otec Gordonův pochází
z národa Chippevův a sice kmene od Písko
vého jezera, který žil kolem horního toku řeky

Mississippi Dědečkem indiánského kněze jestslavný náčelník, který jest důležitou historickou
osobností pro Minesotu. Babička tohoto du
chovního matčině straně) dožila se věku
96 let a dala se pokřtíti před několika lety te
prve na smrtelném loži. Strýc Gordonův dosud

mluví plynně německy, francouzsky a italsky;
že dokonale ovládá i jazyk anglický a indi
ánský, jest samozřejmo.

Missionářská práce mezi Chippevy začí
nala nabývati pravidelné tvářnosti ast před
70 lety příchodemkněze Baragy z Korutanska.
Ten zvolil své hlavní bydliště v La Pointu
na jezeře Superioru a založil stálé missie podél

břehu jezera. Jeho krajan Pierz byl pak poslán
k hornímu toku řeky Mississipi. Vliv Baragův
šířil se mezi Indiány rychle a mocně. Baraga
podnikal k návštěvě Indiánů žijících od La
Pointe šedesát až sto init. Často uprostřed zimy
za tuhého mrazu vycházel s rancem na zádech,
maje na nohou zvláštní sučhové střevíce, za
průvodu jednoho Indiána. Trávíval na cestě
mnoho týdnů Podnes žijí indiánští pamětníci
Bragovi, kteří s velikou úctou mluví o jeho
vytrvalosti, která se vyrovnala i houževnatosti
nejotužilejšího rudocha. Tito pamětníci pova
žují obětavého missionáře za světce Mnoho
dívek indiánských z druhého a třetího poko
lení (po započetí missijní dráhy Bragovy) vstou

pilo o řehole. Nynf posvěceu konečně jedenlen toho kmene na kněze a několik jiných
kandidátů čeká na tutéž dráhu životní. 

Z jiných apoštolů mezi Chippevy jmenu
jeme kněze Chrysostóma Verwysta, který sepsal

Šimona Lampea,

Hermantuze, který měl s indiánskými kouzel
níky veliké boje. Vůbec velká řada katolických
missionářů netoliko obrátila ten kmen ke ka
tolictví, ale postarala se i o veliký kulturní
rozvoj v těch končinách.

. Vidíli vláda „obětavouneohroženost“ mo
derních poslanců, musí se jen smáti jejich ra

najednou 30. prosince honem obstrukce a opo
sice zalezla do kouta, když vláda pohrůžkou
odročení parlamentní práce dala na jevo, že se
zastaví vyplácení diet. Naši radikálové vytru
bovali do světa, že nestrpí znásilnění rusínské
obstrukce. Když však 29. m. m. vládní před
sednictvo umlčovalo rusínské řečníky, když jim
bralo slovo, staly se z výbojných orlů zmoklé
slepice.

Zvláště vždy potřební soc. demokraté pro

Sněmovna podrobila se
Vláda ví, jak

zilo zastavení diet.
v otázce existenčního minima.

veliké ústupky meliorace. Každý nyní s hrůzou
vidí, že ve starém parlamentě měla česká de

lidovém. Máme co děkovati zištnýri demago
gům, že mužové vážné práce json odstranění,
aby učinili místo dietářům, subvenčníkům. a ji
ným sobcům. ,
7 Soc. demokratická svoboda.O té promlu
vil často centralistický »Denníks, který auto
nomisty, své bývalé věrné druhy, ovšem velmi

nostech rudých «utonomistů připojil:tento. čl
nek: »Bylo námi přesně zjištěno,že při zalo
žení našeho »Děenníku«byly

třédek
dónucovací užíte pohrůžky, že zejméná:.»Prá
vo Lidů“ a vedle něho'i časbpisy měšťácký,

níčh čísel do oněch prodejen. | Naší expedití

povinnostem "zptonevěřily; -bylo
nášečkami sdělováno, že jednotliví lidé brání
jimvevykonáváníjejichzaměstnání,Separa
tisté posílali nám ženy,které se nechaly nají
mati jako roznášečky, ale pak se seznamem
abonentů odešly, odloživše balík vyzvědnutých
exemplářů za domovními dveřmi tiskárny. Se
paratisté obcházeli obchodníky a firmy v na
šem listě inserující a donucovali je ku přeru
šení inserce u nás. Hrozili boykotem hostin
cům, kde list náš byl vyvěšen, zasílali nám
falešné adresy abonentů, čímž administraci
vznikaly veliké ztráty. Použili veškerého svého

|wšvu, aby redakcenaše nebyla přijata do bur
sy pražských novinářů a my abychom byli bez
denních zpráv; znemožnili přijetí našich členů
do syndikátu, vědouce, že policejní úřad odepře
nám potvrzení redakčních legitimací, bez nichž
není nám možno nikde vystoupiti. Krátce po
užili všeho, co mohli vyhledati, aby naší exi
s tencizlomili.a

Ale rudá inkvisice dovede se mstíti slepě
i na rodině toho, kdo se neřídí terroreni so
druhů. »Venkove dne 8. t. m. napsal: »Nynější
stávka typografická ukázala, že není brutálněj
ších a bezohlednějších terroristů nad socialis
ty. Oni dnes jsou na cestě hlásati mstu, odve
tu a hospodářské zničení až do třetího kolena.
Socialistický »Denník« (tedy týž, který kárá
autonomisty |) pranýřuje včis. 5. opět — činí
tak denně -- redaktory, kteří se chopili své
pomoci a noviny sami vysazují. Mezi jinými
píše »Deuník:« o jistém novináři takto: »O pa
nu S. bylo promluveno již dosti, dnes jen mi
mochodem připomínáme, že jeho matka má v
Nerudově ulici na Malé Straně hostinec.«
Co ten jemuý pokyn, podaný chytře v bavlnce
nežalovatelné, znamená, rozumějí ovšem všichni
soudruzi Tedy i matka má trpěti za to,žejejí
syn se odvážil k svépomoci.

V Berlíně byl uvalen konkurs na jmění
Karla Hetzscholda, soc.-demokrat.člena o
becního zastupitelstva za 44. volební okres. Co
tomuto konkursu předcházelo? O stávce ber
línských pekařských pomocníků r. 1904 vydal
dělnický svaz za zodpovědnosti Hetzscholdovy
leták proti pekařskému mistru Ludovi, 0 je
hož závodě se tvrdilo, že je v něm nečisto.
Luda, který následkem toho ztratil skoro vše
chny zákazníky, žaloval Hetzscholda a spolu
zodpovídajícího Schneidra a spor veskrz vý

hrál; žalovaní byli odsouzení k náhradě.ža
lobci a zapravení útrat, celkem asi k zaplacení
I0.000 marek. A tu se ukázalo soc-demokratické

| gentlemanství, které dovede sice nepohodlného
' člověka existenčnězničit, ale potom jednoduše
| práskne do bot. OdsouzenýHetzschold totiž
tvrdil, že nic nemá, zčeho by mohl platit, jen
své sluřné, t. j. ra5 marek měsíčně. Sami jeho
kollegové odhadují však jeho příjem více než
trojňásobně. A poněvadžjmění. jeho nebylo vi
děti, uvalil soud na ně konkurs. Přijde-li tím
pekař Luda ke svým penězům, zůstává ovšem
1 nadále otázkou. - 2.

v .

Podporujte své die
césní knihkupeotvíl

(4 KNIHY +
zábavné, Cestopisné, poučné a odborné

ČASOPISY
a díla periodická,

ZAKLÁDÁNÍ

KNIHOVEN
1 doporučaje

„Družstevní
| „knihkupeotví

, © * nie“„> nakladatolství : A ,
| „wHradciKrálové:

Adalbertinim. v“

: p

Podporujte své die
césní knihkupeotvíl



AkciovýkapitálK 15,000.000.

Spb při výpovědí 120denní,

Pillálky a oxpositury:

úrokujevklady 30
naknížky “$40

Reservnítendy7,200.000K.

5%, při výpovědi 60denní,

Národohospodářská hlídka.
Pokrokářský strach ze sanace financí.

»Moravské Jistye napsaly: »Jižv minulém čísle
jsme uvedli, že sněm moravský není svolán
z té příčiny, ježto pokrokový blok se nemůže
dohodnouti na sanaci zemských financí. Jednak
nemohou na veřejnost vystoupiti se zhoršeným
vydáním Kondelových plánů, které před 4 roky
rozbili a připravili zemi moravskou o 60 tnili.
onů, a za druhé jednotlivé skupiny bloku jsou
vůči sobě jako byli balkánští spojenci v druhé
válce. Každý chce něco jiného. Dr. Pluhař tíhu
sanace chtěl přesunout na. venkov, agrárníci
však mu učinili čáru přes rozpočet, nepřijali
jeho návrhy a chtějí, aby sanaci zaplatila
města. Sociální demokraté jsou proti oběma.
Není dosti seriosnosti vc všech třech skupi
nách, aby se postavily na vyšší stanovisko 4
otázku tuto řešily z celkového stanoviska zem
ských potřeb.« — Za toho babylonského zmat
ku v radikálním bloku není divu, že pánové
chtějí vyváznouti pomocí komisariátu, jehož
uvalení na Moravu ohlašoval už přísedící pan
Sonntag

Pohodlné zisky. Když ústřední orgán po
krokového účitelstva vyzval soc. dem. učitele
V. Beneše z Vršovic, aby se zodpovídal ze
svých protestů proti finančnictví v ústředí, od
pověděl Beneš v 15. čísle »Učit. Novina
takto:> Milý Smrtko, máte tedy do. opravdy
všude pořádek? Měli jste revisory, superrevi
sory. . . a teď mne chcete udělat nadsuperre
videntem? Ukážete mi původní Treybalovu
revisní zprávu, kterot ani členové výboru
nesměli vidět, přepočítám si podpůrný fond,
který nikoho nepodporuje, uvidím, koho jste
za mou zbrklost podpořili, ruku vložím tam,
kde scházejí listy 40, 41, 48.a 49 v účetních
knibách, na vlastní oči uvidím, kolik a jak vzal
ten propuštěný úředník v záložně, přečtu si,
kolik stálo zastoupení v »Praze«, proč Skála
platil 600 »ze svého«, přečtu si, jak Vám dali
a zase vzali pčtitisícový dar bez schválení
všelijakých instancí . . . Z čeho hradíte svou
dovolenou, ani jsem se neptal. Máte to teď
lepší, než si dávat pořád vyčítat dary: máte
za vedení Ústř. spolku 4000 K, plat jako ú
ředník a svatý pokoj. Jen mimochodem :» Času
dovolenou získaného užíváte ve službách
ZÚS«, ale neměl jste to napsat. Rozumíte mi?
Víc nesmím o tom, nač se dává dovolená, po
vědět, abyste ii nenadávali. Buďte zdráv a
mefte dobře učitelský Vyšehrad!«

Zvláštní hospodářská opatrnost. »Čase
ukázal na velikou, podvodnou hamižnost tří

mladočeských notáblů vršovických Herolda
(starosty Vršovic a místopředsedy záložny),
Zimmermanna (náměstka starosty a zároveň

tedsedy záložny) a V. Řezníčka (ředitele měst.
dů a člena výboru záložny). Vršovická zá

ložna koupila za 3,900000K velkostatek, který
původně byl nabízeu za 4 mil. K. Leč jmeno

I00000 K,čímž ovšem kupní cena klesla na

trní radové za výsledek svého obratného smlou
vání a dali si ještě vzdávati veřejné díky.
Chamtivý trojlístek však neprozradil, že si vzal
tučnou diškreci odkrojením nejtepších polností
od velkostatku. Páni ovšem nemínili ua půdě
lacino koupené v potu tváři chleba dobývati.
Odkoupili pokoutně polnosti,aby je co nejděí
ve znamenitě zpeněžili. Vinohradská spořitelna
půjčila na oněch 32.268 čtver. sáhů ochotně
300.000 K a vinohradská spořitelna koupila
ten useknutý díl ke konci minulého roku za
700000 K Tedy ehytráckým finančním tahem

ánové po způsobu bursiánů vydělali najednou
000 K. Kdyžse poznal jejich čachr, byli

vybízeni,- aby učinili mějakou mápravu. Ale

triumvirát se držel houževnatě lehce zízkaného
kavalírského obnosu. Tu aféra podrobným vý

počtem »Času« propukla na veřejnost — a pániyli hned ochotnější k složení čestných funkcí.
Připomínáme, že »Čas« ihned varoval před vy
bíráuím vkladů ve vršovické záložně, která
nebyla partykami »rozšafných konšelů“ ohro
žena.

Ale tu II. t. im. »Venkov«a uveřejnil pra:
zvláštní otcovskou rady: »Ukazuje se sice na
novo, že jest sice správné odhalovati podobné
škandály, ale nutno při tom voliti formu tako
vou, aby neutrpěly odhalením podobným dob
ré naše peněžní ústavy, které nemají ua celé
věci nijaké viny.« — Tážeme se, jakou škodu
měly trpěti ústavy jiné? Či jest již národ tak
zabedněný, aby nerozeznával rozdíl mezi růz
nými podniky a osobami? Či »stále uvědomě

lejší« lid bude na př. bičovati všecky poklad
niky hned v tom okamžiku, kdy jediný kasír
spáchá zpronevěru? Ovšem škola liberáluě-ra
dikální vychovávala pro takovou logiku fana
ticky, když pro krach Svatováclavské záložny
polévala hořící sírou kněžstvo všecko. Přes to
však zdravý smysl v českém občanstvu ne
vymřel. Jakou formou se měla odhaliti hamiž
ná spekulace, jestliže pachatelé se nechtěli ani
vzdáti svých čestných fuukcí? Bylo potřebí
předložiti klidně před oči širší veřejnosti vý
mluvné cifry — a více se nastalo. Číslice lu
ví přesvědčivě a nedají se zahaliti do závoje
nějakých frásí. Ale ví se dobře, proč »Veukove
jeví tak nápadnou starostlivost. Okresní vý
bor vinohradský mohl dobře již r. 1912 sledo
vati známky odhalené korrupce, ale nečinil v
té věci nic. Nu — a ve výboru tom zasedají
také agrárníci ©Odtud starostlivý výkřik o
»dobře volené« forměodhalení.

Přátelé z laciného kraje. Jaký to byl já
sot v pokrokovémbloku, když při posledních
říšských volbách a pak zemských (na Moravě)
zvítězil vzájemně podpůrný spolek pokrokovo
agrárně'soc. demokratický! A noví poslancisli
bovali učitelstvu za velikou výpotnocjako kar

hlasiti čeští soc. demokraté s tím, aby údělů
zemských bylo použito k úpravě učitelských
platů.

Orgán posl. Staňka »Selské Listy« 5. pro
since r. 1913 napsaly: »Státní úředníci a uči
telé volají, že mají hlad a státní moc a posla
necká sněmovna ukojí tento hlad z kapes
hladovících! Nevíme,jak bude chutnati

koupí, až mu budou z finančního plánu upra
veny platy; nevíme, co pocítí, když si pomyslí:Zhladu nejchudšíchjesttentoždibec
jidla! Že se státní úředníci a učitelénev ze.
přeli zlepšení svých platů z kořaleční daně,
že připustili.odiosní junctim mezi kořalečnída
ní a úpravousvýchplatů, toho pozdější
pokolení nebudou moci pochopiti.
Aleže nevzepřel se ani parlament, to podivné
světlo ta: něj vrhne.c — Takhle píše agrární
list —po: volbách, když již učitelé vykonali
ve prospěch agrárníků své služby. Před vol
bami by tak byl chytrácký list nepsal za žád
nou cenu. Ty kapsy hladovících nerozčilily
agrární statkáře, když se jednalo o podporu
lihovarů malorolnických. A ti statkáři ať nebě
dují, že ten přídavek těžce za
nemají práva mluviti za chudé domkaře, jimž
se ovšem vede hůře než učitelům. A nemáli
se přidati učitelům »z hladu-nejchudších«, měli
agrárníci často příležitost. aby svou akcípři
nutili spolu se soc. demokraty k většímu pla
cení peněžuí velmože, zvláště bursiány, maji
tele dolů, velkých továren a — sinekur. Ty
příležitosti agrárníci schváluě promeškali a
proto nyní bědováním pouze prozrazují svou

neupřímnost a parlamentní neschopnost. Až
začnou volby znovu, posypou se učitelstvu růže
agrárních slibů do klína znovu.

Dělnické slasti v republice. Ačkoli soc. deino
kraté snaží se dokazovati, jak rychle se zhojí soci
ální nemoci ve státech monarchických, jakmile ty
to budou přeměněny v republiky, dokazuje zkuše
nast něco zcela jiného. Což ty obrovské dělnické.
stávky v republice Portugalské a Francouzské? Ny
ní sám orgán soc. dem. říšsko-německých staveb

náků>Grundstein< (čís. 46. z r. 1943) uveřejnil ty
to řádky z republiky Argentinské: »Podle zprávy
zdejšího úřadu v Buenos-Aires jest vyhozeno na
dlažbu 80 tisíc nezaměstnaných. Od naší nesvědo
mité vlády však se nic neděje proti nezaměstnano 
sti, ba docela vláda má v Evropě agenty, kteří činí
propagandu k vystěhovalectví sem. Proto sem Za
měřídenně parník s vystěhovaki. Tito jsou podrže
ni tři dní v přistěhovaleckém úřadě a pak jsou vy
hozeni na ulici, aby učinili místo těm, kteří vždy

svého cíle, totiž reservní obrovské armády dělnic
ké, aby tak udrželi mzdu na nejnižším stupni. . .
Přísně jest zakázáno konati —stávkovou hlídku.
Hankvý název stávkokazů tresce se žalářem jedno
ročním až tříletým. Poměry jsou zde horší než V
Rusku. | Celá garda tajných policistů hlídá všecka
dělnická hnutí. Dle zákona může býti každý cizinec
na ulici zatčen a beze všeho vyšetřování vypově
děn, anebo, je-li Argentincem, dopraven na vzdále
né ostrovy. Tisíce již jsou zasaženy tímto zlo
věstným zákonem.« Ohledně maršálka Gotze po
znamenává soc. dem. dopisovatel: «Neví ten maršá
lek, že Argentinie nemá ani jednoho čtverečního
metru svobodné země? Všecka země, která se ho
dí k orbě, dávno byla darována generálům a polití
kům, nebo jest v rukou spekulantů, musí tedy za
platiti obnosy lichvářskými.« —-Takovou »podporu
demokracie« provádějí tedy republiky. Demago
gům a vyděračným spekulantům ovšem se tam ve
de lépe než v- monarchiích.

Zase dobrodinec. V Drážďanech byl odsouzen
do vězení na osm měsíců úředník soc. dem. svazu
P. Polster pro zpronevěru spolkových peněz.

V zajetí kapitalismu jsou veliké podniky těch,'
kteří se chlubí, jak zdatně proti kapitalismu bojují.
>Montagsblatt« sděluje, že na stavbě paláce ústřed
ního soc. dem. listu rakouského >»Arbeiterzeitung«
váznou tyto dluhy :400.000K od ústřední spořitelny
města Vídně, | dále 100.000Kod | dolnorakou
ské eskomptní společnosti, 50.000 K od »Unie« tex
tilních dělníků v Rakousku, 50.000 K od J. Tomschi
ka (rozuměj železniční organisace), 20.000 K od
svazu dělnictva v chemickém průmyslu, 100.000 K
od F. Reifmůllera (býv. předsedy knihtiskařů) ,
100.000K od rakou8. Senefeklerova —svazu (orga
nisace kamenotiskařů), 50.000K od »Unie« textilních
dělníků rakouských, 30.000 K od svazu kovodělníků
50.000 K od J. Tomschika, 25.000 K od svazu dělníků
pekařsých, 142.500K od E, Freundlichové. Celkem
1, 217.500K. Ale teď pozor! Vídeňská spořitelna za
řisté půjčila jen do padesáti procent odhadní ceny!
Zajisté i eskomptní společnost si svůj požadavek
dobře zajistila. Jak by dopadli ale dělničtí věřitelé,
až by došlo k finanční pohromě? Ti zkrátka půjčili:
hazardně bez záruky, ale skuteční kapitalisté jsou

při tom bezpečni.

Jinak jako dělník— jinak jako zaměstnavatel.
»Arbeiterzeitung«vzhledem k nynější výluce typo
grafů 9. prosince m. r. sdělila: »V Dol. Rakousích
byla vyloučena třetina pomocníků a pomocných
dělníků. Také bývalí »soudruzi« August Chvála, Ju
lius Dejl a Jakub Philipp prohlásili výluku. Chvála
hrál před lety v dělnickém hnutí videňském roti a
proto jest v kruzích našinců velice znám. Když byl
ještě pomocníkem, byla mu mzda vždycky velice
malá. R. 1882otevřel z široka ústa — proti vyssa



vačům. Naproti tomu v pátek rozčilil se nad »ha

mižností«pomocníků.--Mele z poslednfiié Soc.demokratický »Dělni

ovali pověstné své hospodářství tak; že dům se
„dostal poď sekvestra. Účetní“ >Dělnického dofmii«
Manhard má nyní: v »Děl.domě« naď sebou kurate
lu, O-ustanovení dozorce pro »Děl.dům« žádal jeho
největší věřitel, Akciovýpivovar v Prostějově v
dohodě's Hypoteční bánkou markrabství Morav
ského.
-© Pozůstalost prolétáře. Dle pozůstalostní daně,

předepsané od úřadů švýcarských, zanechal vůdce
německých soc. demokratů, v Curychu zemřelý A.
Bebel, po sobě jmění 995.000 německých marek.
t: j. 1,194.000K. Soc. dem. tisk tvrdil, že Bebel za

"nechal jen 300.000marek. Na proletáře bylo byi to
ho mnoho. Ale stát švýcarský jim to spočetl jistě
správně. — Zpráva, že Bebel v závěti na sondruhy
zcela zapomněl, jak to soc. demokraté mívají ve
zvyku, není pravdivá. Odkázalť na účely německé
strany soc. demokratické 30.000 marek. Ale žád
nému jinému účelu, na př. na chudé, nic. Sociální
demokraté ovšem budou bouřiti proti kapitalismu
dále, aby si tím spíše mohli postaviti zlatý palác
kapitalismu jejich pohlaváři. Jestliže však popřáli
svému generálovi zaopatření hraběcí, proč tolik
brojí proti jmění šlechty a fabrikantů?

Kostelní práce
pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znavuzřízení, opravy a

-obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší
pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

| Zprávy organisační
a spolkové.

Vatmá schůze vzdělavacího spolka paní a děvok sA
„uežka« v Hradci Králové. Valnou schůzi 11. Jedna za
bájii za přítomnosti dostatečného počtu členek duchov
oi rádce spolku p. kanovník dr. Reyj delším proslovem,
vněmžvytklúspěchyspolkuzaupřymulýrok,jenžmůže
býti zařaděnmezi blahéobdobíspolkovéjiž z tohodů
vodu, že dvě členky výboru pt pí. předsedkyně Jirotko
vá a pů místopředsedkyně Hobzková byly 'vyzname
nány papežským řádem »Bent merenii«. | Jednatekká
zpráva vystihovak přilěhavě čilou agendu spolkovou.
Přednášek bylo pořádáno 7, 1 zábavní večírek, 1 výlet.
Spolek sýčastnil se církevních slavností o Božím Těle,
o Konstantinském jubileu, vykonal pout do Heřmanic a
vedi členky k přijetí sv. svátostí. Vedle vzdělávací čin
aostí rozvíjel spolek těž činnost charitativní. Nemocen

„ských podpor vyplaceno 70 K , pohřebních 160 K , vá
goční nadíka t13 K , vydržování patronátu (beskdky
služebných) 203 K, celkem 346 K, oož vzledem ke
skrovným prostředkům spolkovým je dosti značný ob
nos. Spolek vydržuje již po léta patronát služebných df
vek v pensionátě ctih. sester, za jejichž účinné pomoci
vzdělávají se dívky povšechně i odborně v šití prádlaa

„šatů na šicích strojích, jež počtem 4 byty nákladem
spolku zakoupeny. Prostřednictvím besídky koná spolek
záslužné soojálně-výchovné dilo beze vší reklamy a be
ze všeho obtěžování obecenstva. Pokladní zpráva vy
kazuje příjmů K 1401 a vydání K 1393, i končí malým
přebytkem K 8. V knihovně je 350 svazků dobrých knih,
které se půjčuší při schůzích členských: Do výboru vo
Jeny byty tyto pt. dámy: pí. Jirotková — předsedkyně,
pí. Hobzková — místopředsedkyně, pL Uhrová — kni
hovní, pí. Rosová — správkyně patronátu, sk Eiglová —
pokladní, sl Hůlová -—jednatelka. Dále do výboru: pl.
Smolíková, pl Rezková, pl. Škodová, pi. Kieslichová,
a si Peooklová. Za nábradnice: p. Pastorová a sl. Po
apišilová. Revisorkami: pf. Dvořáčková a sl. Hodková.
Po vadné schůzi usitavil se výbor a učinil některá usne
sení o další spolkové činnosti. Zdaf Bůh!

Svěcení praporu. Mariánská Družima mužů a jinochů
v Hradci Králové koná na svátek Očišťování Panny Ma
rie dne2.únorav chrámuMariePannyslavnostsvěce

-ná praporu. Slavnost počínázmíněného dne o 4. hodině
odpolední. Posvěcení vykoná a slavnostní řeč promluví
„Jeho Excellence nejdůst. p. biskup Dr. Josef Doubrava.
Všechny mariánské družiny, katolické spolky a přízniv
ci a4d zvou seuctivě na siavnost.Pořad slavnosti: O4.

slavnostní řeč, svěcení praporu, zatloukání břebě, Te
Deum a sv. požehnání.

Česká sekce při 25. světovém eucharistickém kom
-gresu v Lourdech.Zajisté madmíru potěšitelnou| jest
epráva, že při ercharistickém kongresu v Lourdech, je
bož datum teprve nynš bylo přesně stanoveno (od 22.
do 26. července 1914). bude také národ český zastoupen
a sice zvtáštní sekcí. Pořadatešství této sekce má v ru
kon Spodekčeskoslov.poutníkůd> Lourdse síďlem v
Praze za předsednictví vdp. metrop. kanovníka Msgra
Dra Mořice Píchy a spolku přidělené zvláštní komité.
Počet účastníků 1., 2., 3. třídy bude omezen. Všechny o

"statní podrobnosti. ceny atd. budou co nejdříve uveřej
nény. Dle dosavadních děsposic byl by 'směr jízdy násle

dující:Vhleň—Sotnohrad—Innomosti—Ejmsiedeln
—Luzeru, sv. Gottharáskoudrabou kol jezera Como do |
Mllám — Nizza — Marsetže — Lourdy — Biarrice —

Bordeaux —Paříž — Curych— Vídeň.Celácesta bude

znamy účastníků mohbu se již nyní učiniti a poklodnika|
spolku Ant. Kašpárka, faráře u Panny Marie Sněžné v

Praze-II. (Jungmannovo nám. č. 20.), u.kans. rady a fa
ráře Leop. Koliska v Blansku na Moravě, jakož | u jed
matele spolku, Jos. Rěsstera, kaplana ve Velkém Ouři
mě u Rychnova m Kněžnou.

Hlinsko, Sdružené spolky křesť.-soc. a. (o křest,
Soc. spolek »Svornost«, odbočka »Všeodb.sdružení „děk
mictva a Hospodář. sdružení pořádají dne 25.ledna 1914
ples v sále p. Jos. Adámka.

Velké Jeřice. V neděřidne 11. ledna měla našeodboč
ka Hospod. Sdružení čes. křesť. zemědělců svůj I. ples v
bostinci p. Jana Poura »Nanové«. Skvělý výsledek nás o
pravdu překvapi! a dodat chuti k další naší spolkové čin
ností.

-| Mladotice wuRonova n. Doubr. Naše sdružení mláde
že pořádalo 4. fedna přednášku se světelnými obrazy
vip. Mariina © Kloudy na théma: -Na slovanský jih.
Přednáška byla navštivena velmi čebě jak domácími
tak okolními bez rozdílu politického vyznání. Zdař Bůh.

" Bousov u Ronova n Doubr. | Sdružení katolické
mládeže sehrálo dne 6. ledna frašku o třech jednáních od
B. Mellanové »Honba za ženichem«. Hra za pěkného ú
častenství provedena zcela bezvadně, velice zručně. Dne
18. lodna pořádá sdružení cestopisnou předmášku vip. M.
Kloudy »Z ovzduší Taur«. Cesta vede nás ku pohádko
vým břehům jezera Gardskéhu, do romantických krajů
Alp Solnohradských a Tyrolských. Počlnáme| poutavé

——

|

|

Botzana, pak do Tridentu, odebéřeme se ku azurovým
břehům jezera Oardského. Ve Veroně ukončíme tuto za
jimavou pout která jak líčením, tak i nádhernými obra
zy zanechává mohutný dojem. Svorně a zmužile vpřed!

Zprávy
místní a z kraje.

Dramatické sdružení »Tyl« vykonalo jistě záslužný
skutek tim, že mičením nepřešlo vzácného jubilea sta
řičkého umělce, mistra Josefa Šmahy, který před 50 le
ty v těchže dnech poprvé vystupoval ma divadelních
prknech v městě našem. Sešžo se též dosti cticlů mist
rových, aby sdíšeli svoji radost s jubiantem a působili
k tomu, aby zpříjemnilé chvile pobytu mistrova zde po
50 šetech. Vybrána k tomu Štolbova »Závěť«, ve které
zajisté mistrovi bylo popřáno rozvinouti široce své u
mění v postavě starého Sýkory. Bylo viděti zde pravdu
úvodních slov intendamtových, že mistr studoval postavy
našichvenkovanůaževýbornědovedejenapodobitiu
měnín svým. Ač stár, hrál mistr výbomě. Odměnou mu
byty nadšené ovace přítomného obecenstva. K mistrovi
dručiš se pěkně iostatní ochotníci,kteří vytvořilifa
du zdařidých postav, jako p. Valášek, p. Huňáček, p.
Soudil, p. Pauž, p. Dvořák, st Švarcová, sl Běhmová.
Byl to tedy zdařilý večer, který slouží ke cti sdružení
»Tyle. Jen by si bylo přáti, aby aspoň o takovýchto
vzácných okamžicích jevit se ještě větší zájem obecen
stva.

Rafinovaný podvod. Dne 13. t. m. stál před zdejší
porotou mladík Alois Bohrn, který býval zaměstnán v
centrále České průmysl. banky v Praze. Lomi z jara ze
služby vystoupil a žil u rodičů ve Dvoře Král. V létě ho
pozval ke schůzce do Čes. Skalice jeho přítel Karas, li
kvidátor filiálky Čes. průmysl. banky v Náchodě. Tam
by! ujednán velice chytrý podvod. V září náchodská fi
hálka byla zravena od centrály, že jakýsi Alfréd Ko
lin (byl to všastně Bohr) má u filiálky k disposici 35.000
K. Téhož dne »Kolin« žádat filiářku, aby mu zastala do
Vrajtu 20.000 K. Karas druhému úředníku řekl. že Kotina,
jehož podpis se úplně shodovat s podpisem zaslaným od
centrály, dobře zná. Bylo tedy poukázáno 20.000 K a po
zději 15.000 K. Karas zadržel dopis zaslaný filiátkou na
centrálu, aby byl získán čas k útěku. Ve Vratislavi se 0
ba pachatelé rozdělili, načež Běhm odjel do Ameriky.
Procestovad i jiné kraje — ale naposledy zatoužil po do
movině. Když při měsíční uzávěrce se přišlo na podvod,
byl na oba vydán zatykač. Běhsn by? chycen v Liberci a
dopraven ke krajskému soudu v Hradci Králové. Před
porotou vyšlo na jevo, jak dovedně nápodobitpodpisy ú
ředníků centrášy. Také mistrně dovedl přeměmátina ces
tovně legitináci slova. »Alois-Běhm« v »Alfrád Kolim:,
cožprohlášenoza dediktnejtěžší. Mladíkvzbodiů údiv
svouchytrostů a zručnosti,která mohla tolik prospět.
kdyby — bývala obrácena k dobrému. Měadý zločinec,
který ke všemu plynně ovládá několik jazyků. by? by.se
stě moll poctivěuživkí, kďyby bylměl dobrou vůli.
Odsouzen k žaláři pouze desitiměsíčnámu (dva měsíce
ztrávit již ve vyšetřovací vazbě). Po Karasovi však ne
Bl pnl ony
Ne Zvlčkně,bylo v neděli veliceživo. Na 600sáňka
P +lyžař (hlévděz Hradce Králové.aKrál Dvora)
shromáždilo se zde k veselému zimnímu sportu, jemuž
boldovati i starci. Ruch sportovní byt tak borlivý, že

sá někteří odnesli lehčí zranění Velmidobrý stav sněhu
přiláká ještě větší zástupy.

Diskontní společnost v Hradci Králové odbývá svo
žiII. řádnouvalnou hromadu23. t. m. o 10h. dop. vzá

sedaci síni správní rady Záložního úvěmího ústavu VHradci Králové. NE

..-—

C. k. zkušebsá kommissepro školy obecné aměě
Capské vHradci Královépřilhmáopovědi líc zkouškám

způsobilosti učitelské pra období jamní r. 1914-opatřené
náležitým doklady'do,dja.15. dubna L n, - o

-| Žádosti externistů ke žkoušce dínpšlosti nčííníé
přilmá ředšteteví c. k. ústavu ku vzdělání učitelé v
! Hradci Králové do 31. března, žádosti extermistek však

pouze do 28.února. Žádosti ke zkouškám ze ženských
ráčních prací jest zaslati témuž ředitetštví nejdéle de 
30. dubna. '
, Pohřešujese!Dne31.prosinceodešlaajeodtédo

by nezvěstna pí. Amna Viktorinová z Hradce Králové a
le důvodné podezření, že v návalu trudnomysinosti nté
bula. Měla ma sobě žlutý kabát, šedou sukni, černou háč

kovanou čepici boty | knofličkové, černou sametovam
běbzu, je 30letá, meaší postavy, tmavých vlasů. Kdo-by
věrohodných zpráv o ní — ať živé či mrtvé — podati
mohi, dopiš laskavě jejímu bratru Jiřímu Tolmanovi,
knihkupciv Hradci Králové, nebo pohcejnímu| úřadu
tamtéž. Nálezci bude odměna vyplacena.

Vdp. J. UHver emřel. V Českých Budějovicích dme
11. Jedna zemřel náhle na kazatelně vdp. rektor kojeje
Redemptoristů — Jan Ullver. Vysvěcen v Hradci Králové

r. 1883.Podeset tet byl kaplanem v Hostinném, potoru
vsjoupil do řádu. Ave, anima pia!

Kněžice u Ronova n, Doubr „Obchod se ženskými
vlasovými stťkami ze širého okolí soustředili se nyní v
rukou židovských! Dřvka jedna přišla k židovce s tak
zvanými »necy«. Židovka vyběhla za ves a na dávce
roztrhala šaty! Jsme zvědaví, zda náš lid prohlédne tem
národ, který dobře klití bez setí a bez orání. Ať si ně
kdo spočítá, kolik řemeslníků nebo rolníků u nás je žb
dů!Aťtak hledájmde! Představmesi, že by vobci by
lů samí židé a jeden křesťan. Zda by židé křesťanského
obchodníka podporovali?

Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v

řádána bude v červenci a srpnu krajimská výstava, ve
které zastoupeny budouveškeré“ produkty práce Živno
stenské, průmyslové a hospodářské. Výstava tato má bý
tě obrazem kulturní a hospodářské vyspělosti | všech
wrstev českého východu a mocnou pobkikou na cestě ku
dalšímu rozvoji a zdokonalení Město Choceň, ležící v ro
mantické krařině téměř uprostřed výstavního okrsku, je
neobyčejně výhodným střediskem a samo | výstaviště
Pelnyčastoturisty jest vyhledáváno.Zajistétody při
vábí mnoho návštěvníků. P. T. vystavovatelé račte se
ihned přihlásiti!

Různé zprávy.
O dru Grošovi uveřejňována v našem listě spraved

divá kritika. Plrým právem náš pražský dopisovatel ká
raj byrokratismus jak Grošův tak jcbo tělesné stráže.
Plným právem depa] ziskuchtřvé spekulace užší kliky ne
pražské radnici. Ačkoli radikální tisk jistě do poměrů ta
kéviděljižpředlety,buďjenněcoopapouškovalanebo
mičel Misto nápravy poměrů byty nám zasýlány úřední
opravy, pokračovalo se v chamtivé taktice dvojnásob
ně, až se nyní provatily skandály, které se neodstraní
suchým poptráním křiklavých fakt. Dr. Soukup dne 13.
t m bovří proti dru Orošovi hromově. Vyčitá mu, jak
si mútraty obce vydržujetři páry koní.jak žádal©
volný listek ma dráhu. Sdělrje, že dr. Groš rozhazoval
tolik, až si masekal veliké dirhy, že vykonává nedbale
své primátorské povinnosti, že dle okolností hned dovede :
se dichotiti katolikům, hned | radikájním husitům atd.
Na těchto výtkách jest mmoho pravdy a proto by měší
rozvážní mladočešt volati důrazně po okamžité nápravě
dříve, než začnou na účet všech mladočechů i jiných ob
čanů »reformovati« živly. které sice prudce radikálničí,

ale jichž cíle nejsou o mnoho lepší.než jaké prozradila
ziskuchihvá, usvědčená klika.

Všelicos. V Superioru v sever. Americe vysvěcen od
českoamerického | biskupa ©Koudelky | první indiánský
kněz. — V noci na sv. Tři krále rozpovtala se v Rudo
hoří bouře, při níž v Schindelbachu udeřil blesk do pe
kámy pekaře Kurze a zabil tam pomocnika pekařského.
— Dcera arcivévody Karla Františka Josefa a arcivé
vodkyně Zity dostala při křtu 21 jmen. — V Rusku na
gymnasiu v Plocku bylo propuštěno z ústavu 12 studen
tů, protože se nechtěli sůčastniti pravoslavných boho
služeb. Byti katejíky. — Uherské státní návšadnictví
odvolalo všechný“' žařoby. tiskové, podané proti Rumu
nům. — Vmánutémroce bylo vPaříži na 300 malomoc
ných, kdežtorok předtimjen 50. Vjediné osadě vBre
tagni je 40 malomocných a vjiném místě na hraněcích +
talských je kolonie 60 malomocných. Rozšíření této ne
moci hrozné přičíktajškrysám,žichžjest vPaříži m 5
procerttnamocnomalomocegstvím.—VcetéEvropězu
Hitymánutýtýden hrozné sněhové vánice. V Krkonošicit
jsou někde domky až po hřebeny děřech zaváty.
Zemská správní komise v Čechách usnesla se oddáliti ú
pravu učitotských -pinth až do té doby, kdy bude. ma
řišské radě projednánfinanční plán. — Italskévláda do
hodin se s Rakouskou vládou » námořních opatřeních,

—

banii nebo při útoku Tárecka. s

Záchrana mládeže. Serafinské dílo lásky pro země
českoslovanské konalo minulou neděli 14. 4 m. vahou
hromadu v 'Č. Budějovicích. Dle výroční zprávy pečuje
spolek tento v přítomné době o 89 dětí osiřelých, opuště
ných, zanedbaných a zpustlých. jež vychovávati dává

jednak,ný from dětskémútulkuv ČervenýchDvor-+.jce v krásné krajině „šumavské“jednak: i: Ake.:
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dání s venkova složní listy
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| na úrok dle ujednáníaš Důchod: daň platí záložnazdarma. - Povinná revise

všeho druhu kulantně.

b U 0 -Probezplatnéuklá»Jednoty sdložen: v Prase.
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Jan Horák, ?
i
X

x
ž
X

soukenník
v. Rychnově nad Kněžnou

zasílá na potádání vždy
die roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Četná USsNÁRÍ zvlášté z kruhů vcie
důst. duchovenstva svědčí 'o počtivé ob
sluze mebe tyze křesťanskéhozávodu za

dobu:vicemež třice'iletého působení. f
Učáte, Prosim, malou objednávku“ na„. skouéku,.
Veřejeinné(átky na taláry.

"Téžna oplétkybežRušenícon! iŠEDOMB6XA9XO8BX

DI:

ěx

1 Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
mw- a věna dítkám -wa

„poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

" Charitas“ v HradciKrál.,
„jeuž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
avépomoci, za dobu svébo trvání vyplatil v (6
případech úmrtí celkem 79.117$8 K, získav 772
členů. Jak děkovné. dopisy svědčí, přišla poda
rovapým podpora, v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 45
Jet. Příspěvek správní každerojní obnáší 2 K,

jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,

do 40 let 4 K, do 45 let 10dy Každý čieu sezavazuje, že splatí úmrtí spolučlona 2 K,
jež se vyplatí bez průtabu buď zákonitým při
buzným aneb účelu a osobím, jež si člen pí

semným prohlášením výboru za svého životaozoačil.

poskytoje téžS- věno"R
m vdsa Jojleh atka, případněvdonjojlok, amobtaké pří úmrtí těch,

„kteří je do odboru věnného přiblásili.
Každý p'jištěneou věnnéb»odboru obdrží

tolik koron,kolik osobv | době nároků u odborubylo přihlášeno.
Jinochy Jze přihlásiti až do stáří 18 let. a

Alírky do 35 let.Přihlášení mobou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesné zdráv a nepřekročil

55. rok věku lopěvní pe © E je pro všecky

stejné,Pořad n pol z veEněných případech povinné popojpory. — Bližší
v prospektu, j-jž ua poládání

cSp dru“ 1nádzr,
Adresse zul:

Ó.s 6.iron

azhn!nb

jednatel.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle sb“toví uměl.
závodkojkeřský::

ZD
. . s. . .

AA o Re aeo "32

Maškarní čepice v kolekcích krásně sdru
žené 50 kusů K6- 6—, ?-—,8—,9—,

1 10—, 12—.
Kotillilony v krab.po 60ti kusech bohatěsdru

žené K —80, Ú—, 150, 2, 260, 8350 5-.
Tombolové výhry 100kusů krásnýchpřed

mětů žertovnýc. a praktických za K 6—,
8—, 10—, 12—, losy a čísla zdarm:.

masky žertovné předměty a veškeré před
měty kn zvýšení veselí masopustních zábav.

Eloktrické světilny kus K 1-50,gramofonové
desky kos K 150 doporučaje

Obchodní dům „UměstaPaříže“

L. J. PEK- KostelecnadOri
du působí, se z4 tnírný honoráť zapůjčí.
žádejte cenník!

ceně neporušené vyplaceně zpět.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem, jako výtečné

| kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

> pendlovéhodinyv nádherných skříních,

rm prsteny, náramky.jehly

nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlatníkahodinář v BYCENOVĚ a."Ta

mírných cenách. Důvěryhodným

zásilky navyber i na splátkybez zvýtení cen.j
Založeno r. 1848.

„Šváj k svému“ jest naší povinnou
zásadou a proto kde pořizujete

nová divadla
aneb dodatečné Bové různé

: dekórace, “|obraťte se s důvěrou nastorého vět

člena (herov, ličitele a nčénáře)jedn- (gy + Poliťou

MJoseta Kuklu ň
d+koračního malíře (pysluchače kateů

al ——a
.

:;

h antiseptioké mýdlo boličské, vydává jem- non, dlouho neschnouol pěnu, po které
i sebe tvrdší vous změkne, anřž by pálil

obličej.

Kus 10 a 20 hb. Spocialita firmy —

| Jos. Jelínek,
mydlářství a parfumerie v Hrad:i Král.

= | —

še) VSEVNSA)NOE MSE M

Křížové cesty,

oltářní obrazy
na plátně, plechu, dřevě atd.,

malbychrámůa kaplí
umělecky,v každémslohui technice provádí

JOS. MŮHL,
(Ant. Můihla nástupce),

církevní malbu a výzdobu
1movou v Nové Pace.

Šuji svůj závod veledůs

at hy patronátnímKra
Nejlepší doporučení po ruce. Založ. r. 1874.

Vzorky a skizry franko.

OT

atelier

TJTACITITITYM

donejbo

provedenífigurálního,

úvátatoi sželeznoukon

jednodusšílo

|kuždémpro ého rozpočtyiod
ne

,"křížovécestyatd. ď
Nákresy,

áradazdarma

sítěavšezasazenovmístě,Mossikysklennéprofa

E.Škarda,Brno,
zhotovujeadodávámalov-náoknachrámováv

od

vzorumosnikor

vad
Uměleckýústav

promalbana+ktle vedení, strukcívlastnívýroby,ochrannébatšího dod

Přečatnávyznamenáníadoporučení.

'V

Továrna na cottagová americká

(NARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrk spol0.. v Hradec!Králové. |
o 64 bady:

v Budapedi

ena ve : MM:1)- Podálováharaosi:

P :
obou soustav v kaádé ro
Ukosti, pro kostel, školu

3ku .ovičení. 
Čenníky adarma. a

franko.

Ha eplátey01 18 K7
P T.dachotoustvu



Veleodůctejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům4»volujesi Sor9

reějií veškeré košteiuj uádovy ABačiní a to: monstrauce, kulichy
eibáře, nádobky,paténky, pa. iihály,

nD es y aditelnice,kropenkyatd. sýroby, předpisám
orm vyhovující. Btaré před

měty opravuje vpovodní intenci a« obni zlatí astříbří nebo proti do
platku ss nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na n
kásku franko bemsávosnosti koupě.
Vše 50posílá posvěsení.Prdes ruční,

y, jídelní náčiní ze stříbra pravého
Řraého vždy na skladě.

Staré oleje, řůro 6 drahobomy bupujs sa nejvydší ceny.

JAN STANĚK,
pasiř a oisolour

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. a.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

ssl Aměrsde kondres

E lékařskými vědátory jakožto příjemný
občerstvujícíK oa doporučovaný,

A Ji Ang v Ustí m.Orl.,
továčná“ nějjemnějších Uikérů.

Taktéždoporučuje:%e.ku koupi pravého franc
eognacu, stěmské Slivovice jakoži pův. jam.
ramu a všech druhů nejjemnějšíchlikérů v cenách
nějlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a

hostinskýmpovolují se zvlášťvýhodně ceny.

Veledůstojným

duchovním 4.patronálním úřadům!

Odborný závod pozistovačský

X

(AUDENG APPL,
LITOMYŠL,

doporačuje' se ku opravování i stavění ©

-vhěpe| oltářů, "ŠTT
kazatelen, Božích hrobů,

£ křížovýchcest,sochatd.

- Provedení veškerých slohů vzorné.

Bozpočtya nákresysdarma. X

amok dostavímseihned.SOKOKOKOOKOOOKOOOGOOOCK

=
„=

MOD,L Maud

Hradec Král.,|
——————hlavní trafika.

9

Račte sl psáti 0 vzorky
Tkelcovské výrobní společenstvo
Mm „„Wzájemnost“68- v Hronově čís. 190. 8
— Vývoz jměného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k simní sesoně:

Modní látky viněnéi prací, dámskéi penské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZEfsPY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
WS“Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, pevné, oeny. Velkolepý výběr. Mnoho

ehvalných Uznání, — Objednávky» ceně přes 20 Ksazt.

lámelámevyplaceně. 1 balík 40 pk ů vkusněrozdraženýchza
Obdržíte te nejlepší! | Eřesť.-nociálpodnik!

Theodora

nejvřelejší dík.

V prosinci 1913.

- 0 .—

"Všnobecnáúvěrní společnost:
s. 8.8 r. ob,

v Hradci KPÁlOVÉ Palackéhotřída č 80

4,-6-55,
Zápůjčky všeho druhu, eskont směnek a
faktur, zálohy na cenné papíry a. skvosty.

Prodej uhlí a dřívívlastními povozy. “Pj
Ceny mírné, dobrá kvalita. Ceaníky a pr

spekty zdarma.

Čermáka,

C
s, see +p

Farní úiřad:v'Šlatiňánech:

areviá
kostelní.

oknaSisos
Hr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skle

v Třebechovicíc u Hradce
Králové.

Cenníkya Doo ne požádání

ntůze

TIT7IT

B s:220 ss|
DD (XIOIH

SST0!IKO NLSTD9Cv|n122 TZS <si<6Lve

Parimenta.
-JonáceV, Noškudla9

(protokolovaná firma)

jv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) El:
(bratr P, 2. Heškudly, faráře vo YJpráchtieleh) “

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

výrobní závod |
všech kostelních paramentů, ||
spolkových praporů a kovového náčiní ji
Ceaníky, vzorkyi roucha hotová meukázka H.

80 BAposla Afranko zašlou.

nod
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Majitel: Politické družstvo



A Předplarněnačtvrt roku :
Čislo 3. | , na půl roku

Otroctví svobody.
A zase nová zajímavá valná hromada

spolková, která dokazuje, jak veliká tyranie
dovede se krýti štítem organisace, předstíráním
prospěchů obecných.

V hotelu »Aciiae v Praze konala se IN.
t m. valná hromada »lidumilného« spolku
»Bxisteuce, která má (aspoň ve stauovách) za
úkol podporovati Ččlenstvo pro případ sňatku
nebo úmrtí. Velice přísně kontrolováno, zda se
dostavují jen ti, kteří se mohou vykázati člen
ským lístkein.

Jednatel Spitz přečetljednatelskou zprávu
nejprve velice lámanou češtinou, pak správnou
němčinou. Předseda Weidmaun při sebe men
ším oposičním výkřiku hrozil rozpuštěním
schůze. Kdvž se hlásil o slovo jako zplnomoc
něný zástupce dr. Fleischmann, nechtěl mu
dáti předseda slovo. Advokát ten odvolal se
tedy k valné hromadě, která sním bouřlivě
souhlasila. Weidmaun za bouřlivého odporu
členů prohlašoval, že dá vyvésti každého, kdo
se nehude chovali tiše.

lenové se tázali, komu se platí služné
18.881 K, inserce, cestovné, mimořádné odměny
atd. Spitz hroznou češtinou za velkého nepo
koje a nových dotazů vykládá, že v kanceláři
»Existence« má 400 K měsíčně, jiní páni po
200 K, jedna slečna 70 K, druhá so K, po
mocná síla go K. — Nový výkřik z oposice:
»To je jen asi 1300 K, kdo dostává těch
ostatních 3000 K?«

Předseda snaží se poukázati na to, že
přítomní také dostávají novoroční dárky. Spitz
prohlašuje: »Nerozčilujte se, já vám to řeknu.
Dostali to úřadující funkcionáři jako předseda,
pokladník . . .« Při nastavším hluku Spitz
-stýská, co se v kanceláři pro spolek nadře, tak
že bere vlastně odměnu uepatrnou. Předseda
pak snaží se namluviti členům, že Spitz vlastně
ještě mnoho trati... Stejně tak i pokladník
Kauders. (Spitz býval obchodním cestujícím,
ale za ročních 4800 K se »obětovala pro »Exi
stenci.«)

Člen Eckstein volá: »Existence+ je spolek
podpůrný a žádná akciová společnost: Proto
je nesprávné, když výbor si odhlasuje a bere
remunerace,kterých valnáhromada neschválila«

Přispívající člen Taussig začíná hájiti
výbor a za obecné nepozornosti dává návrh
na konec debaty. Zdvíhlo se jenom několik

-rukou, ale předseda prohlašuje: »Návrh je
přijat« Rozpoutal se hrozný hluk, většina
členů aui nevěděla, že dává hlasovati předse
da dle jmen »pro« a »proti«. Když někteří
členové začali se mezi sebou raditi, Spitz kříčel,
že umlouvání není dovoleno. Kdo se ptal, oč
se vlastně jedná, tomu pohroženo vyvedením
ze schůze. Hlasy »pro< se chytaly způsobem
komickým. Ačkoli bylo zřejmo,že valná většina
jest v krajní oposici, předseda prohlásil, že
výboru jest uděleno absolutorium a — děkoval
za důvěru.

Když členové znovu volali, jak jest to
s insercí, kdo dostává cestovné. Spitz prohlásil,
že jest to všecko odbyto odhlasováním kouce
debaty.

Znovu hluk, protesty, pohrůžky předse
dovy. Spitz zamodrchanou češtinou široce vý
světluje potřebu změny stanov. Málokdo šron
bovaným vývodům rozumí, konečně vyrukuje
Spitz s hlavním: že by nastala katastrofa, až
by spolek dle starých stanov měl vyplatíti
členům ua odbytném 630000 K. Dodal, že se
budou podpory vypláceti místo za 6 teprve
za 8 let po přijetí člena. Výbor prý s tím ne
souhlasí, ale je to nutné, protože to »pojistno
matematikové« vypočítali Členové za roz
vleklého povídání se rozcházeli, návrhy byly
přijaty s takovou bouří odporu, že předseda
rychle schůzi ukončil.

Za jednání byl jeden člen ze schůze vy
hozen, na jiného přivolán strážník atd.

"Taková valná hromada tedy jest možna
v XX. století, k jehož poctě hlaholí fanfáry

V Hradci Králové, dne 23. ledna 1914.

svobody, samosprávy, lidové svépomoci' —Ně.
kdo by řekl, že takové poměry v svépomoc
ném sdružení nebo samosprávě jsouřídkými
výjimkami. Ale v tom jest klam, třebaže se
zištnost a despocie neprovalí všude na venek
takovým způsobem, jako na některých místech
v Praze.

Teď je značný počet chytrých lidí, kteří
umělým způsobem a za průvodu oslňujících he
sel dovedou celou inašinerit“ svých snah u
krývati za kulisami. Taci pohlaváři zapochle
bují lidu, jak si »řídí vlastní věci« sám, jak
uvědoměle se rozhodl pro ty neb onv funkci
onáře. Davy jsou spokojeny s vysvědčením
placeného činovníva, pyšní se svou osvětou,
aniž by jim napadlo, že doba vyžaduje oprav
dového samostatného myšlení, netoliko vtip
ných pohlavárů, ale i bvstrých dobrovolných
poplatníků. Na vějičku svépomocí a svobody
chytají se dobromyslní občané do železué kle
ce, do tuhého zajetí, z učhož lze uniknouti
pouze jen za cenu velikých finančních obětí.

Politický přehled.
Německé strany na říšské radě proti

vládě. Něm. národní svaz a něm. křesť. soc
sdružení zrušilo závazek svých zástupců a T0z
hodly se pronikavě změnití ujednání o osobní
dani z příjmu mezi sněmovnou panskou a po
slaneckon. Ježto by se dle hořejšílo ujednání
při nastávajících volbách do vídeň. obecního
zastupitelstva dostalo ze čtvrtého do třetího
volebního sboru mnoho soc. demokratů, žádají
něm. strany, aby berní sazby pro stupnice až
20000 K nebyly r. 1914 vůbec zvýšeny. A v
letech následujících má nastati zvýšení ujedna
né v kompromisu mezi sněmovnou panskou a
poslaneckou jen tehdy, kdyby výnos osobní
daně z příjmu nedosáhl 120,000000 K. Starosta
vídeňský dr. Weiskirchner při konferenci s
minister. předsedou zdůraznil, že strana něm.
křesť. sociální trvá na změně kompromisu. Zá.
roveň byli všichni něm. křesť. soc. poslanci
vyzváni, aby zjednali tomuto stanovisku v po
slanecké sněmovně platnosti.

Zmatek ve Vídni. Panská sněmovna stojí
na svém stanovisku a nechce o novém kom
promisu vyjednávat, křesť. sociálové trvají rov
něž na svém a podobně i oposice. -- Na kon
ferenci vůdců stran u presidenta dr. Sylvestra
podal dr. Urban návrh, aby předloha osobní
daně vrácena byla finančnímu výboru, který
by provedl změnu na kompromisní formuli,
čímž něm. nac. svaz chce docíliti dohody. Na
podmínky, za nichž jsou dle prohlášení posl.
Staňka agrárníci čeští ochotni upustiti od ob
strukce, odpověděl dr. Susteršič, že veškeré po
litické koncese za finanční plán jsou úplně vy
loučeny, neboť všechny strany se zavázaly fi
nanční plán jen pod tou podmínkou propustiti,
nebude-li žádné straně nějakým způsobem za
to placeno. Také zástupcové ostatních stran se
vyslovili, že za podmínek, jež si Staněk diktu
je, bvlo by zbytečno dále s ními jednati.

Odpověď hr. Stůrgkha. Při návštěvě před
sedy posl. sněmovny dr. Sylvestra prohlásil
ministerský předseda hr. Stiůrgkh, že vláda

únor Ččekati nechce a nemůže ani s
rozpočtem, aní s malým finančním plánem...

Protesty proti průtahům s finančním plá
nem zaslány velkým stranám sněmovním ze
všech částí Rakouska od úřednických organi
sací, žádajících o brzké provedení služební
pragmatiky.

Ministr rytíř Hochenburger zase se ohla
šuje. Dle zpráv něm. listů ministr spravedl
nosti dr. Hochenburger jmenoval v Čechách
94! askultantů, z nichž 47 Čechů a 47 Němců,
při čemž prý veliký počet českých praktikan
tů soudních s dlouholetou službou jest pře
skočen.

Polsko-rusloské dohodování uvázlo, hlav
ní slovo má nyní metropolita řecko-katolický
ve Lvově hr. Šeptický, který se snaží přiměti

Inserty

Rusíny k přijetí vládního návrhu, čímž by
haličská volební reforma byla skončena.

Finanční plán schválen. Dne 21. ledna
sněmovna poslanecká schválila jednomyslně
dle návrhu Kurandova zprávu spol. konference
o osobní daní z příjmu, zatím s výjiinkou da
ňové stupnice. Dodatečný návrh Slovinců a
křesť. soctálů německých, aby byly zachovány
dosavadní daňové sazby pro příjiny od 1.800K
až do 10.000 K, byl zamítnut 268 hlasy proti
77. Nato hlasovalo se dle jmen o eventuelním
návrhu křesť-sociálů, aby zvýšení daní bylo
omezeno na příjem přes 4.800 K, dosáhne-li vý
nos osobní daně z příjmu 130 nul. K. Návrh
zamítnut 268 hlasy proti 84.. Na to byla dle
návrhu Kurandova schválena daňová stupnie
dle zprávy společné konference a ziněny nsne
sené spol. konferencí. Tím vyřízen konečně fi
nanční plán.

Při doplň. volbě na Moravě do zemského
sněmu za český volební okres kroměřížský po
zemřelém křesť-soc. posi. Mil. Veselském dne
20. t. m. zvolen křesť, soc. P. Ant. Urban 755
hlasy ze 1507, pokrokář obdržel 752 hlasů.

Maďaři se vyrovnávají? Mimster. předse
da uherský br. Tisza 15. t. m. navštívil Zá
hřeb, kde byl stkvěle uvítán. Při slavnostní
hostině zval Chorvaty k siíru a součinnosti
s Maďary. Pěkně mluvil Tisza i ve sně
movně uherské, kde tvrdil, že chce provést
vyrovnání s Rumuny tak, aby jednota státu, je
ho maďarský ráz zůstal nedotčen, ale aby se
Rumuni v Uhrách přece cítili šťastní. Jen aby
po slovech následovaly také skutky: —

Dozvuky saveraské. Po osvobození plu
kovníka Reutera překvapilo jeho vyznamená
ní řádem červeného orla 3. tř. — V témže ča
se ustavil se v Berlíně spolek »Průšáků.«
Na ustavující schůzi prohlášeno, že události
savernské jsou důkazem, že pruský duch jest
ohrožen a že potřebuje obrany, aby zase v celé
říši přišel k plné platnosti. —

V Bulharsku. Carským dekretem bylo so
brání rozpuštěno, což přijato v celém Bulhar
sku klidně, až na socialisty, kteří volají po re
publice. — V Řecku se strachem se tvrdí, že
se jedná o společný postup Bulharska s Tu
reckem proti Řecku Turecké vojsko projde
prý bulharským územím a v Bulharsku prý se
zimuičně zbrojí. .

V Albanii jest situace vážná. Dokázáno,
že president prozatímní vlády Izmail Kemal
byl ve srozumění se spiklenci. Do popředí
hledí se dostat Essad paša, který slibuje věr
nost princi Wiedovi. Sbírá albánské bojovníky,
se kterými chce v Epiru potírati potulné ban
dy. — Mezinárodní kontrolní komise v Alba
nii požádala své vlády, aby rychle poslaly
vojenské posily do Valony a ostatních měst

albánský ch. —

Kulturní jiskry.
K stoletým narozeninám Fr. Jar. Rubeše.

16. ledna t. r. uplynulo právě sto let, kdy v
Čížkově u Pelhřimova narodil se jeden z nej
zasloužilejších a nejpopulárnějších spisovatelů če
ských. Vystudoval na universitě pražské práva a
stal se aktuárem při vrchnostenském úřadě v
Karlíně, r. 1847 syndikem v Načeradci, r. 1850
adjunktem při kraj. soudu v Kutné Hoře a
konečně r. 1851 u okres. soudu ve Skutči, kde
také 10 srpna 1854 zemřel v rukou vlastenec
kého lékaře skutečského Hlineckého a stařičké
matky na prsní chorobu. Krátce trvala radost
stařenky, která ve Skutči před sousedkami po
chvalovala, jak dobrého má syna, jak právě k
vůli ní se nežení. Brzy začala stýskati, že se
synovi na nohou objevují zduřeniny, že těžce
pokašlává...

Posud málokterý český humorista předčil
bystrou analysí života společenského, jemnou
satyrou na malichernosti.a ješitnost tuctových
figurek. Humoristické jeho spisy jsou jasným
kaleidoskopem tehdejšího kulturního a sociál.
ního života českého. Humor se zde nevnucuje,



Akciový kapitál K 80,000.000-—
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Rubeš nešlehá převrácenosti svého věku bez
ohledně —-svého cíle dosahuje spisovatel reálním
fotografováním malých lidi, nadutých notáblů,
takže čtenář dovede přidati správnou kritiku
sám. Nevymýšlel scenerií nemožných, divokých,
bral látku z nejmocnějších proudů života sou
časného. Proto také mezi českým lidem byly
ieho spisy přímo hltány. Klamal by se, kdo by
dle jeho velice zdařilých humoresek soudil na
spisovatele velice veselého Sedával v hostinci
zamlkle, osamoceně, sousedé se shodovali v
mínění, že jest »dobráckým bručákem.« Vždyť
vleklá choroba nepovzbuzovala k jásotu. Pilně
však naslouchal hovorům přednášeným, činil
si poznámky o typických výzvách sousedů na
papír a na stůl. Když však se vmísil do hovo
Tu sám, když pozapomenul na svou útrapu, tu
dovedl rozveseliti všecko. Jako soudní úředník
snažil se vždycky všemožně rozvaděné strany
srovnati líčením hrozných následků, jestliže bu
dou ve sporu pokračovati. Zkrátka jevil vřelou
lásku k českému lidu netoliko ve svých spi
sech, ale i v praktickém životě. V době národ
ního probuzení vykonal svými populárními
spisy Rubeš práci ohromnou; uvažme, že ue
náležel do řady těch, kteří projevovali z lásky
k vlasti pouze dobrou vůli a píli, nýbrž že byl
talentem tak rozhoduým, že jeho prosaické
spisy posud v konkurenci s povídkami moder
ními ueztratily své ceny, ale naopak vynikají
tolik i nad četné hojně čtené spisy autorů to
hoto století Na popud děkana skutečského
postaven nad hrobem Rubešovým kovový go
tický pomník. Trvalejší pomník však potrváv
mysli vděčného národa.

Katolici ve Francii na postupu. Zase no
vé dokumenty, jak uvědomění katolické ve
Francii stoupá. Ačkoliv severofrancouzské mě
sto Somai jest vetšinou průmyslové, přece se
"tam vydařily katolické missie znamenitě Volno
myšlenkáři se nad tím velice rozčilili a pozva
li na předuášku anarchistu Faurea. Katolíci
však odpověděli ihned pozváním inteligentní
ho kněze professora Flamenta“ který podal
přesvědčivé důkazy, že nevěra vede k zmate
nému anarchismu a vybídl Faurea k disputa
ci. | Posluchačstvo vyslechlo znamenitou řeč
nadšeně; veřejné mínění v tom kraji stále ví
ce se kloní k ideám katolickýim. — »Časa dne
20. t. m. sděluje: »Francouzská sněmovna ro
kuje opět o školské reformě. Časopis Laterne
doprovází školskou debatu řadou článků s ně
kterými údaji novějšího data. Klerikálních škol,
žáků a učitelů stále přibývá, což působí všem
stoupencům pokroku, všem opravdovým re
publikánům oprávněné starosti. V roce 1907—
1908 měla církev katolická ve Francii v drže
ní 12.880 škol, v období 1gIu/rgrr už 13.176
škol. V těchto »volných« školách bylo v prvé
zde uvedené době 996.268 žáků, v školním ro
ce posledního sčítání už r,050.191 žáků. Zjev
tento je proto povážlivý, že v téže době neby
lo chovanců v ústavech státních Zmíněný list
hrozí se však nejvíce vzrůstu klerikálních uči.
telů ©Vyučování pomocí škol »volných« děje
se velmi soustavně a čile Učitelský sbor kle
rikálních ústavů je předvojem boje kulturního
a podporovatelem církevních snah Církev spa
třuje —-a právem — v této otázce svůj zájem
životuí; proto čelí státnímu vyučování strašli
vou armádou svého učitelstva. V roce Ig07—
1908 měla církev katolická 35 ;or křesťanských
učitelů a učitelek, v r. 1910 až19L1již 36.727!
Pařížskýlist Semaine religieuse pak ví,
že do konce 1912 církev má svých učitelů
přes 40.000 osob. Tak přibývá přes všecky
světské zákony a za rozluky církevního vlívu
ve školství francouzském. Stát má 120.000 u
vitelů a učitelek na obecných školách, církev
edy plnou třetínu. Vydršování jich musí stát

jistě miliony. Odkud tyto prostředky plynou?
V uvážení tohoto stavu je víci než pochopitel
no, proč je ve sněmovně i veřejnosti francouz
ské silný proud pro jednotné vyučování stát
ní.« — Tedy dle pokrokové logiky »jest více
než pochopitelno:, proč chtějí volnomyšlenkáři
ožebračenou církev a katolické občanstvo zno
vn tyranisovati, proč chtějí znásilniti svobodu
občanů vháněním dětí do živořících škol nevě
reckých. A odkud plynou prostředky ua tolik
škol? Z kapitalistických fondů nikoliv, proto
že židé, kteří se veřejně chlubí, že svým ka
pitalismem ovládají Francii, kupujíce bezcha
rakterní žurnalistiku, na školy katolické nedají
ani jediného franku. Katolíci sáhli k obětavé
svépomoci; vidouce ovoce školy uevčrecké,
sbírají mezi sebou na školství lepší Dokazují
tak, jak bezcharakterně lhaly zednářské živly,
které provolávaly, že se rázem shrontí síla cít
kve, jakmile se přestane uměle udržovati ochra
nou státu. Široké vrstvy lidu daly. svou veli
kou obětavostí jasnou odpověď zaprodaným
podvodníkům, svým zápasem pak dokazují, že
jádro francouzského lidu bylo znásilněno zed
nářskou menšinou. Katolíci neutiskují nikoho,
protože by žandarmové každý takový pokus
hned v zárodku bezohledně zamezili —-a pře
ce postupují svou vnitřní silou. A proti této
síle dlouho v zápase uevydrží rafinovaní, ú
platní sobci, kteří sami nejlépe vědí, že jejich
válečná výprava spočívá ua bezcharakternosti
a násilnictví.

Také pokrok osvěty. V době, kdy nejna
vějšími výzkumy na slovo vzatých badatelů

tlují a doplňují. rudé listy v době vánoční od
byly vše lacinými úšklebky, jež prozrazují neo
mluvitelnou ignoranci. Mluví o obajkách , no
síce na trh vysvědčení, že prospali všecky vě
decké dokumenty, které právě v posledních
letech tolik přispěly k zhodnocení bible. I rudé
časopisy odborové »+přinesly pomoce dělnictvu
tmářskými výsměchy, cožjest ovšem pohodl.
nější prací než vážné studium. Na př. orgán
svazu dělnictva chemického průmyslu »Ver
bands Zeitung« napsal: »Křesťané všech zemí
připravují se k slavnosti narození Spasitele,
který svým sebeobětováním přinesl idem věčný
mír. Narození Spasitelovo sice není historicky
dokázáno, nikdo (?? neví, kdy a kde Vykupitel
spatřil světlo světa, ale pověst chce docela vě
děti, že Syn Boží se narodil 23 prosince v Be
temě v chlévě a dobrý křesťan musí tomu
věřiti. Křesťanství se všemi svými dogmaty
jest stavěno na této pověsti «

Patrně se redakce toho listu učila kato
lické věrouce někde v zapadlém koutě pohan
ské Číny nebo u černochů Jinak by pisatel
uemohl tvrditi, že církev klade den.skutečného
narození Kristova na 25 prosinec. Vždyť přece
theologové volně uvažují i o roku narození
Kristova. Kdy se narodil Hus, posud se určitě
neví, ale ani největší rudý fanatik neodváží
se proto tvrditi že Hus vůbec neexistoval
a že se nenarodil v Husinci

Ještě zábavnější jsou další vývody »Ver
bands Zeitungu.« List ten dotýká se starouě
mecké slavnosti slunovratu a dodává: »Na tu
to národní slavnost germánských národů kře
sťaué z chytré spekulace navázali pověst o na
rození Spasitele v Betlemě.« Tak porazil pisa
tel samé voluomyšlenkáře, kteří tvrdí, že vá
noce nahradili slavnost pořádanou k poctě per
ského boha Mithrasa! Štastní Němci! Tedy
celé křesťanstvo l(v Italii, Africe, v Palestině)
určilo si vánoce dle slavnosti pohanských Ger
mánů. A křesťanstvo učinilo právě Germánům
tak hlubokou poklonu již v době, kdy se těm

„to ještě aui nezazdálopřjony křesťanství!A k tomu všemu poctili křesťanéseverní bar

bary takovou poklonou prý »z chytré spekula
ce.« Tedy jestliže se dávali křesťané po stech,
po tisících vraždit, jestliže jich 16 milionů by
lo k vůli víře křesťanské umučeno, byla to jeu
samá Istivá jejich chytrost — žádné nadšení
pro pravdu. Židé a soc demokraté rozumějí
chytré spekulaci přece zcela jinak

Ale »VerbandsZeitung« prozradil dosti
výmluvně, jaký účel má vlastně takové soc.
demokratické balamucení. V následujících řád
cích totiž dodává, že hanění židovstva jest
podváděním lidu, aby se jeho pozornost odvrá
tila od vyssavačského kapitálu. Tedy podle to
ho není žádného vyssavačského kapitálu židov
ského. To se povedlo! Ale rozumný člověk
lehce sezní, proč sluha židovského kapitalismu
buší do křesťanství tak hřinotným a nešikov
ným kopáčem.

»Právo Lidu« zase učinilo objev, jak prý
moderní osvěta pověděla, že Bůh nestvořil člo
věka, aleže neuvědornělá lidská mysl si sama
stvořila boha. Pisatel laciné rýmovačky ovšem
měl dost času a příležitosti přesvědčiti se o
pravém opaku. Právě. moderní velikáni, mo
derní universitní věda, nové výzkumy v oboru
vitalismu na hlavu porážejí fráze nemyslícich
monistů. Ale co záleží rudému listu na výzvách
vynikajících fysiologů a filosofů? Jeu když dav
jest dále udržován soc. dem. tmářstvím v pro
tikřesťanské pověře!
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Křížové cesty,

oltářní obrazy
na plátně, plechu, dřevě atd.,

malbychrámůa kaplí
nmělecky, v každém slohu i technice provádí

JOS.,MUHL,
atelier procírkovní malbu a výzdobu

ímovou v Nové Paoe.-—*

Doporučuji svůj závod veledůstoj. ducho
venstvu a slev. patronátním úřadům.

Nejlepší doporučení po ruce. Založ. r. 1874.

Vzorky a skizky franko.ČNSO
Obrana.

Odměny francouzské akademie. Zednářští
pohlaváři spolu se soc. demokraty fanaticky
církev pronásledují ve vlastuí zemi, v kolo
niích však k vůli zisku země katolické mis
sionáře chrání a docela je odměňují. Francouz
ská akademie dala první cenu ctnosti [6.000fr.)
řeholní sestře Cecilii v sirotčinci předměstí pa
řížského | (Sirotčinec. ten odchoval již 745 si
rotků.) Ředitel akademie René Bazin řekl Ce
cilii: +Z Villetu (onoho předměstí) došlo 1.200
žádosti, abyste cenu obdržela.« — Cenu 000
franků obdržel patronát sv. Frautiška Xaver
ského v Auteilu a podpůrný spolek koloniál
ních vojáků a cizinecké legie. -—8.000 franků
dostal farář Aigony za své dobročinné ústavy
v Kremlin-Bicétru. -- 2.000 fr. obdržela kato
lická dáma Arturová v Morlaixu, která zalošila
Útulek sv. Joseta, v němž ošetřila, poučila a
nasytila 3.000 žáků a žákyš, doporohši devíti
stům z mích k slušnému postavení.

(VŠEHŠENŠE)
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Spojenci prott sobě. Jak se při volbách
těšili agrární a soc. dem. spojenci, že porazí
vládu snadno, jakmile »klerikálové« budou od
střelení! Leč nyní »Venkove (15. t. m.) napsal:
»Kde kdo dnes musí dojíti k pře
svědčení, že zrovna sociální demo
kraté mají největší podíl a největší
vinu na smutných nynějších polití
ckých poměrech! Oni jsou to, kteří nej
dravěji bijí se za hr. Stůrgkha a jeho pověst
ný systém,pod jehož tíhou hyne vše
cek veřejný život. Toho socialistůmnáš
národ nikdy nezapomenel« .

Portugaiští výrobci| „monarchistického
spiknutí“ Každý bezcharakterní prostředek byl
portugalským zednářům dobrý k surovému
pronásledování těch, kteří nezaprodali svou
vlastní soudnost do | volnomyšlenkářského
otroctví. Hrabě Mangualde odhalil bezectné
pletichy zednářské republiky proti monarchi
stům. Pravdivost jeho údajů dosvědčuje útěk
Homera Lencastra s osmi společníky a pro
puštění více než 4100 od října vězněných mo
narchistů. Lencastres byl špici ve službách
zednářské republiky. Za své udavačství byl
štědře odměňován a mnozí »podezřelí« se jen
na jeho udání dostali do vězení. Také nynější
proces je celý podepřeu o jeho údaje. Lencastres
nedávno se vyslovil před notářem v Livru, že
i spiknutí odhalené v Oportu bylo podníceno
generálním komisařem policie a organisováno
penězi, které dala k disposici republikánská
vláda. Nakoupené zbraně byly překupníky
strkány do rukou monarchistům. — Chytá-li
se despotická vláda již i takových zoufalých,
bezectných prostředků, pak jest patrno, že se
může nějaký čas udržeti v křeslech proti vůli

Nru národajen taktikou sveřepýchplantážníků.
Už zase řepínské zpravodajství. »Lidové

Noviny« 7. ledna (a po nich hned několik
jiných pokrokových listů) přinesly velice plač
tivou zprávu, jak do »klerikálníche Lobodic
přišel o berlách ubohý starý kovář. Protože se
nad ním nikdo neslitoval, chudákspal venku,
kde mu obě nohy omrzly. Na Štědrý večer
»doplazil se ke stáji , kde se nad ním slitoval
aspoň ošetřovatel býků. Rozumí se, že tato
dojemná vymyšlenina jest zasasena do řámce
tklivých vzdechu o klerikální lásce k bližnímu,
že kovář líčen jako nevinná oběť hrozných
okolností atd. — Na ty židovské, rafinované
lži jest tato odpověď, V »klerikálníche Lobo
dicich obdržel náš“ kandidát při posledních
zemských volbách 68 hlasů, strany pokrokářské
však 107 hlasů. Tolik pokrokářů tedy nechalo
ubožáka hynouti, aby mohli hanobit — kato
líky! »Lid. Noviny« nepověděly, že kovář
-Havlík byl zhýralec práce se štítící, který do
Lobodic zavítal jenom vždy postrkem. Nohy
mu omrzly již před několika“ roky a to v Ci

-zině pro jeho způsob Žživola.Přístřeší mu bylo
poskytnuto, almužnon byl také hojně podělování,
ale všecko utrácel“za kořalku. Hladu neměl,
protože na Štědrý den sám si poshvaléval, že
má na svátky koláčů dost. Do stáje se dostal
-o berlách z krčmy, protože tatáž je se stáji
pod jednou střechou. — Ale »pokroku se musí
vyráběti přece jen bezcharakterním ostouzením
'těch, kteří před takovým tulákem neklekají.
Jednou se vyrukuje proti faráři chválením
marnotratníka, který prohýřil peníze své ženy
'a pak ji opustil, podruhé zase musil pomoci
k ostouzení katolictva Havlík: Takovým způ
sobem »pokrok« zavádí snášelivost.

BF Světoznámákola-UR
KORUNA
4 přtiletou píuremnou zárukmu dodávů

firma:

LADISLAV ŠVESTKA,
Prahe, Véclavoké n.53.

Úvěrubodnýmusobám tř ns mírné ms. splátky. Žádejt: cenníky.

Besídka.
Ubožáci v kanceláří.

Ze svých zápisků sděluje Florián Notýsek.

I.
Milý čtenáři, podej mi ruku, zavedu tě do. re

"gistratury (spřsovny) okresního úřadu v P. a ukážu
ti kousek bývalého života kancelářského malých li
dí. Okresní úřad v P. umístěn jest ve starozámecké
budově s dlouhými tmavými chodbami, jež jsou
přerývány stupni vzhůru, dolů. Jsou zde velké sí

-někde ještě zejí starodávné krby, také malé mist

bou, kde opadalá omítka i vlhkost na stěnách vy
tvořila báječné mapy, souše i ostrovy a.kde vlhko
čpělo před lety a čpí jistě i dnes. 4

Nahnatavše po tmědvéře, vstupme — ale po
zor! dva stupně dotů! Jsme ve- velké místnošti kle
nutého stropu, se dvěnta hlubokými okny. Upro
střed stojí dlouhý a široký stůl, ne němž leži plno
spisů, fasciklů (svazků spisů), několik velkých knih,

ehremný kalamář aa tácku plochovém, koškami
zcela černém. Podél stěn jsou regály a naníďí až
ke stropu samá akta šňůrami převázaná.

U obou oken stojí vetké psací stoly s vysoký
mí nástavci o mnohých přihrádkách. U jednoho sedí
na tvrdé židli, mající rozbíhavé nohy, kancelista
Hofman. Přebírá se hromadou spisů a Časem se o
pře o židhi,která v opěradle má díru v podobě srd
ce. Je to člověk neobyčejné výšky a síly, bývalý
plukovní trubač, Němec původem.Mnoho nemluví,
málo kdy se usměje a stále kouří z dýmky.

Kolem velkého stolu pobíhá čile mužíček asi
padesátník s mysliveckým pinovousem, ve starém
kabátku se zelenými výložkami, dýmku v zubech,
vybírái zakládá akta a zapisuje čísla do knihy.
Je to durnista Macek, bývalý ltajný, kterému kdy
si pytlák vypálil ránu do levé ruky. Bývalé povolá
ní však nezapře a zejména tváře má červené jako
panna. Rád vypravuje. Při práci stále si říkáčísla,
v souvislosti, jíž rozumí jen odborník: »Tak 89,
trojka, dvacetosm třistadvanáct — aha, to skočí na
90, trojka | Čtrnáctdvěstěpatnáct.« ©To znamená:
spis z roku 1889, odbor III., číslo 28312, který byl
převeden do ročníku 1890, III. odbor, číslo 14214,
kdež ve fasciklu leží — ležet má.

Stálým říkáním vyschne mu v hrdle a pak se
protáhne, přistoupí ke koutku mezi regálem aok
nem, kdež na hřebíku visí jeho vrchní kabát. Tan
sáhne po paměti a v Šeru kouta se z lahvičky positť
ní, načež pracuje dál, hledá spisy, říká si, zapisuje,
opět se osvěží.

Tak bylo i kdysi v zimě před nmoha lety. O
hromná kamna vydechovala příjemné teplo, Hofman
s Mackem pracovali a v dýmu sotva je bylo viděti.
Hofman — v ruce akt — náhle prohodí: >Tak, Ma
cek, dělají! A tu mají tohle, dají k tomu hned prodo
kokcolfuicenulacht (to jest: číslo protokolu 1508) a
donesou to panu komisarovil« :

Macek se právě v koutku posilňoval. Trhl se
bou, rychle zastrčil lahvičku a šel si ke kancelisto
vi pro spis, utřev si ještě knír. Hofman mu spis po
dal a pokáral ho: »Že to furt píjou! Kdyby raději
pili mléko jako já, byli by taky tak silnýa velký!.
A jako na důkaz vstal v celé své výšce a sáhl po
dětské lahvičce s mlékem, kterou měl nápadně po
stavenou v nejvyšší přihrádce stolu. Vedle ležela
houska.

Macek, drže spis v ruce, usmál se do vousů a
vysvětloval: >To mají tak. Proti nátuře těžko bojo
vat! Když jsem byl na Šlikovsku, měli jsme tan
starého fořta, ten ji pil od rána do večera a nikdy
ho irikdo neviděl opilého. Červený byl jako pivoň
ka a zdráv jako Rus! No —a když umřel, bylo mu
92 roků. S dýmkou chodil spat a ráno, jak prokoukl,
hned si nacpal. To se musí všecko brát pomalu. Za
vdám si vždy jen maličko. Ale na mléko jsem již
stár, nedělá mi dobře, nehřeje.“

>Nechají výkladů, najdou to číslo a běžej, je to
hajták« (spis označený >»heute«, dnes), pravil Hof
man. Macek hned, stále si číslo 1508bruče, akt vy
hledal, zapsal a se spisem odešel. Ode dveří se vrá
til a strčil do kapsy krátkou dýmku. Jakmile byl
venku,obrátil se Hofman, sáhl za sebou do regálu,
ze tmy za starým tlustým indexem vytáhl lahvičku
a z ní se napit. Licoměrník potměšitý! ©

Zatím Macek vešel ke komisaři Brčálovi: »Tak
prosím, něco nesu, hoří to<, a zapsal číslo do kni
hy. Brčál právě si nacpával dýmku. »Tak to zalej
te! To budete s každýn: kouskem běhat? Ukažte

Macek mu podával spis a s prosebným úsíně
vem vytáhl dýmku: »Moc bych prosil. jen drtínek
si nacpu, jen ten prach. Máme k poslednínu!«

»Tak si nacpěte«, svolova! Brčál, ukazuje na
zásuvku, v níž ležel tabák, >ale ať nepraskne hla
vička!« Macek totiž jednou tak horlivě nacpával

usmíval a cpal. Byly tehdy zlé časy pro denní písa
ře Měl denně | zl. a v případě neschopnosti byl
prostě puštěn. O pensi a jiném zaopatření nebylo
potuchy. Přednosta úřadu měl určitou summu kdis
posici na platy písařům, které dle svého uznání na
jimal a propouštěl.

Macek v registratuře chutě si zapálil a bruče
čista, pracoval dále. V tom vešei komisař Novák, v
ruce spis, v zubech dýmku. >Co jste mí to dal, Mac
ku? K trojce priorýrujete čtyřku! Takhle se člověk
zdržuje.: Macek vyskočil, vzal spis: >A bodejť, bo
dejť, to ráčej odpustit! Ty moje oči! Když jsem byl
ještě na Šlikovsku, to jsem měl zrak! Žádná vever
ka mi neušla, škodnou jsem poznal v letu. A tady je
to trochu nejasné, je-li to trojka či čtyřka. No, tak
to napravíme.«

Vzal z kouta žebřík, přistavii k regálu a Vy
lezi pro fascikl až nahoře ležící. Sotva jej však obě
ma rukama uchopil, s výkřikem jej upustil. Stěží
slezl a naříkai: Ruka ve dví! Ve staré ráně to
prasklo, to je bolest!<«Hofman i Novák přiskočili, a

Nastal poplach. Macka vzkřísil a odvedli do ne
mocnice, Sltha Janeček oznámil Mackově manžel
ce nehodu. Chuderaustaraná velice se poděsilaa
neméněMackovy dětí dcera, jež šitím K živebytí
přispívalaa syn,jenžbylnaučení ukrejčího.

řadu, zvěděl o úrazu Mackově, jen mávi rukou a
mělstarosto zástupce.po případěnástrpce Macko

va. Htubší dojem na Vartu učinila zpráva druhá,
že žebřík v registratuře vzal za své, Kancelista
Hofman totiž, chtěje uložiti fascíkl Mackovi z rukou
vypadtý na místo, vstoupil na žebřík, ale první
příčka pod jeho tíhou se prolomila. Když pak vy
stoupil na druhou a opřel se, celý žebřík praskl, tak
že Hofman sotva seskočil. Nad tím rozhněval se ra
da Varta zle. Udělil Hofmanovi několik titulů vzhle
dem k jeho velikosti a tíži, ba žádal na něm, aby no
vý žebřík opatřil, na to že on paušál nemá.

Kancelista nechal radu zuřit, vyslech! ho, ode
šel, ale žebřík nepořídil ani na opětné vyzvání. Ko
nečně se dostali s radou do sebe a Hofman, Němec,
přímo radovi řekl, že kancelářské zařízení ze své
ho opatřovat nebude, ať rada vezme ho do vyšet
řování disciplinárního, pak se to u vyšší instance u
káže. Ať si dělá, jak rozumí. Rada vida, že narazila
kosa na kámen, konečně u vědomi, že v právu ne
ní, žebřík opatřil. :

Hůře bylo s Mackeri. Několik týdnů stonal a
když se opět — s rukou v obvaze —-u rady hlásil
do služby, musil uslyšet výčitky pro uváznutí služ
by i pro zlámaný žebřík a po velkém prošení byl
zase přijat. Při výplatě strhl mu však Varta derní
plat za všecky promeškané dny! Se slzami v očích
vrátil se Macek do registratury a zdrcen usedl na
židli. Hofman, zvěděv o této krutosti radově, jal se
hrozně láteřit a spílat, konečně se rozběhl a ve
všech kancelářích to s rozhořčením ©oznamoval.
Tu nejstarší úředník, sekretář Rot řekl:>Tu není ji
né pomoci, než takhle.« Sáhl do kapsv a podal Hof
manovi přispěvek pro Macka. Všichni ho následo
vali a do Hofinanovy úřední čepice dávali dle mož
nosti. Jen k radovi Hofman nešel. Sbírku pak ode
vzdal Mackovi, který pohnutím jen se třásl a ob
cházeje kanceláře, sotva všude »Zaplať Pán Bůh<
ze sebe mohl vypraviti.

Když Hofman Mackovi sebrané veníze ode
vzdal, řekl mu jen suše: »Tady jim páni něco nosý
lají, ale mlčej o tom! Fascikle budu sám sundávat,
dokud nebudou mít ruku zdravou.“ Sed! na židli, za
pálil si dýmku a vzal spis do ruky.Náhle jej pohodil
a odběhl. Obešel všecky kanceláře a prosil všude,
aby o té sbírce nikdo nic neříkal. Kdyby se to »sta
rý (totiž rada) dověděl, že by Macka pronásledo
val nebo propustil. Znali všichni dobře svého šéfa a
mlčeli.

Když se rada po nějakém čase přece dověděl,
že úřednictvo pro Macka sebralo podporu. rozhně
val se, chtěl zvědět, kdo byl původcem nepovolené
sbírky v kancelářích. Když to nemohl vypátrati, po
hrozil: »Jen ať mi někdo přijde se žádostí za podpo
ru, když mají na sbírky!.

Mackoví však již nikdy podporu od úřadu —
jak bylo vždy koncem roku zvykem ——neudělil,
Macek byl a zůstal kancelářským ubožákem.

„Všelicos. Uherští Slováci, pobídnuti Rumuny u
herskými, s největším důrazem budou žádati slovenské

střední školy. - Generální stávka vdíění Africe (v Kapsku! ztroskotala; 56 vůdců stávkujících bylo zatčeno 4
i sopečném

výbuchu na japonském ostrůvku Sakuře zničeno nejen
na tomže, nýbrž i na okolních ostrovech mnoho osad,
při čemž zahynulo na 70.000 osob. Na moře spuštěn
náš čtvrtý dreadnought „Svatý Štěpán.“Loď jest 151.m
dlouhá, 272 m široká a má 82 m ponoru. Má 4 pancé
řové věže se 12 děly, proti torpédovkám 18 děl a množ
ství jiných. Panciř lodi váží 7000 tun. Ohromné elektrá
renské zařízení dodává elektřinu k osvětlování, strojům

k pohybu věží, děl, vytahovadiům nábojů. - Městys ašice u Pardubic povýšen na město. —

Sociální obzor.
Chytré hospodářství. Jak vydělávají >protika

pitáloví« soc. dem. pohlaváři kapitalistickou »Štěs

tralistický »Dělnický Denník« 18. t. m. poukazuje na
chytrou »transakci« autonomistů. Dne 6. t. m. >Ve
černík Práva Lidu« útočil na správu.podpůrného
spolku »Existence<, který prý se snaží oddáliti ná
roky na podpory a způsobem umělým chce zachrá
niti ;>Existenck před bankrotem. Ale co 'dělala
dříve autonomistická »Úspora<? Dle »Dělnického
Denniku« autonomisté naháněli >Existenci« platící
materiál a živořící oddělení, pojišťující věno, předa
li »EFxistenci«.Tvrdili, že takto členstvo nebude ni
jak poškozeno. Centralisté však zle zkritisovali au
tonomisty, kteř ochotně předali oddělení jiné sprá
vě těsně před lhůtou.kdy měli po prvé učiniti za
dost své povinnosti a štědré sliby splniti. Autonomi
sté slíbili, že buď členstvu vrátí obnosy —-bezúroč
ně, anebo — dají je přepsat »Existenci“.

Autonomisté žalovali centralistu Hellera, že
spáchal proti autonomistické (předávající) »Úspoře«
urážky na cti otištěním těchto slov: »Úspora« spá
chala humbug, humbug ten měl sloužiti k chytání
důvěřivých členu.« Leč 20. listopadu r. 1911 Heller
osvobozen, »Úsporar odsouzena k zaplacení útrat.
V úředním odůvodnění rozsudku mimo jiné řečeno,
že »jest samozřejmé, že členové v naději byli zkla
máni, když před ukončením prvého roku členství,
když nárek: jejich měl vzejíti — pojednou družstvo
>Úspery«je'cirkulářemzpravilo,žezajišťovacífond
pro malý počet.členi rozpouští, a že ponechává se
členínn, aby svůj splaceriýobnos si vyzvedl neb ku
zatišťovacímu spolku >Existence< přistoupili, kde



Akciový kapitál K 15,000.000. Adresa tolegramá „Kralobanka“.

Plliálky a expositury:

Raservní tendy 7,200.000 K

úrokujevklady 30
na knižky 840

50, přivýpovědí 60denní,

však až po dvouletém členství výpomoc jim Vze
jde.« — Inkriminovaný článek »neobsahoval nic ne
správného.«

Autonomisté se odvolail, leč senát potvrdil roz
sudek prvé stolice. Od té chvíle separatisté se po
stavili cele do služeb »Existence“« a dokonce strhli
na sebe i vedení. -—A »Děl. Denník« volá ke konci:
»Nic jim nevěřit a nic jim nedávat.«

O zbankrotělé rudé sklárně v Choisy-le-Rol
docházejí nové velice poučné zprávy. Byla zřízena
teprve před 6 lety a ke konci r. 1913 dostavil se
hrozný krach. Sklárna měla velice výhodné komu
nikační spojení, ježto byla zřízena v sousedství sa
mé Paříže. Za těch 6 let po třikrát zednářstvo —
rudý stát dal podniku subvenci ve výši 170.000
franků. Při tak obrovských podporách bylo zaměst
náno poslední čas v podniku pouze 30 dělníků. Dne
31. října rozbořila se skelná pec, ale protože byly
již všeoky obrovské obnosy prohospodařeny, neby
lo možno pec znovu zřídit. Propuštěno i těch 30 děl
níků a správa závodu ohlásila insolvenci. Jeden
dělník této sklárny, který je zároveň akcionářem
závodu, sdělil zpravodaji radikáhě-socialistického
listu >L, Action< toto: »Bylo neobyčejně pro náš zá:
vod výhodno, že naše sklárna byla v blízkosti Pa
říže a u řeky Seiny. Vždyť opatření surového ma
teriájlu-a vývoz vyrobeného zboží byl co nejsnad
nější. Přes to však, že zakázky se jen hrnuly, přes
dobrou vůli, jakou jsme projevili, pohltila továrna
fak peníze akcionářů tak subvence státní. Ani nej
neobratnějšímu kupci se nepodaří tolik peněz v ča
ee tak krátkém rozházeti. Dělníci byli ve stálém
sporu se soudruhy, kteří byli pověření správou.
Byta celá řada stávek. Delegovaní správcové, kte
ří se vědycky nazývali ve schůzích oporami dělni
cké třídy, namířili proti nám nejostřejší opatření.
Někteří z nás, jsouce nad tím rozčilení, sáhli k sa
botáži (poškozování technického zařízení). Zkrát
ka byl to neustálý zmatek. A nyní jsme ohlásili
Kastně konkurs. Ti, kteří výborně zařízenou továr
nu koupí, učiní velmi dobrý obchod. Docilí velikých
zásků, protože jednotliví podnikatelé své osobní
sájmy mohou daleko lépe podporovati, než jak se to
stává vůči zájnům společnosti, o které jest jen ma
tá pěče, což také naši správcové zřetelně dokázali.<
„© Důkladně ztrestaný kuplíř. Americký žid Harry
Jsraeás,který vystupoval též pod jménem James Le
wis, byl žalován od dívky Kendricksové, že jí při
pravil život hanby a že mu ještě musila odváděti pe
níze. Když se proti poslední žádosti o peníze vze
přeta, neurvale ji zbit. Municipální soudce Hopkins
v Chicagu odsoudil žida k pokutě 1000 doll. (5 000
K), k uhražení soudních útrat a k jednoroční kázni
ci.

Nemilá výměna. Do r. 1906 nalézala se nemo
censká pokladna výpomocných dělníků vídeňských
kupců v rukou křesť. sociálů. Ale fanatickou a
gitací a známými rudými praktikami zmocnili se v
pokladně vlády soc. demokraté. Pěkně si členové
vyměnili! Za křesť.-soc. vedení předseda pokladny
neměl času k stálému hádání úřednictva, leč dobře
placenému předsedovi Kulkmannovi okolnosti uklá
daly neustálé bdění. A přece se podařilo rudému se
kret. Schwerzlovi s vědomím jiného úředníka spá
chati velikou defraudaci, která vzbudila tučné roz
čilení mezi členstvem pokladny. 11. ledna pořádá
ny dvě veliké schůze členstva v Hernatsu a Alser
grundu, jež v resolucích žádaly podrobné objasnění
defraudace a vyslovily předsednictvu nedůvěru.

Obmyslná taktika. Celá řada nápadných zjevů
dosvědčuje, že vol. myslitelé k vůli největšímu for
málnímu zisku změnili záludně svoji taktiku. Dříve
prováděli útoky nejradikálnější bezálavým popí
ráním existence Kristovy, útočením na kořeny
všech křesťanských vyznání vůbec a ostrými ka
pitolkami, adressovanými © samým protestantum.
Takto sice odhalovali své pravé cíle dasti okázale a
upřímně, ale — poznali, že to škodí propagandě, že
protestantské spolubojovníky tak mnoho nepovzbu
dí. Jelikož čím dále jasněji vysvítalo, že lid se ne
spokojí pouhou náboženskou negací, obrátší frontu.
Věděli, že se musí útok ještě více soustředšti proti
katolické církvi, která jediná z církví křesťanských

je schopna vážného odporu. Protestantství »Volné
Myšlence« neuškodí, neboť trpí stále větším rozvra
tem. Právě protestanté, aspoň v Německu, odpadá
vají houfně k volnomyšlenkářům. Vždyť k celé řa
dě nejvážnějších dokladů přidává samo »Právo Li
du« o protestantské církvi v Německu tyto zprávy“
>Během r. 1912 vystoupilo jen v Berlíně kolem 10
tisíc osob z církve. R. 1913 činil tento počet již v
říjnu na 60.000 osob. Od I. do 23. prosince minulého
roku vystoupilo z církve protestantské v Prusku 17
tisíc osob. Za jediný den, 27. prosince m. r. „800 li
dí vystoupilo z církve jen v Berlíně. O Sylvestru
jen jediný z berlínských okresních soudů, weddin
ský, obdržel 1300výstupních archu. Soud ve střed
ním Berlíně — v Německu se výstup z církve hlá
sí soudům, nikoli politickým úřadům — byl v pro
sinci tak zaplaven oznámeními o výstupech z círk
ve, že pouhé zapisování jejich ©zaměstnávalo 12
soudních úředníků a 38 aktuárů! Za rok napočítá
Vilémova a Reuterova říše první milion svých €z
věrců - Leč právě v těch místech, kde dochází
k tak hromadným odpadům od církve protestant
ské, katoličtí věřící stojí pevně jako skála. Při ta
kovýchto | zjevech | pravila si »Volná Myšlen
ka« chytře, že v místech, kde by bylo těžko lid od
vrátiti od křesťanství vůbec, bude nejvhodnější tak
tikou, dáti plnou volnost protestantským mlýnům,
umožniti a podpořiti aspoň nepřímo missie. protes
tantské. Jakmile davy odpadnou od církve jedné,
bude jen malý skok k odpadu následujícímu. Tedy
pokrokářské listy nyní již tolik nehartusí k odpadu
od víry k »moderní vědě«, nýbrž raději ženou vo
du na mlýny protestantské. Na Moravě současně se
rozvinula veliká agitace pastorů proti církvi katol
cké. Jaký má účel, patrno z této okolnosti: Když
volní myslitelé popírali existenci Boží, když hlásal
lživě, že křesťanství má své kořeny v pohanských
bajkách, když do svých služeb zapřáhali di pokřtě
né v protestantské církvi, obrněné protesty evan
gelických kruhů podřimovaly. A přece »V. Myš
lenka« byla skutečnému protestanství nepřítelem
zásadnějším, rozhodnějším než katolicismus. 'Ale
proti katolické církvi pastoři mluví nyní na schů
zích se vší prudkostí, jako by nepozorovali úhlav
ního nepřítele — zednářského žida. A »V. Myšlen
ka< podává záruku, lichotí protestantům, navazuje
přátelství. >V. Myšlenka“ v posledním čísle píše:
»Domníváme se. že je nejen dosti bodů, kde možna
shoda, ale dokonce jest samozřejmým počžadav
kem, ba příkazem. A to se bude uznávati i na evan
gelické straně víc a více, zvláště působením theo
logického dorostu, vychovaného v zásadách moder
ní theologie. A tato moderní theologie protestantská
také u nás bude spolupracovati s >V. Myšlenkou<
na vykořenění různých náboženských mythů, jak
to činí už dávno na př. evangelická theologie ně
mecká.«

Tedy >V. Myšlenka« sama zřetelně označuje
protestantství moderní jako živel negativní. roz
kladný. Církev, která se utvořila na podkladě hes
la. že katolicismus málo dbá bible. že jest potřebí
utvrditi mocněji autoritu Písma, pojednou se vel
mi dobře hodí volnormyšlenkářímm k potírání histo
rických údajů | biblických. —Volnomyšlenkáři ve
svých nadějích se ovšem neklamou, jakdosvědčují
ti pastoři, popírající Božství Ježíšovo, z mrtvých
vstání Páně atd. Taková činnost však jest revolucí
proti stěžejným zásadám protestantismu. znainená
negaci opouštění positivní půdy křesťanské vůbec.

>V. Myšlenka« tedy. cítíc svoji slabost. hledá
a nalézá pro rok 1915houževnaté spojence. Proto

také proti klerikalismu protestantskému nemluví,
evangelkům dopřává plné svobody. Na př. v evan
gelickém kostele ve Vsetíně kázal evangelický u
čitel Rous, který právě pro své pokrokářské smýš
lení býval předsedou okresní učitelské jednoty vse
tínské. Zpěvy v témže kostele řídil učitel Dobiáš.
A volnomyšlenkáři nenamitají pranic, ačkoli se pře
ce jejich monismus příčí kterérmikoli názoru křes

fanskému jako voda ohni.
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Eucharistický | sjezd kněží Česko-moravských Aa

Swahově započne 12. fnora již před 9. bod. dop. sv
nostnímkázáním, adoračníhodiňou amší sv. Opůl je
děnácté zahájeno budesjezdové jednáni. Přednášeti bu
dou vsdp. prof. Hejčl a farář Ocetek; zvláště důležitý re
ferát s příslušnými návrhy podá J. M. opat strahovský
M. Zavoral. Sjezdové jednání ukončeno bude as k 1. hod.
odpol. a účastníci budou moci se rozejíti. Poněvadž již
nyní z několika stran bylo projeveno přání po společném
obědě, žádají se ti vdpp.. kteří se takového společného |
oběda na Strahově chtějí súčastmiti, aby včas se přihlá- |
siti. Bližší zprávy o sjezdu včas ještě oznámíme. Již nyní ;

však račte vdpp. účastníci oznámiti kor. lístkem svoj ú-|
čast sekretariátu Zemnskérady katolíků v Przae II., y-|síkova ul. 5. |

Veledůst. larnim úřadům. Z nadání zesnulého kn. a
šk. rady Jana Ježka. z něhož mají každoročně býti po
dějovány podilem kmžním osady. v nichž dosud farních
knihoven není, aby tak položen byl základ k těmto kni
bovnám, budou i letošního roku rozdány kmižní podíly.
Podle nadačního listu mají býti knihatni z nadace Ježko
vy poděleny především fary v arcidiecésí Pražské a di
ecési Královéhradecké, kde farních knihoven není, dále
fary na jazykovém rozhraní obou diecésí. Uvádíme to ve
známost s vyzvánín, aby důst. farní úřady, které pod
mínkám výše uvedeným vyhovujíce, farních knihoven
nemají nebo roku Joňského poděleny byly a podmínkám
při podělení ustanoveným vyhověly, přihlásily se kura
toriu Ježkovy nadace na adressu: „Ježkova nadace« do
25. února 1914.
, Mnohoslibná budoucnost Slblře. Nejbohatší kraje Si
biře jsou západní, jichž středisky jsou rychle vzrůstající
města Tomsk a Omsk. Jsou tu nesmírné lesy, výborná
půda orná, bohatá pastviska a mnohoslibné bohatství
nerostné, zejména v pohoří Altajském. Území tomské je
obilní komorou Sibiře. Území omské má výtečnou Čer
nou prsť. Zde převládá orba a mlékařství. K orbě hodí se
ma Sibiři úzké, ale dlouhé pásmo. Mimo obilí se zavádějí
se skvěktým úspěchem i nové kultury. Tak ve stepi minu
simské se pěstuje se zdarem řepa cukrová, ve stepi
charbinské baviník, v gubernii jenisejské výborný len a
jiné. Kromě orby je ve velkém rozkvětu dobytkářství a
s nám spojené máslařství! Sibifské máslo proniká vítězně
na evropské trhy. V roce 1912 vyvezlo se ze Sibiře más
la 4,500.000 pudů v ceně přes 60 milionů rublů. Sibiřská
produkce másla přináší do země dvakrát více peněz než
dobývání zlata. Také sibiřské maso, zejména vepřové,
bude brzo hledaným artiklem v Evropě. Nesmírného bo
hatství ryb v sibiřských řekách není dosud zužitkováno,
poněvadž rybáři neznají moderních method konservova
cích. Totéž platí o nesmírných lesích. jichž plocha odha
duje se na 300 milionů desjatin. Bohatství rud jest veliké,
ale dobývání doposud primitivní. Přes to východní Sibiř
produkuje ročně 2800 pudů zlata, západní Sibiř 300 pudů.
V Altajských horách jsou mohutmá ložiska stříbra, olo
va a mědi, ale na racionelni dobývání Ize pomíšleti te
prve tehdy. až budou zřízeny potřebné dráhy.

Židovská germauisace. V »Národní Politice« dne 6.
prosince 1913čterne zprávu o svírání polského národa —

Němectvem a to se všech stran: „Němci usilují bmotně
oslabiti Poláky. Ko'onisace německá při nuceném vy
vlastňovásní Poláků v Prusku pokračuje, stejně podporuje
remská vláda ko'bnisaci němečkou v království Polském
a ještě více na Volyni v Ukrajině. Toto askálování děje
se dle pramyšleného plánu, tak že jest nepřetržité spo
Jeněněmecké téměř od Petrohradu po baltickém území na
Varšavsko až do Bukoviny. Tmejem dle náhledu polské
ho jsou židé spojení s Berfinem jazykem německým,
aympatiemi a obchodními zájmy. Jako železný obruč sví
rá němectví takto Poláky. -. .« Obraťme na naše čes
ké poměry a dojdeme k úplně stejným závěrám. Židov
stvo v Čechách jest stejným podporovatelem němeotví.

Také kulturní prostředek. Soc. demakraté jsou prý
antimáhitaristé. Ale jak si počínali v Rusku. v Portugal
sku, ve Francii atd.? Má'okdo užíval krvavých zbraní to
ik zákeřných, jako rudí pumaři. Vojsko se má ma přá
si soudruhů rozpustit hlavně proto. aby se uvolnila ces
ta rudým násilníkům. V Kapsku soudruzi se odhodhali k
vyhazování celých vtaků a železničních nrostů do povět
H, tak že vláda musila svolati občanskou gardu k ochra
ně života a majetku. Rozkaz k rozbití vlaků a železnič
nách mostů dynamitem dal v Kapsku vůdce organisované
'ho dělnictva Harrison.

Protestantské Prusko a Francie. V berlinském »Tag“
zabývá se professor dr. Fassbender houfným odpadává
ním od církve evangelické v Berlíně a vysvětluje zjev
tento úplnou ztrátou přitažlivosti protestantismu na ši
roké massy. V odcírkevněné Francii je třikrát větší ná
vstěva kostelů katolických i v Paříži, než v protestant
ském Berlíně. Na protestantismu mstí se boj jeho proti
autoritě stělesněné v církvi katolické v papežství. Protes
tantism mluví stále jen o »zkaženosti katotické církve«
a Wčívěc tak, jako by v církvi po staletí nebylo bývalo
pravého křesťanství, které ožilo až zase v »reformaci«.
"Tato »reformace« přivedla to však až k úplnému odpadu
"od evange'řa.

Zase moderní eskamotéři při pokladně. Na Král. Vi
nohradech domohli se půné vlády nár. sociálové. Zatím co
se velice horšiti na Vejvara a Herokda, »ztratilo «se jim
z pakladny na 20.000 K. Ředitel propuštěn, starosta re
"signoval a ostatek dopovíi akres. hejtmanství.

O Bilé Hoře rozvážní duchové soudí stále spraved
dvěji, ukazujíce na pravé původce hrozné katastrofy.

"$amy evaagelické »Jilasy ze Siona« vč. 21. (roč. 53.),
Ačkoli se snaží nesprávně zvejičovati vínu vítězů, přece

jenom pronášejí úsudektakový, proti jakémudo nedávna
čeští »protikterikálové« silně protestovali. Uvádíme bez
dalších poznámek celkový úsudek »H. ze S.«: »Česká
štechta byla na Bílé Hoře poražena. Ale následky poráž
ky Odnesl celý národ. Ten byl zaíčen nábožensky, kultur
ně 1 hospodářsky. Česká šlechta bloudála cizinou, trávíc
bídný život v cizích službách, ženy z hrdých rodů čes
kých prosily v cizině o skývy chleba, odloživše v těles
né nouzi veškeré stavovské sebevědomí. Ale lidu, jenž
neměl podílu na stavovské vzpouře, nevedlo se o mnoho
líp, a to přičiněním těch, kdož zaujali mista české šlech
ty. propadlé zkáze. Vlna evangelické šlechty na zkáze
vlasti byla ohromná. Ale vína těch, kdož způsobili všeo
becný úpadek českého národa po bitvě na Bílé Hoře, jest
mnohem větší. Provinění evangelických stavů nelze 0
mluviti, ale krutý osud, který je navždy stihl, bezměrné
utrpení, jehož jim bylo snésti za ukvapenost, neoběta
vost, lakotu, požívačnost a neprozíravost, jež jim za vlnu
se kladou, pravda, že k povstání by:i svedení, že při
všech svých chybách bojovali přece za víru a evangeli
um Páně, tedy za statky duchovní v sázku dali všechno,
smírný rys klade na jejich vinu.«

Už to ve Francil znovu začíná. První kroky na ná
silné potlačení kvetoucích katoliokých škol vlastně už se
staly. Sněmovna zamítla návrh, který žádal. aby byl bez
rezdélu potrestán každý, kdo by se snažil hrozbami nebo
jimak přiměti rodiče k zápisu dětí do školy státní. Za to
však přijat návrh, aby byl potrestán peněžitou pokutou
nebo vězením každý. kdo by nějak působil na rodiče, a
by svých dětí nedávali do školy státní. Takovým nenáh
lým postupem mají býti katoličtí rodičové ujařmeni zce
la. Horlivě se čimí poslanci, zvolení z milosti židovského
kapitálu! Ale lidé, kteří se domohli mandátů způsobem u
mělým, proti vůti poctivého voličstva, nemají práva vy
dávati se za právoplatné zástupce národa. Vždyť sám
pokrckářský tisk naznačil, jak se poslanci třesou před
mocí kapitaismu, užívajícího při volbách nejhorších pro
tilidových rejdů. Proti katolíkům byly dovoleny ve Fran
cii nejhorší lži a krvavé demonstrace — ale katolíkům ne
ní ani dovoleno poraditi vlastním přátelům, komu mají
svěřití výchovu vlastních dětí. A tato bezuzdná tyranie,
věšící zámek na ústa poctivých občanů — nazývá se po
krckem svobody!

Dětský rozoumek. Desititetý Venouš jel o prázdni
nách s matinkou k svému venku bydlícinu dědečkovi na
návštěvu. Zde žij nádherně a jásot nad krásnými prázdní
novými dny nebral konce. Když se přiblížil den rozlou
čent, otázal se dědeček Venouše, oo se mu zde vlastně
nejlépe HWbl.Za dobrou odpověď slíben mu stříbrňák. »To
nejlepší«, vyhirk) Venouš, »jest že máte tady také Kath
remerovo kafíčko. Zrovna tak jako u nás.« — »Tak«, ©
táza!sedědečekusmívajese, »odkudpaktovš aproč
pak se ti to tak líbí?. -- »Děděčku!« zvolal ten malý
chytroušek, »dával jsem pozor, ta pravá Kathreinerova
sladová káva je pouze v modrobílých sáčkách s vyobra
zením »faráře Kneippa«, jak zde máte v kuchyni. A pak —
něco lépe než Knešppova Kathreinerovka s mlékem pře
ce nechutná! Na tu se těštm každý den.« — »Máš pravdu,
hochu:. pravil dobrý starý muž. +2 především: Kathrei
nerovka jest neabyčejně výživná a zdravá. Odpověď by

„a dobrá a rozumná, Venouši,zde vezmi ten stříbrňák!«
Požidovětění německého tisku. Nedělní »Našinec<

sdětuje: Vídeň v roce 1896 měle 144 židovských redak
torů. V »Neue Freie Presse: sedělo 18 židů. »Nenes Wie
ener Tagblatt. měl 20 žitů, »Wiener Tagblatt« 12, »|ihesi
riertes Extrablatt« 16, »Wiener Al'gemeine Zeitung“ 10,
»Nenes Wiener Journal“ 8. Redaktorem »Algemeine
Kunstchronik« byl žid Meyer, »An der schónen bhauen
Danau« žid dr. Mamroth a dr. Gelkimann. »Bombe« žid
Weiss, »Ploh<| žid Frisch, -Aambrinus“ žid Lichtblau,
»Casterea« žid Pappenheim, »Humorist« žid Kohn, »Hu
maristische Blátter< žiď Spitzer, »Interessantes Blatt« ži
dé Auspitzer a Buchbinder, »|Hustratian« žid Schneider,
»Montagsrevue« žid Herrig, Stern a Fuchs, »Neue Ilast
rierte Zeitung« žid Groller, »Wiener AAgemeine Sport
zejtung“ žid dr. Gold. »Osterreichische Wochenschrift«
žid Bloch, »Wiener Pikamte Bláter« žid Lówy, »Publi
zistische Blátter« žid Fůrst, »Saphirs Witzblatt« žid Sap
hir, »Sonn- und Montagszeitung< židé Scharf, Spitzer.Fu
ik, Paradies a Landsberger, »Strudel« žid dr. Flekeles,
»Itustrierte Wiener Wespen: židé Spitzer. Deutsch a
Adler. »Wiener Carikaturen< žid Braun, -Wiener Leben
žid Weis, »Wiener Salonblat“ žid Engel, -Wiener Mode<
žid Sohnitzer, >Wiener Hausírauenzeitung“ žid Taussig,
»Arbeiterzeitung“ židé dr. Adler, dr. Jugwer a dr. Ellen
bogen. Z této statistiky viděti, že židé ovládají všechny
směry duševní činnosti. Je dnes lépe? »Neue Freie Pres
se« měla r. 1896 18 židů. dnes jich má 31. Kdyby nebylo
tisku křesťanskosociálního, rakouští Němci byži by krme
ni od židů úplně.

Zprávy organisační
a spolkové.

Ples Orla v Hradci Králové pořádá se 15. února L. r.

v Adalbertinu.
Černilov. (Organisační zpráva za rok 1913.)Spolkové

zábavy: Spolkový ples pořádala K. N. Jednota v Černi'o
vě, spolky křesť.-soc. ve Výravě, skupina midáeže v
Libranticich, okresní věneček mládeže byl pořádán v
Bukovině. Ochotníci sehráli dvě divadla: Vojtěch Žák,
výtečník, kterýžto kus byl opakován v Újezdě, a Úděžsi
rotka. Dp. Jiří Sahula koncertoval se svými tamburaší
v K. N. Jednatě. Orel »Brynych« pořádal večtrek arelský
a výletdoDojno-Černilovasezahradnímkoncertema
orejskými cvičením]a sůčastníl se stavy desftřetého ju

bijkapůsobení Jeho ©Excellencemejd.pana biskupav
Hradci Král. V Libranticích sehráhi ve skupině mládete
ochotníci z Dobrušky divadežní představení. Jednota sú
čatnila se s praporem sjezdu v Kolfně a svěcení kaple v
Blešně, Orel »Brynych« oreiských cvičení v Týništi a v
Bohuslavicích. Sbírky: na sv. Bonifáce 118 K od 1. ři
na 1912 do 31. prosince 1913, na sv. Antonína 141 K 2%
od 1. ledna 1913 do 31. prosince 1913. V bratrstvu růž.
a Nejsv. Svátosti Olt. 134 K, z čehož se pořídil zlatem vy
šívaný pluviál, který z příspěvků v příštím roce se dopk
tí. Na sv. Otce 12 K 35 h, na kostely v Bosně 21 K 60 h, m
vídeňské Čechy 9 K 5 h, na sv. misie v Africe a Americe
8K „na osvětlení chrámu P. při pobožnostech elektr. '0
světčením 98 K, na Boží hrob v Jerusalemě 5 K, na ústav
hluchoněmých 9 K. Zařízení ebektr. osvětlení v chrámu
Páně celé stálo 1395K 8 h, na což bylo sbírkami opatřem
celkem 1122 K 59 h, takže zůstává nedoplatek 272 K 49 h.
Různé opravy v kostele, k nimž přispěla Jednota, stály ú
hrnem 98 K. Jak se v osadě vyplňuje přání sv. Otce o

častém sv. přijímání, to dosvědčuje počet přijímajících v
r. 1913,jenž obnáší 7002. Ve farnosti jsou zřízeny spolky:
Katolicko-národní Jednota pro Černičov a okolí, muž
ský odbor čítá 91 či., ženský 36 čl., Raiffeisenka v Čer
nilově se 86 čl., Orel »Brynych= v Čerilově s 9 čl zakl,
32 čl. čín. a 21 čl. přisp., olbočka hosp. v Bukovině se
30 čl., Raiffeisenka v Bukovině se J0 čl.. Skupina mládeže

v Bukovině s 12 čl., hosp. odbočka v Libranticích se 4
čl., Raiffeisenka v Libranticích s 18 čl., Skupina mládeže
pro Librantice a Divec se 28 čl., hosp. odbočka ve Výra
vě se 46 čl., Raiffeisenka ve Výravě se 26 čl., Kostelní
spolek ve Výravě se 30 čl. Na farnosti se odebírají tyto
časopisy: 185 Štítů, 72 Venkovana, 25 Obnov, 64 Dorostů.
9 Milotických Hospodářů, 35 Kříže a Marie, 480 sv. Voj
těcha, 20 Díla šíření vfyr. 4 Ráje, 4 Orly, 100 Pán přichá
zí, 300 pojednání o častém sv. přijímání, 19 Dědictví Ma
ličkých, 16 Dědictví sv. Jana, 5 Dědictví sv. Cyrila a
Methoděje. 9 Selských listů, 8 Obran, 86 zemědělských
věstníků, 6 Čechů, 16 Ludmil, | Našinec, | Český Západ,
1 Budějovický Hlas, 2 Poklady věřících. 8 Jitřenek, 145
kato!. kalendářů, 12 Čas. Úvah. Přednášky: Jednota po
řádala 7 přednášek (dr. Šulc, p. red. J. Sahula, sl. Jakub
cová, dp. Svojsík, dp. Řezníček z Červ. Kostelce. Du
chovní přednášky mě? dp. Fr. Vídeňský T. J. Ve Výravě
dvakráte přednášel p. Melcoch z Prahy. V Libramticich
jednou přednášel p. Melcoch.

Nové Město n. M. 11. ledna pořádal tělocvičný odbor
»Orla« skupimy katolické mládeže svůj první orelský ples
v sále p. F. Škakly ve Vrchovinách, který se nad očeká
vání znamenitě vydařil. Zavítal do něho hojný počet bu
jarých Orlů a nadšených Orlic místních i okolních, ja
kož i přátel a příznivců, tak že se již kolem deváté hod.
večerní na 100 mladistvých párů vlniko prostorami ob
jemného a pečlivě vyzdobeného sálu. Rázem 7. hod. za
hájen ples národní a orelskou hyrmmou.V brzku rozprou
dita se sálem milá a srdečnázábava, k níž mnohopři
spěla ladná hudba. Všichni účastníci odnesli si zajisté mi
lou a trvalou vzpomínku na náš první orelský ples. — Di
ky srdečné a vřelé vzdáváme všem, kteří se o zdar pře
su zasloužili, i všem, kteři nás svou účastí poctiši a pro
síme, aby nám nadále svoji vzácnou přízeň zachovat.
Kéž přízeň a náklonnost k nám pronikne v brzku do nej
Širších vrstev a dojdě ohlasu u všech katolíků a upřím
ných vlastenců, zvláště pak mocné ochrany a účinné pod
pory u vdp. duchovenstva, jemuž tak zářným a vzneše
ným. způsobem předešel sán: nejd. p. kniže-arcibiskup a
kardinál pražský! 28. jedra koná skupim katolické mlá
deže pro Nové Město a akolí řádnou valnou hromadu.
při niž bude přednášeti p. R. Koze!. redaktor »České

počtu dastaviti a přivedli s sebou nové členy, jakož i ty,
kteří by se chtěli státi našimi přispívajícími členy. Valná
hromada bude se konati v sále p. Fr. Škakdy ve Vrchovi
nách. Začátek v 7 rod. večer. Zdař Bůh!,

Vamberk. Dne 6. ledna konal spolek »Svormost« val
nou hromadu. Po zahájení místopředsedou p. Jos. Šafrán
kem podány zprávy funkcionářů za uplymsý rok. Při jed
natelské zprávě poděkoval jednatel všem. kteří přispěli
k rozkvětu jednoty. Zvláště dosavadním funkcionářům:
dp. Fr. Komárkovi, katechetovi, jenž během roku měž při
členských schůzích řadu přednášek, p. MUdr. R. Rogba
Jovi, jenž daroval knihovně několik ročníků +Libuše«,
»Modré knihovny«. »Ludmily«. slíbil nám některé knihy
Baarovy a i tnak-spotek podporuje. (Knihovna spolková
obsahuje kolem 350 svazků.) Diky vzdal také p. Doleža
lovi, který po delší dobu obstarával oběžník. Příkročeno
k volbě výboru. Předsedou zvoten p. Fr. Pánek, rolník v
Zářečí, místopředsedou p. Jos. Šafránek, obchodník ve
Vamberku. pokladníkem p. Fr .Dostál, obchodník v Zá
řeči, jednatelem vp. Jar. Mihuška, kaplan. Dále zvolení:
p. MUdr. R. Roubal, dp. Fr. Komárek, p. Vilém Nejedlo.
pokladník dráhy v Zářečí, p. Em.Šlesingr, obchodník p.
Bartoš, ro'ník, p. Hotub, dělník, sl. Jansová, sl. Frejval
dová. Za náhradníky p. Cabalka, p. Horák, sl. Dusilová.
Za knihovnici zvolena sl. Frejvaldová z Lupenice. Na to
jednáno o zábavním večírku, který se bude v měsíci ú

U. Touto valnou bromadou započat rok 1914. Kéž v
něm spolek roste a se vzmáhál Zdař Bůh!

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy dlecásní Vyznamenání jsou pámové: Vladi
mir Horuví, professor náboženství na c. k. gymnasiu V
Hradci Králové, jmenován b. notářem. František Jirámko,



katecheta na c. k. reákce v Nové Pace, obdržel farní sy

tolticích, za děkana v Dolních Kralovicích; Frant. Sal
fický, kaplan na Nové Pace, za faráře do Pecky: Frant.
Teska, farář v Kameničkách, za faráře do Jamného; Ka
rej Mikulecký, administrátor za arciděkana v Chrudimi:
Stanisl. Kordule, kaptan ve Všestarech, za kapíana do Ho
Johlav; Gotthard Srp, kaplan v Holohlavech. za kaplana
do Všestar; Fr. Lexa, expasita v Zárově, propuštěn do
Videňské arcidiecése; Josef Kólbi, beneficiát v Elschu. za
proz. expositu do Zárova: P. Aug. Šírek O. Praed., za
katechetu v Chrudimi; Váci. Ševčík, kaplan v Lukavci, za

- koop. do Něm. Bělé; Alois Kuřík, kaplan v Jabtonci, za

za II. kaplana do Nové Paky: Ant. Tvrdík, kaplan v Ho
řicich, za koop. do Libštátu, V Pánu zesnuli: p. Jan Gott
stem, fumdatista v Šedivinách, 19. prosince 1913 (nar.
1843, vysv. 1866); p. Karel Brandeis' kněz n. 0. v Novém
Hradci, 21. prosmce (nar. 1870, vysv. 1894). Uprázdněná
místa: Solnice, fara liberae collationis; Pertoltice, fara
Patron. knížete Frant. Jasefa Auersperga: Kameničky,

fara patron. nábož. +matice — vesměs od 1. edna 1914.
Schůze. městské rady 19. ledna. Za knihy, darované

p. praf. F. Hnitičkou pro Lidovou knihovnu, vzdány byly
diky. — Spolku pro podparu chudých studujících zadáno
-bylo městské divad'o na den 12. února 1914 pro uspořá

psána byla ku příjmu obecní dávka za vodu užitkovou za
IV. čtvrtletí 1913 ve výši K 11.399.93. —- Návrh velitel
ství c: a k. pěšího pluku č. 18. na udělení požitku z na

skému zastupitelstvu.
- Úmrtí. 19. ledna zesnui v Pánu ctihodný stařeček p.

Gust. Lendecké v 9. roce svého věku. Pohřeb konán 21.
t mn.za obrovské účasti zdejšího i cizího občanstva. —

Téždne 19. t m. zemřela vKostelci n. Orl. pí. Klára Zip
pová, vdova po měst. lékaři v Hradci Králové. — 18. t.
mpH. (H. Hellig,majitel domu v Hradci Králové.

7 Uprázáněná studijní nadace. Nadace Františka Xav.
vLauschmanna pro žáky gymnasia v Hradci Králové u
-prázdněna jest od 1. října 1913.Nárok na nadaci tuto ma

jí pokrevní příbuzní zakladatelovi, potomci zesnulých se

ster jeho, dále studujkcýz Miletina, a kdyby těch neby'o,
studující příslušní do Hradce Králové. ne starší 15 let.

Právo prassentační Wwykonává(ředitel c. .k.“vyšš. gymna
sa se sborem učitelským. Schválení praesentace vy

výborem v Hradci Králové. | Příslušné žádosti podány
buďtež u ředštelství č. k. vyš. gymmasia v Hradci Králo
vé do konce ledna t. r. Purkmistrovský úřad král. věn.
města Hradce Králové, dne 7. ledna 1914.

Dikůvzdání.

FrantiškuOpálkovi,c

Vyložení výtahá z platebních rozkazů na Osobní daň
z příjmu pro berní rok 1913. Vyhotovené výtahy z pla
tebních rozkazů na osobní daň z příjmu pro berní rok
1913. odhadního okresu Královéhradeckého (obsahující
jména poplatníků a berní sazby) jsou vyloženy ve vý
pravně berního referátu c. k. okr. hejtmanství v Hradci

řejnému nahlédnutí po dobu 14 denní od 27. ledna 1914

příjmu, pokud se budou nfocř jako takoví legitimovati, je

Zhotovení opisů. výtahů a pod. nenf dovoleno.
Anonymní udání. V poslední době docházejí okresní

mu hejmaaství zhusta udání o nezákcnných přestupcích
neb jiných neptistojnostech, jež udavatelem nejsou po
depsána. Jelikož ve většině případů zjistila se úplná ne
pravdivost udání a v mmrohých, patrně podstatných u

ného případu na'ézti, nemohou tedy případy takové bí
ti projednány, nehledě k tomu, že udání nepodepsaná dle
zkušeností nabytých obyčejně z motivů zcela jimýchpo
cházejí. nežli jest povimná snaha veřejnosti prospěti. Pro
to se z veřejných důvodů číní vybídnutí. aby úřadu ři
zená udání vždy plně byla podepisována,při čemž se za
ručuje,. že jméno udavatele. pakli o to žádá, ovšem vždy

svoje důvěrná pozorování osobně ústně s úřadem sděhti.
Z pravidla nebude příště ani okr. hejtmanství ani okres.
školní rada k amnonyimnándopisůn přihhžeti nýbrž za
loží je tam. kam vlastně patří. C. k. ckr. hejtmanství v
Hradci Krátové, dne 13. ledna 1914.

Valná hromada Přírodovědeckého klubu koná se v
neděli dne 25. ledna o 10. hod. v malém sále Besedy. Ne
sejde-li se náležitý počet členů, koná se o půl Il.
za jakéhokoliv počtu přhomných. Na programu je před
náška prof. J. Štmka »O morfologických změnách při mu
tacích.. 2. Zprávy funkcionářů. 3. Votby. 4. Volné návr
hy. Hosté vítáni. Vstup volný.

Královéhradecká továrna automobilů Kan. spol. s r.

zů 12,14HP, z nichž první serii právě postavila. Vozy ty
to postaveny jsou na základě nejmodernějších typů fran
couzských a belgických. Vypraveny jsou luxusně. takže
mohou každého uspokojiti. Vozy vystaveny jsou v to
várně, kde možno je interessentům„shlédnouti. Současně
upozorňuje společnost, že její kanceláře jsou v bankovní
budově Záložníhoúvězha ústavu v.-HradciKrál. a. žá
dá. by případné dotazy přímo -na ni zasílány byly.

vysocedůstojnému panu

Má to býti večer prvého řádu. Naše umělkyně představí
se tu též naší veřejnosti po mnohých vítězných trofejích,
jichž dobyla si nejen u nás v Čechách a ma Moravě, a
le i v cizině. Předprodej vstupenek v knihkupectví Me
licharově.

Cena Hozova. K uctění památky vládního rady „Fr.
Hozy věnovala jeho vdova žákům zdejší reálky, na níž
po tolik letpůsobil jako professor a ředitel200 K.Ře
dite/ství přidažo pak k tomu 50 K, aby z úroku (10 K)

mohla se každoročně propůičovati odměna žáku, který
bude míti nejlepší prospěch v deskriptivní geometrii.

Lovecká výstava ve Vídmi s četnými pavilony růz
ných států, historické museum a pohledy na nejvýznač
nější pomníky a třídy hlavního města říšského jsou v ma
"ebné a pestré řadě pohledů vystaveny v Panoramě Ná
rody Jednoty Severočeské v Hradci Králové od 24. do
31. ledna 1914.

Česká Skalice. V kojventě zdejších Voršitek zemře

nr. představená M. Valburga Seidlová. Pocházela z Klad
ska a vstoupila ve Svídníci v Pruském Slezsku do kláš

zrušen a sestry vypověděny. Některé z ních uchýlily se
v r. 1879 do Čech a našly druhý domov v České Skalici.

terní škoje vyučovala a celou řadu divek vychovala. Ja
ko učitelka ziskala si. láskou a přivětivostí erdce cho
vanek, cd nichž byla zbožňována. Pro své vynikající
vlastncsti zvolena od spolusester představenou konventu,
který s příkladnou cbětavostá a pečlivostí po 18 let ří
dila. | ve své nemoci stara'a se ještě o spolusestry, jimž

byla nrifující matkou. V bolestech byla vzorem trpěli
vasti a odevzdasosti do vů'e Boží. Konvent želí této ve
liké ztráty, která jej smrtí její potkala. Pro chudé měla
vždy otevřenou ruku, jimž denně se na její příkaz podá
valy pokrmy. Od svých sester vroucně milována a ode
všech, kteří její šlechemý charakter znali. ctěna, pohřbe
na byla v úterý dne 20. t. m..za velikého účastenství Za
isté že čistá, šlechotná duše její dosáhne v říši věčného

světla a nebeské slasti hojné odměny za činný, lidskému
blahu zasvěcený život! — Iragickým jest, že současně

zemřel její bratr ve Vratislavi. Obě zprávy úmrtní se kř
žovaly.

Drakým koltegům z.r. 1899.Až k slzám jsem byl do
jat když mne dašel od milého spolužáka z Přelouče tkli
vý dopis a s ním zároveň tak neočekávaný. tak štědrý
dar k letošnímu Ježíšku. Mamě bledám formu, jakou bych
vyjádřil své city při takovém důkazu přátelství a souci
tu. Tim méně dovedu se odměniti za takové obdarování.
Trávím tiše v samotě, v neustávajících trampotách, ale



ha, že mne doprovází vřelý soucit kolegů. | kdyby ne
bylo tak Štědrého daru vánočního, Vaše soucitná vzpo
mínka by vyvážňa všecko. Tiskceré díky! Zaplať Vám
Bůh! — Jan Procházka.

O passivní resistemci učitelstva mluví se vážně

28. prosince m. r. pravil ředitel Čížek: »Mluví-li se o
passivní resistenci ve škole, to znamená přede vším, že
umění vychovatelské, tvořitelné, sníží se na řemeslo u
čitelské. A to řemeslo ještě bude provozováno tak. aby
se jen učido bez ohledu, jak se naučí, po případě naučí
lá. se vůbec. Bude to jen odříkávání bez ducha, bez sta
rosti, dostane-si se na všecky nebo ne. . Učitel, jenž ne

"bude pracovati v běžných tradicích. nechá rodičům a
společnosti úsilí po zkáznění žáků, bude hověti jenom

školnímu a vyučovacímu řádu, jenž předpisuje stupnici
trestů. Až bude vyčerpáním jich hotov, vykonal svou po
vimnost a ostatní ať si dělá někdo jiný. Kam to po
vede, lehko domysliti. Při passivní resistencí nebude u
čite) fedrovat talenty, nebude se namáhati s přípravou.
nebude svými prostředky a svou pílí nastřádaného
vzdělání užívati na prospěch methodv, ve prospěch cj
zí. zkrátka ideály zaplaši se prostou cestou nutné po
vinnosti a bez starosti o to, jaké budou konce. — —
Pak přijata resoluce pro školu interkonfessijní, která
by nepropadala »vlivu klerikalismu«.

Hlinsko, Dobruška, Dobřeaice atd. Bude uveřejněno
příště. 1 část sazby již hotové bylo nutno odložiti.

Vyznamenání českého kněze-učence v — Americe.
V Dodge v Nebrasce působí Jan Št. Brož jako farář 0
sady sv.Vávlava. V práci na poli historickém. folklori
stickém a archeologickém (v příčině praobyvatelt A

„meriky) vynik! tak. že byl jmenován činným členem u
"čené spo'ečnosti »International Congress of America«.
jeltožto první sekce bude | zasedati ve Washingtoně
od 5. do 10. října 1914 a druhá v La Paz v Bolivii.

(Nález hrobu z doby Hyksů. Italský setník Pavoni
objevil v odlehlé ibycké oase Ghadamesu rozsáhlou ne

kropolis, kúerá ukazuje dle jeho dohadů na pastýřské
krále egyptské, na dobu Hyksů, kteří přišli asi roku 2300

př. Kr. z východu do Egypta a o 600 let později musil
ustoupiti k západu. Nekropolis pokrývá plochu asi 500
tisíc čtverečních metrů. Nejvíce pozoruhodné jsou tak zv.
sochy »el Esnam« a dosud pěkně zachovaná věž stráž
ní. Vnějším vzhledem připomínají tyto sochy úplně ob
razy bohů, ve skutečnosti jsou to však hroby.

(Zasláno.)

Panu .
Josetu Mikulcovi, maj. Odb. záv. pro kostel. práce,

v Hradci králové.

-© Podepsaný farní a patronátní úřad stvrzuje tímto, že
p. Jos. Mikulec proved! r. 1913 podle návrhu a pod dozo

„rem slov. pana architekta R. Němce, ředitele c. k. odbor.
Skoly a konservátora z Hradce Králové, malbu staroby
jého farního chrámu Páně sv. Víra a opravu a obnovení

hlavního oltáře. © :
Práci tuto, jak malfřskou, tak i pozlacovačskou, pro

ved) stohově, velmi pečlivě a svědomitě, tak že ho mů
žeme ku pracem podobným každému co nejlépe odporu
čiti.

Hraběcí Sternberský patronátní úřad v Častolovicích.

Josef Varmuža,patronátní komisař.
Farní úřad v Častolovicích u Rychnova n. Kněž.
Jaroslav Petr. farář.

Seamotna s dobrým
mlékem a Jen s ma
lounko cukrem po

živána,
poskytuje pravá
Kathrelnerovka

nápoj, jaký býtimá.

Kdoceně ©al dášečisti, dopišKati
relnerovým továrnám na oladovou
hávuzhe.spol.veVidni!.„Anenskéul.8.

OŽÍ HROB

minster«, vlněné plyšové »Tapestrye a »Velvet«.
Celistvé i běžné, různých šířek a velikosti, výtečné
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených.

Nástěnné koberce
Higurové, zvláště pečlivě provedené,
Cenniky zdarma

a tranko.

jutové »špagátové«, vlněné »ho
landské«, vlněné »Harléme.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné

bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetísky, prsteny, náramky, jehly
a jiné zlaté a stříbrné skvosty
h v nejmodernějším provodoní

A nabízíke koupi

JAN KALIS,
zlatníka hodinářv RYCHNOVÉĚn Kn

Solidní obsluhapři mírných cenách. Důvěryhodnýmzásilky na

„Svůj k svému“ jest naší povinnou
zásadou a proto kde pořizujeto

nová divadla
aneb dodatečné nové různé

dekorace,
obraťte se s důvěrou na starého věrného
člena (herce, líčitele a scénaře) katol.
jedn:ty v Poličce

Joseta Kuklu,
dekoračního malíře (posluchače kursů
malířských v Cbrusimi a v Praze) a
on vám vyrnalnje dek:race levně, ve
všem ochutně poradí, vzoráy zašle a
výh.dy udšlá.

chle zhotoví uměl.Vazbukab s
Richarda Šimáčka

w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 311.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

MKatolioi!
Uklidejte své úspory jedině u naší

Českoslovanské záložní VPraze
Spálená ujice č. 46-I[ |

zdarina. - Povinná reviso
nu úrokdle ujednání|b“ »Jodnotyzáložen:v Frare.

ws-Zápůjčky W

Důchod. daň plati záložna
nama. |'ro bezplatné uklá
dáni z venkova složní listy

všeho druhu kulantně.
——

Sochy Těla Páně Klečící

pokojů a dekorace
v moderním slo
hu co nejvkutněji

provádí

dan Příhoda,

v Hradci Králové,
Sobkova ulice číslo 43.

Račte silpsáti o vzorky
Tkelcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ mm
68“ v Hronově Čís. 180. "U
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Modní látky viněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, ručníkyZeIY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
m9-Výbavy pro nevěsty "08
ta levné, perné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 20 K sasl

láme vyplaceně. 1 balík 40 A zbytků vkusně rozdružených——— za . —————
Obdršíte te nejlepší! | Hřesť-nociál.podmikí

„SMB“ V podniku tomta lze též bospečně uložiti "SMBvklady proti 6'/, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výbora král. Ceského=<.. < $ZemskéhoSraza.©LL

===
1 Paramenta.

Jgnáce V, Neškudla syň
(protokolovaná firma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, d. Neškadly, faráře vo Yýprachtisích) |:

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovevstvu |;
svůj osvědčený a Često vyzpamonaDÝ

: výrobní závod
jvšech kostelních paramentů,i
Hspolkových praporů a kovového náčiní ji
i Cenn(ky, vzorky i roucha hotová na ukásku [f
| se Ba pořádání franko zašlo. |

andělé „Vzkříšení“ — Jeskyně —



SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím naších

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u Iabského mostu 279.

Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům4ovolujes! dop
rmětti veškeré kostelní nádoby a

- BáBří a to: monstrance, Inlichy

cibáře,nádobí ,patánky,patky
ko pe A výroby přodhistaplsám

čskernímZ oávane "atáré před
piroh intencíaoni elazlatíua atžíbí neboprotido

platku
za novévyměňaje Zotovéedměty neb výkresy na a

ká "ónnkfranko boanávozností koupě.povečesné.Práce ruční.

jídelnínáčiníze
sáhů vědyna akladě.

Stare dlelo,sřčro a drahokamy bupuje za nejvyšší ceny.

JAN STANĚK, :
pasié a olseleur

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

Frant. Uhlíř,
závod pro.

uměl. sklenářství a malbu sklá

v Třebechovicích u Hradce Král.
provádí veškeré práce uměl. zesklívání do
olova a malbu skla pro kaple, kostely,vily,
representačnídomyatd.,jakoži veškeréopravy

uvedených prací.
Dodává skla světlo vrhající, ohni

vzdorná i okrasná.
Rozpočty na požádání zdarma.

JOS. ROUS,
uměl. prům. závod řez
bářský, pozlacovačskýa

čitářnictví
— V ŽAMBERKU—

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovovánístarých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí so s největší
pečlivostí za Ceny MíTNé. ———

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškoré kostelnízařízení
v každém slohu a v nejčistším

PrOVOdOnÍ.

Rozpočty a informační cesty
zdarmaa bezzávyzku.—

První ceny na všech obeslaných
výstavách. —

Učně =na maliřství
z řádné rodiny přijme k celému zaopatření

malíř a dekoralér

v Hradci Králové, Sobkovaul. č. 43.

zárokuje veškory

Za vklady rněí: aktiva

vklady na knížky

spořitelní vlastní jmění,

Kjarnímu setí

moučkou Arnošt
stský zPardubic.

O tomto prením ar
cibiskupovi Pražském

ihned účin- sepsal histor. úvahu
kujícím hnojivem fos- JiříSahula.
forečným.- žádejte
vě námku Stran64.

Cena pouze 16 haléřů.

Zemský Svaz|
hospod.družstev|| D52 vydia ned administrace

TÁ Tr Hospodářské „ČasovýchÚvahe
POZORnaznáMKUHVĚZDU"! krezdružení ů v Aaa Králové,

Praha ll. -spálená9 |——
VšeobecnáúvěrníspolečnostFan Hi X888XG8BX

z S.s rob.

v HradciKrálovéPalickétotřídač.80 Jan Hor ák,soukenník
úročí vklad,4-5 -05,DEL*
dle výpovědi.

Zápůjčky všeho druhu, eskont směnek a
faktur, zálohy na cenné papíry a skvosty.

Prodej uhlí a dříví vlastními povozy. “ii
Ceny mírné, dobrá kvalita. Cenniky a pro

aspekty zdarma.

Novinka! Novinka!
Právě vyšel

9katol. dopisní papír a obálky

CREDO
3uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvěděte se z VĚSTNÍKU, který

ochotně zdarmazašle

© EUSTACHVAVROUOE, OLOMOUC.

„JUNO“
antiseptické mýdlo boličské, vydává jem
nou, dlouho neschnoucí pěnu, po které
i sebe tvrdší vous změkne, aniž by pálil

obličej. =

Ku aá0h O bedůhotray
"Jos Jelínek,* š

p1

"mydlářstríaparfamarievSTČ. “
u

v Rychnově nad Kněžnou

nejnovějších druhů pravých

zemských.

i bluse mého ryze křesťanskéhozávodu za
zkoušku,

KA X BOBX GGBX GBDX ABBA

všech druhů,

za cenynejlevnější —

ESv Přotištích:u Hradré Kkrátí!

zasíjá na požádání vždy

viněných látek

Četná RERÁBÍ zvláště z kruhů vele

dobu více než třicešiletého působení.

gene détkynataláry.

Hornoslezské

koks a dříví

Flitážní sklad v- Hradci Králové

dle roční salsomy kellekci

své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo

JK dóst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

Učňte, prosím, malou objednávku na*
Též na oplélky bez zvýšení cen! $

- palivovénabízív každémmn

8
PRE“ v Komenského třídě. “gu
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Protestantismus
a Volná Myšlenka.
Vřele uvítali z počátku protestantští theologo

vé obojího tábora (liberálního a pravověrného)
štvaní Volné Myšlenky proti katolické církvi. Tě
šili se, že jim poroste pšenička proselytismu, kro
pená zlatou rosou německých peněz z Gustav-A
dolf-Vereinu. Doufa'i, že lhostejní katolíci pohr
House o překot do církví protestantských. V duchu
viděli již velikou část české země v objetí Luthera
a Katvína. Snad snili i o tom, že jim pak odevzdány
budou katolické chrámy i se jměním zádušním, jak
se to dělo jindy. © překot vybízeh studující mla
diky protestantské, aby se oddali bohosloví. Bude
prý třeba mnoho pastýřu duší pro nové věřící. Vol
ná Myšlenka měla jin býti beranen, kterým podlo
míti chtěli ochranné zdi katolické církve.

Avšak brzo přišlo zklamání a po něm ozývá se
nářek a výtky. „Volná Myšlenka nehodí se nám, ie

v »Kalichu: v čísle lednovém. Nepřímo doznávají,
jak odkopnuti byli od činitelů Volné Myšlenky, že

církev. Mrzí je. že Volná Myšlenka dává přednost
»Starokatolické obci: a že vyzývá budoucí katoli
cké odpadlíky prozatím ku přestoupení do této sek
ty. Škodolibě prozrazují, že mezi výborem Volné
Myšlenky a starokatolickou obcí jest prý v tomto
odporučování k přestupu do obce starokatolické již
hotová úirduva na záktadě té okolnosti, že o vycho
vání a náboženské vzdělání veškolách starokatoli
cké mládeže nemožno nyní pro malý počet stou
pencu církvestarokatolické úředně se postarati, a
že tudiž rodiče sami mají se starati o nábož. vy
chování svého dorostu. To prý ostatně většina z

náboženské Votné Myšlence.
Uznávají loyálně, žeV .M. počínala si k nim až

nápadně nirně ve své odvetě. Avšak nesprávným
jest tvrzení V. M.. že dnešní kultura jest výsledkem
pouze volného myšlení, neboť prý nemožno moder
ní nynější kulturu, zjev tak spletitý, uvésti na je
dinou formulku. Vol. Myšl. dopouští se prý chyby
liberalisinu vůbec, domnívá-li se, Že pouhým vědě
ním a pouhou prací osvětovou prosadí i jen čisteč
ně své ideály. >A jestliže nám V. M. vytýká církev
nictví, pak jsine přesvědčení, že ona se bez pevně
ho organismu (církve) také neobejde.«

Pisatel poukazuje při tom správně na rozličné

sorganisovaností, hleděla si jen rozvoje hmotné
kultury a nechávala hynout a krněti kulturu mrav
ní a musila tudíž všude sradno a rychle ustoupiti je
zovitské protireformací; deismus odplav.ta vlna
methodismu,| csvícenství revoluce francouzské
zmizelo v reakci katoticisujícího (!) romantismu,

nerale. (všeobecná omrzelost života) umdlených
duší..Přichází prý nyní na řadu novoromantismus,
pragmatismus. „ ©. Ale to vše zase za
nedlouho zmizí. Vždyť na vědeckých dorněnkách.
které zvrtne ne doba, ale den, sotva lze budovati
pevný systém. Ale to prý V. M. ani snad nemá v
úmyslu. Ale pak ji čeká osud jejich duševních před
chidcu. 2

Jelikož však Luther z počátku neměl v úmys
lu zříditi zvláštní církev, k utvoření samostatné or
ganisace církevní přinucen byl světskou mocí pro
bezvládí zavládnuvší mezi jeho stoupenci, protes
tantští pisatelé ihned prohlašují: »Volné myšlení

kultury, ale »páteří« pomalu postupujícího, VŠeo

becného, kutturního pokroku byl přece jen protes
tantismus.<

Toto přiznání protestantského pisatele -jest vý
znamné. Evangelíci prozrazují zde upřímnost až
naivní. Vždyť zde nepřímo přiznáno, nač katoličtí
spisovatelé dávno již poukazují: Volnomyšlenkář
ství jest poslední důsledek revolučního vystoupení
reformátorů XVI. století — to jest legitimní pra
vnouče otců Luthera a Kalvina a jiných. A přece
nejrůznější sekty protestantské se tohoto pravnou
čete odříkají.

Než aby námluvy protestantů našich s Volnou
Myšlenkou nebyly na dobro pokaženy.podotýká pi
satel článku na konci naivně: »Pisatel osobně pře
je české V. M. mnoho, ba všeho zdaru, neboť by
rád viděl aspoň část českého národa z Říma venku,
aspoň tak jednu třetinu: pak by odešel jako Sizneon

Ročník XX.
l

Inserty počítajíse levné.

nám nepovedlo zlákati katolíky do našeho tábora
la přičinili jsme se o to dost a dost) a kdvž i po
slední prostředek (!»prohlubování slavností Huso
vých<) už netáhne, pak ať propadnou Češi raději
nevěře V. Myšlenky vůbec! Simeon biblický jásal,
že viděl světlo spasení, Simeon evangelický ra
dostně očekává zkázu křesťanského názoru světo
vého, tápavou negaci.

Avšak nastojte -- hrozny visí pro lišku přece
jenom vysoko, pisatel naříká dále: »Ale když vi
din. jak to mezi Volnými Mysliteli stojí dnes, ne
mám důvěry v budoucnost. Zkrátka Volná Myš
lenka to neumi. — »Nestateční vůdcové nevychová
vají statečné děti.. Počinání V. M. jest nestatečné,
obojaké, nerozhodné, a proto nezdaří se jí počínání
jeji.

A nyní pisatel cduvodňuje a prozrazuje toho
příčínu: »Zvláště když ve výchově (koho? dětí ro
dičů volnomyšlenkářských?) pomáhají římsko-ka
totičtí-protimodernistickou přísahou vázaní kněží.«

Za tento závěr a dodatek děkujeme panu pisa
teli vřele, neboť v něm vlastně obsažen jest pou

ústavověrného a konservativního. — Mistodržitel
kn. Thun dodal také českým a německým soc. de
mokratůn a německé straně dělnické vládní návrhy.<...

Služební pragmatika pro státní úředníky cí
sařem schválena a veřejně vyhlášena.

V národmě-soclalistickém klubu vzdal se před
sednictví Klofáč, že prý je churav a má značné
starosti o soukromé záležitosti. Na jeho místo zvo
len umírněnější dr. Šviha.

Zemský rozpočet království Českého na rok
1914 sestavila zemská správní komise. Úhruná po
třeba činí celkem: 106,130447 K, proti lonsku o

16,171.907K více. Největší potožkou jest náklad na
školství: 53,988.452 K, proti onsku pouze 03,950.000
K vice, ač úprava platu učitelských vyžadovala by
nákladu na 13 mil. K. Zeinský rozpočet jest beze
schodku, čehož sorávní komise docilila zvýšením
zemské přirážky, připočtením státních úděl a zem.
dávkou z piva; to by ovšem dovedl také starý zem.
výbor. A má-li zemská komise provésti úpravu u
čitelských platů. udělá dluh také. Tedy neděřají se
Ani tu žádné divy.

O úpravě učitelských platů v království Čes.

Novella k pensijnímu pojištění soukromých ú

že jí brány pekelné nepřemohou. -—Pius X. včasně
upozornil a zavrhl nebezpečný blud modernismu
katolického, který nás měl tajně vehnati v tábor
protestantský. Papež zatnézil tajné jeho šíření. Pra
to se podkopná práce nedaří. Katotictvo ukázalo se
nejzmužilejším odpůrcem © vohomyšlenkářstva a
proto ty námluvy protestantu se živly protikřes
ťanskými k vůli společnému, vydatnějšímu úto
ku. — Dr. O.

Politický přehled.
Česko-německé dohodování zahájeno ve Vídní

23. t. m. před polednem mnin.předsedou (hr. Stiůrg
hem. Za mladočechy sůčastnili se dr. Kramář. dr.
Fořt, dr. Koerner, dr. Rašín a dr. Fiedler; za agrár
níky Žďárský, dr.Viškovský a Bukvaj a za staro
čechy dr. Šok. Všecky strany naléhaly, aby na
věcné porady povoláni byli také zástupci soc. demo.
kratu a všech stran českých na konferenci dosud
nezastoupených. Hr. Stirgkh odevzdal účastníkům
návrhy vládní týkající se: volebního řádu, úpravy
jazykové při zeměpanských ©úřadech, zemského
zřízeni, jazykové úpravy při samosprávných úřa
dech a zněny jednacího řádu říš. rady pro zkráce
né projednávání jazykového zákona. — Ač návrhy

la sice plně neuspokojuje, přes to však jest tu znač
ná změna k lepšímu, neboť rozšiřuje se tu jednak
okruh pojištěnců, jednak zvyšuje se pojištěncům
a jich vdováin pensiřní renta bez zvýšení pojistné
ho a snižuje se čekací doba z 10 na 5 let, kdy již
pojištěnci mají nárok na rentu ve výši do 2 třetin
renty, jež by jim připadla nyní po 10 letech.

Soclální pojištění. Ve schůzi soc. pojišťovací
ho výboru 23. t. m. prohlásili čeští agrárníci, že
jsou zásadně proti zvláštnímu postavení Haliče,
Bukoviny při starobním pojištění. Ostatní české
strany prohlásily, že v zájmu vyřízení starobního
pojištění nejsou proti zvláštnímu postavení Hali
če, bude-li dříve vyřízena otázka jazyková a úřed
nická při starobním vojišťování ve smyslu přání
českých. Spotu žádají, aby živnostníci bez ohledu
na výši svých příjmů byli pojati do starobního po
jištění.

Dohoda polsko-rusánská dosud nevede k cili.
Rusíni souhlasili by prý se stanovením klíče k se
stavení zemského výboru v poměru 8: 2 pod pod

volebních snížen ze 16 na 12. Polské strany jsou
však ochotny snížiti ročet dvoumandátových 0

byly uvedeny německými časopisy téměř v do
slovném znění. — Němci už ohlašují, že hlavním
požadavkem jejich v pokusech vyrovnávacích je

vým koncůn. — K večeru 23. t. m. dostavili se k
hr. Stůrghovi Němci a sice dr. Bachmann, Pacher,

Na sněmu uherském 23. t. m. došlo k velkým
bouřím, když oposiční poslanci marně se snažili
přiměti presidenta Bečthyho, aby pokáral | min.
předsedu hr. Tiszu za urážku posl. Désyho. Parla
mentní stráž zakročila a vyvedla několik poslan
cu, mezi nimiž byl hr. Jul, Andrassy a hr. J. Zichy.

Hr. Tisza a Slovácí. Uherští poslanci slováč-.|
ti Juriga, Škyčák a red. F. Tománek pozvání k mt-.
nister. předsedovi hr. Tiszovi. Že by najednou hr.
Tisza byl spravedlivějším k nemaďarskými'narod- .
nostem, jest s podivem; spíše asi se bojí nadcháze:
jících voleb.

Turecko a Řecko. Turecký ministr vojenství
Enver paša vydal rozkaz mobilisační pro ročníky
1890 — 1892 všech armádních okrsku. Zbrojení na
mířeno jest hiavně proti Řecku, jemuž chce zase
Enver paša vziti Egejské ostrovy. Naproti tomu
řecký ministerský předseda Venizelos objížaí ev
ropské vlády, aby je získal přízní a záměrům
Řecka.

V Albaaii pletichář Ismail Kermal nucen byl o
devzdati mezinárodní komisi vládní moc nad Alba

První závod vmístě

Hradec Králové c. a k. dvorní a komorní fotograf

Ceny mírné

Adalbertinum



nií, prozatímním vedením vlády pověřen Fevzi bel.
Princ Wied stále odkládá cestu do Albanie; na jed
né straně se tvrdí, že Italie a Rakousko vojensky
zakročí v Albanii, jiní však prohlašují, že v Alba

mi jest klid.

“ Kulturní jiskry.
Překvapující posudek. Jak se rychle změní jed

nání soc. demokrata, stane-li se zaměstnavatelem,
bylo zde konstatováno často na základě výmluv
ných dokladů. Ale dochází ke zjevům, jež překva
pují ještě více. V belgickém a hollandském tisku na
stalo neobyčejné vzrušení nad těňito řádky socia
listického listu »Wahrheid«, vycházejícího v bel
gickém Gentu: »Našičtenáři vědí, jak se zachází s
našimi dělníky v socialistické továrně (v soudruž
ském podniku), v onom pekle vydřidušství. Po vy
puknutí vážné nespokojenosti dělnické byl o tom
uvědoměn telefonicky Anseele (vynikající socialis
tický vůdce belgický). Ihned přijel na svém auto
mobilu. Rozvinulo se vysvětlování, za jehož prů
běhu Anseelovi byly na hlavu házeny peprné prav
dy. Potom, stoje zpříma ve svém automobilu, pro
hodil k >opovážlivcum« následující slova: »Stále
jsme bojovali proti prácedárcum, ale neprávem, ne
boť vy jste lidé, kteří musi býti řízení bičem.« —
Vehni prudké slovo! Ale Anseele si měl vzpome
nouti, kdo vlastně soudruhy ke stálému vzdori
a nejruznějším protestim vychoval, Soc. dem. děl
nici začali jednou proti rudým zaměstnavatelům
zkoušeti to, čemu se naučili v rudé škole proti prá
cedárcům »měšťáckým“«.

Hlavní sloupy pokrokářstva. Pokrokáři jásají,
jaký měli úspěch při obecních volbách ve Dvoře
Králové. V městě, kde židovský kapitalismts tak
povážlivě ohrožuje práva veliké české většiny, za
jisté upřímně cítící Čechové by si přáli, aby české
frakce společným postupem zarazily dobývačné
choutky cizích přistěhovalcu. Také došlo k jistému
kompromisu. Ale co. učinili realisté? Pokoutním
zpusobem začali pracovati ve svuj prospěch k vit
li porážce Čechů jiných. Protože »svépomoc: je
jich byla velice slabá, podali si ruku s živlem nečes
kým. Jejich trik byl velice chytrý — pro porážku
občanstva konservativnějšího smýšlení praktický.
Realísté totiž pojali do své kandidátky žida A. Ger
bra, který byl obyvatelstvem pokládán za muže ná
rodnostně bezbarvého. Věděli. jaký lep jest potře
bí přichystati pro židy smýšlení germanisačního.
Skutečně také přilákali na jméno Cierbrovo 35 ži
dovsko-německých hlasu, protože židé všude drží
při vážných okamžicích dohromady, ať již se na
venek hlásí do kteréhokoli tábora, nemajícího znač
ky výlučně židovské. A tak hlavní notabilita pokro
kářská dr. Moravec (předseda místního odboru
Ústř. matice školské! )šel k volebnímu osudí v če
le kovaných německých židi, kteří se stali svými
hlasy rozhodujícími soudci mezi stranami českými.
A tak se stalo, že i pět Sokolí děkuje za své měst
ské mandáty jen hlasínn německých kapitalistů.
Tedy oporami strany »lidové, reformní, zdravě ná
rodní“ jsou židovští —kapitalisté, jichž troufalost
stoupá tím závratněji. čím jasněji pozorují, jak
před nimi český živel kléká. Rozumí se, že ochotu
prokázanou při volbách dají si židé vždycky velice
důkladně zaplatiti, tak že o nokrokářských břečťa
nech, věsících se na židovské duby, dala by se na
psati výstražná úvaha: >V cizích službách«.

Kdo jest největší oporou germanisace v Praze.
Je to živel, před nímž smekají čeští pckrokáři s
poníženou podlízavostí. Sama »Nár. Politika“ dne
28. t. m. sděluje, že na německých gymnasiích praž
ských bylo ve škólním roce 1912 — 1913 mezi 1976
žáky 411 židů, 53 Čechů, jeden jiný Slovan. Na ně
meckých pražských reálkách bylo mezi 1N33žá
ky 411 židů, 118 Čechů (5 Slovanu). Tedy stát vy
držuje v Praze čtyři reálky pouze pro 469 skuteč
ných Němců nebo poněmčelých Čechů. ©

Naproti tomu na 8 šeských gymnasiích bylo
mezi 2727. žáky pouze 94 židů (o 77 méně, než jich
jest na jediném gymnasiu staroměstském!!), | Ně
mec, 2 Slovani. Na 7 českých reálkách mezi 3758
žáky bylo jenom 92 židů(o 60 méně než na jediném
(německém reálném učelšti v Jindřišské ulici), 6
Slovanů, ale žádný Němec. — Tedy živel ten. který
tak. houževnatě, nadutě a tak doluhý čas provozu
je v Praze germanisaci, těší se zvláštním privHegi
im u »národovců« pokrokářských. Katoličtí rodiče,
kteří svěřují v Praze své synky výchově pokro
kářských professorů, sklízejí od pokrokového svě
ta pomlrvy, že nejsou stranou vlasteneckou. Za to
židé, kteřípo přistěhování z českých krajů do Pra
hy rázem se mění v »Něnice«, sklízejí velikou pro
tekci patentovaných vlastenců. Kdyby tedy »ná
rodní uvědomění« pokračovalo všude jinde (zvláš
tě v pohorských katolických vískách) tak jako V
Praze. byl by český národ brzy hotov. Dlužno do
dati. že sami skuteční Němci oro germanisaci Pra
hy znamenají pramálo. Za to však židovští kapita
isté. od nichž závisí celé davy a kteřídovedou dá
vati i časopisům zlatý náhubek, jsou ve skutečností
nejsilnější baštou němectví. Je-li u nich zadlužena
docela celá řada-těch, kteří se staví na národním
kolbišti do popředí, živí-ki tito židé inserty a jmým
způsobém raděkájní žumalistiku, pak se lehce do
vtíplme, proč patentovaní Ivové národní chodí ko

beránci. K takovému ujařmení národnímu rozhod
ně nemusilo dojiti, kdyby bývali radikálové místo
protikatolických frásí prováděli národohospodář
skou politiku dle pokynů kaceřovaného a hrubě tu
peného dra Bráfa.

Účelnost v přírodě. Do nedávna tvrdili mnozí,
že mandle v krku nemají žádné zvláštní funkce a
proto že si je může dáti každý odstranit beze všech
rozpaků. Nyní však zavládlo mínění jiné. Nyní se
často mluví o velice bolestném a nebezpečném zá
nětu slepého střeva, které se při operaci vyřezuje.
Byla domněnka, že to jest zcela zbytečný přívě
sek. Leč francouzský lékař H. Robinson velmi peč
livými pokusy došel k názoru zcela jinému. Jeho
pozorování potvrdil italský učenec Morgera. Jeden
druh žraloku má žlázu podobnou prstu, která odpo
vídá slepému střevu v těle lidském. Odstraněním
žlázy u četných těch rvb. očkováním výměšku
žláz jiným žralokům poznal, že pravidelnost zaží
vacích pohybu žaludku a 'střev jest podmíněna
žlázou. Z toho lze souditi, že i u člověka podobná
žláza hraje velikou úlohu v pravidelném pochodu
zaživacím.

Duch dnešní doby. >Katol. korrespondence:
píše: »Dne 11. října 1777 psal Bedřich Veliký Vol
tairovi, že v Prusku, které tenkrát čítalo 5 a čtvrt
mil. obyvatel, prohlašuje se ročně 14 až 15 rozsud
ků smrti, které ponejvíce týkají se vražd dětí (ty
dnes smrtí se netrestají). »Jiných vražd je málo a
ještě řidší jsou vraždy na silnicích, podotkl Bed
řich doslovně. Dnes jest nejistota na všech cestách.
Ještě před 30 lety venkovská stavení ve dne i v no
ci byla otevřena. Dnes všechno se zavírá Ze strá
chu před lidmi, Přes to. že tresty jsou dnes kratší
a mírnější, počet věznic vzrostl a blázince jsou pře
plněny. Roku 1912 bylo vyneseno 734 rozsudků pro
vraždu nebo zabití, ale jen 7 vrahu bylo popraveno.
Zlovolná část společnosti spatřuje v lidech dobro
chtějících lidi slabé. Soudy činí přestupníkum zá
kona a práva nejzazší ústupky v kvalifikaci činů a
v přiznávání polehčujících okolností, Soudní přelí
čedí jsou navštěvována zločinci skutečnými i do
růstajícími, aby se přiučili všem praktikám a tri
kum. Zločinci vědí, že jsou pod ochranou mírného
trestu, cítí se proto silnými a považují justici za sla
bou. U soudu stojí lidský život zložinců v kursu
vysoko, ubohých a chudých obětí nízko. Zločincům
je snadno s přispěním i bez přispění obhájce nebo
psychiatra z vraždy učiniti zabití. ze zabití pora
nění se smrtelnými následky. Theoretického vyško
lení dostává se povahám k zločinu náchylným >de
tektivkami«, dnes obrovsky rozšířenými. Praví se,
že detektivky mají dobrou stránku, ježto poučují o
podstatě zločinu; obsahují prý poučení i výstrahu.
Tuto dobrou stránku pociťují však jen lidé mravně
dobří. Všichni ostatní, kteří jimi nejsou, mají zcela
jiný dojem: poučení, jak se dělá zločin. A to jest
pravá stránka těchto detektivek. Nejnebezpečněj
ší jest účinek jejich na mládež. zejména v době je
jiho vývoje. V té době probouzí se vědomí Gsobno

tázka, co žádá a skýtá život. Uplatňuje se s':aha po
vlastní činnosti. Pojmy, které mladík dosud znal
jen dle jména, probouzejí se k činu. Následkem ne
dostatečného vzdělání mravního anebo nedostateč
ného rozumového © nadání pojmy ty se matou.
hlavně falešným poučením. Nejživější dojem v do
bách vývoje vyvolává pojem hrdiny. Četba detek
tivek vede k zmatení tohoto pcimu: zločinec jeví
se hrdinou nejen pro nebezpečí, v nichž se ocitá,
nejen pro zručnost, s jakou čin,vykonává, pro bá
zeň. kterou kolem sebe šíří. pro rychlost a důvtip.
s jakými pronásledovatelum uniká, ale i ro lesk.
který jej obklopuje. Tito hrdinové detektivek iso:
vzory inladistvýn: zločincům. a detektivky vyso
kou školou pro jejich vzdělání.:

Zase ústupnější stanovisko v příčině militaris
mu. Soc. demokraté často tvrdili, že by na místo
pravidelného vojska ve státě stačila milice lidová,
občanská domobrara, jen kdyby k takovému obra
tu měly vlády dosti dobré vůle. Ale ke konci r. 1913
v č. 338. sám ústřední orgán soc. demckratu fiš
sko-německých »Vorwárts «napsal toto. »Každé
politické organisaci cdpovídá rovněž zvláštní orga
nisace vojenská; třídní stát dnešní jest zrovna -tak
nemyslite'ný s milicí, jako budoucí sacialisucký stát
ltdový s vojenskou hotovostí, protože cien musí.
chce-li svých cilů dosáhnouti. vojskoa lid cd sebe
přísně rczděkti, a tento (stát budoucnosti) jest spo

dy dle -samého soc. dem. spsovatele- nynějšímn

né rudé fistv budou dále psáti proti uyiějšímů Vo
jenskému zřízení aby se vyznamenávaly před ne
soudnými davy co nejlacinější »lidovostí“ a huma
nitou.< 

| Záložna v Hradcí Yrálové
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V Vklady na knížky ©
R BY 6) Bb%dle výpovědi.

Sociálníbesídka.
|

Překvapující Huanční rekord. O zmíněném již
i soc. dem. sekretáři nemoc. pokladny dělnictva ví
| deňských kupců došly nyní podrobnější zprávy ví

deňského policejního úřadu. Tento vychytralý de
fraudant dovedl se obohacovati ze dvou pokladen,

: protože byl také předsedou útulny pro dělnické re
| konvalescenty. Jako sekretář nemoc. pokladny při

jímal poukazy k vyrovnání účtů, jako předseda 
tulny dostával peníze určené k výplatě Nařizoval
vyplácení za ošetřování osob, které vubec v útulně
nebyly anebo počítal delší ošetřovací dobu „než
jaká byla ve skutečnosti. Falšované doklady k ú
čtům opatřovali | ochotně dva podřízení úřední
ci. Ačkoli dozorčí úřady posud s kontrolou nejsou
hotovy, sdělují, že již jest zjištěno 10.000 K zpro
nevěřených peněz „Když ruka spravedlnosti těžce
dopadla na ramena defraudantova, »dobrák:
Schwerzel se chytal jako tonoucí stébla: prý zpro
nevěřených peněz užil k dobru útulny. Jelikož

| však naprosto nemohl vysvětliti, jak tu lidumilnou
akci prováděl, byl 14. ledna zatčen a dopraven k
zemskémusoudu. 1

Dle starého vzoru. | nejfanatičtější soc. derm.
demonstranti dovedou předstírati, že jsou vlastně
mírumilovní, že se jin jedná pouze o veřejné proje
vy — pokud ovšem dobře cítí, že by vojsko a čet
níky hrubým násilím nepřemohli. Kde však jím ky
ne z revoluce nějaký úspěch, odhodí masku oka
mžitě a ukáží se v pravé podobě. A vítězí-li, tleska
jí jim v jiných zemích okázale ti soudruzi, kteří do
poslední chvíle tvrdili, že jim nejde o revoluci. Ny
ní již jest určitě i na základě písemných dokumen
tu zjištěno, že v jižní Africe stávkující havíři a že
lezniční zřízenci měli v plánu založení proletářské
republiky, jež mělo býti zahájeno velikým krvepro
litím, Připraveny zbraně, dynamit. peníze. Repub
bika měla býti prohlášena po skončení boje v dub
nu. Nebýti mnoho pravidelného vojska a občanské
gardy. bylo v jižní Africe zle pro všecky pokojné
živly. Nyní, kdy ozbrojený odnor socialistu byl zlo
men, křičí »Arbeiterzeituig« srdcelomně proti »Po
řádkové bestii«, táže se „onechápavě«. vroč bylo vy
hlášeno stanné právo, proč se vyvezlo před bursu
práce těžké dělo. (Vždyť se tam zabarikádovalo
350 dobře ©ozbrojených soudruhu!). Prý dělníci
chtěli jen demonstrovati. Inu —jiní občané měli ti
še a s úklonami Čekat, až se začne doni ch z hus
tých davů střílet. A kdo by se odvážil k seheobra
ně, ještě by stržil k svému usmrcení fanatické výt
ky. Že se obyvatelstvo barcelonské nepřipravilo k
sebeobraně předem, způsobena tam. nejkrvavější
lázeň. Pak icště byly i mrtvolý pobitých surově
hanobeny. :

Krach soc. dem. šamotové továrny v Letovi
cích. V akciové šamotové továrně v Letovicích
pracovali r. 1912 vesměs soc. demokraté, kteří vy
volali v červnu bezúčelnou stávku. Správa továrny
poukazovala na to, že řádně vypracovaná a pode
psaná smlouva dosid nevypršela a'nechtěla vyho
věti přemrštěným novým požadavkuiu, Proti děl
níkům. kteří přece v továrně setrvali, dopouštěli se
stávkující nejhrubšího násilí. Konečně soudruzi fu
riantsky prohlásili, že sizaloží továrnu sami a'osl
ní svět svou uvědomělostí. Leč.potřebovali k toru
peníze a proto začali sháněti akcionáře, jimž sypa
li příští zlato do klína velice. šťědře aspoň veliký
mi sliby. Pak se postavila továrna na dluh;i mnnozí
učednícipracovali'na její stavbě zadarmo (ovšeni
vůdcové niko!i). Objednány stroje nevhodné a k'to
mu na dluh. Pracovalo se několik týdnů, ale mzda
dělnictva nebyla Vyplácena. Prý »ažse sejde víc
peněz.« Zboží, které bylo podprestřední“ řakosti.
šlo ovšem na odbyt špatně. Zkrátka závod byl
spravován daleko hůře, než od obyčejných byro
kratů. Teď v soudruzích hrklo. Ta tam všecka fu
rie! Vůdcové nešli ani.k Vaňkovi ani k Tusaroví,
ač je před tím to“k chválili. Podstoupili zkroušenou.
sklíčenou pouť — ke »klerikální< Raiffeisence. Ale
ta si rozhodně nechtěla získati vavříny s léčením
nedochůdčete, kterému již nebylo pomoci. Tedy ko
nečně krach! Některé výrobky a stroje zabaveny,
továrna zapečetěna. Dělnícikteří se hlásili o mzdu,
dostali vyhazov. Celá řada chudáků, kteří si kot
pili akcie, jest nyní volána k soudu, aby p'atila.
Passiva činí — jen 50.000 K. Zase výstražný doku
ment rudé svépomoci! : a,

< $.

Různé zprávy.
JV. eucharistický slezd kněží z Čech a Moravy ko

ná se s tímto pořadem 12. tora: V 9 hod. příjezd J. Em.
nejdp. karčináta ze Skrbenských. Eucharistická promiuv
J. Exc. nejdp. biskupa královéhradeckého dra Doubra
vy „Pek adcrační hod'na zakončená "tichou mší sv. Eu
charistická schůze ve dvcraněStrahovské,jič se súčastní
J. Eminenč se všemi nejdpp. biskupy českými. Předmáš
ka dra prof. Hejči z Olomouce, přednáška vdp. kons. ra
dy J. Ocetka, faráře v Hav'íně na Mořavě, referát J. M.
vdp. opata strahovského M. Zavorata, referát dp. J. Rdss
Jera, kaplana ve V. Ouřímě, o chystané české akci svě
tového euchar. slézdu v Lourdech. Pobožnosti v kaste
le mohou se súčastniti také věřící laici a jsou upřímně

zváni. : .
Protsstaziské úsvědčení V protest. hstě »Der ake

Olhuben< (v S51.čis.) praví vkžně přemýšlející cvangeli

——lm
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cký, fagář Schor'žunér 1| Prigcbbarnu: > Řísíká chkov
meňíveílkájenv(crn,žese vnímnohomod.,nýbržtáké
v$om,co se modlí. Našecírkev nesmí nikdyzapomenou
ti, žese formámmoáženínaučilaodcírkve finské. |.
Neby'!o by snad též brzy na čase, učiti se opět poněkud
smyslovým projevům, které provázejí modiitbu v Cr
kvi římské? Pomýšleti na to, aby bylo zavedeno kadid
lo, věčné světlo před našimi ojtáři, Mariánské obrazy, jak

crcuši Rosegger v projevu nedávno otištěném v »Si
oně:? Dávno se zapomnělo na dějinnou skutečnost. že
by.y lutheránské kostely, ve kterých se až do doby pie
tismu užívačo kadic!a. kněžských bohatých rouch a ji
ných zevnějších ckázalosti. Avšak proj se znamení kři
že stado tak doce 1 katolickým a jako takové cd protes
tantského citu zavržení hodným? Znamení kříže má mezi
obřady nejen přednost svátostného stolu. nýbrž i vyso
ce cennou přednost. že je lehko srozwnitelné. Proč mi
zelo stále víc a více klečení při modlitbě a tam. kde zmí
zelo, těžko je opět je zavésti? | zde slyšeti opět stále
stněšnou výtku, že je to -katošoké<. Není lu před námi
evangelickýmikřesťany čistého slová cbraz našeho Spa
sátele, který se modlit v zahradě Gethsemanské kleče?<

ironie osudu. Sokolové kupovali v Hrušově ve Slez
sku od Němců dům pro soko'ovnu. Z příčin. které z

chytrosti necznamují. přišli při tom o 5.000 K. Týž důin
však kcupili nyní židé, upravivše z něho synagogu. A tak
nyní v domě, v němž pchřbeny těžce sehnané česaé ti
síce, jest slyšeti místo českého zpěvu -— hebrejšiinu.
Výrazný obrázek z tábera moderních vlastenců! le t2
přímo podobenství pokrckového bcje nárediího, v tom
to obrázku zrcadlí se -úspěchy« moderního protikatolic
kého tažení vlastenevnéo vůbec. Sokolové pracují — 8
žid sbírá smetana. Sokc'ové vyhazují orgunisované ka
tolikv, chlubí se, jak umějí assimilovati židy. zatím však
židé dovedou chytře assimilovati poměry « svému Pro
spěchu. Nad soko'ovnamí hrdě vítězí synagogy.

Důsledky irancouzské »laicisace<. Roku 1904hlasoval
pro odstranění milosrdných sester z městského chudobin
ce v Maconu mezí jiaými i socialista Ferest. Před týdnem
však týž Soudruh napsaí prudký článek proti novým ha
ickým ošetřovatelkám maconským. Forest tvrdí, že 050
by ty brutálně zacházejí se starci a stařenámi. Tvrzení
svá dokazuje a uvádí několik hrozných obrázků laické
ho« měťosrdenství.

Nezdar jihoatrické stávky. | Zakročením vlády bylo
stávkové hnuti v jižní Africe zastaveno. Práce v dolech
jen málo uvázla. Ve většině dolů se pracuje jako obyčej
ně. Zřízenci velkým počtem znovu se hlásiti do služby.
V hlavním sídle dělnického svazu vykonala po'cie do
movní prohjídku při schůzi delegátů sazečské odborové
organisace a zatkla všechny delegáty v počtu 62 csob
pro porušení zákona o stavu obležení. Ve Witbanku byla
již prohlášena stávka © úředně za skončenou. Většině
dělníků. kteří stávkovali, byla vyplacena mzda a nebyli
již přijati do práce. V Pretorii oznámil hlavní tábor mi
ce, že Burgheři (lidové vojsko), povolaní k vojenské
službě, budou po svém propuštění z vojska přijati do
práce místo stávkujících děiníků .O naprostém nezdaru
stávky docházejí též souhlasné zprávy zBloemfonteinu,
Durbanu a Pietrmaritzburku. V Hloeinfonteinu byly v pá
tek večer propuštěny miliční zá.ohy.

Pruský soudní výnos z oboru práva cirkevního. V
Můhihežmu nad Rý.zn je bratrstvo sv. Josefa, které v
určitých případech poskytuje i nemocenské podpory.R.
1908byl větš! počet členů z bratrstva vyloučen proto, že
hlasovali při obecních volbách pro soc. dem. kandidáta.
Ve stanovách bratrstva bylo výslovně řečeno, že mohou
vyšoučeni býti členové, kteří jednají proti zájmům spolko

vým. Jeden zvytoučených členů podal u soudu v Kolíně
Bad Rýnem žalobu a dovozoval, že katolík může býti
současně i sociálním denockratem, anž by se prohřešo
va! při tom proti zájmům církve. Soud však žalobu a 0
důvodnění její zamítl s odůvodněním, že program a cí
te sociální demokracie nelze srovmati s příslušností k
církvi katolické. Volba kandidáta. soc. dem. jest nasniřena
proti zájmům církve. Zamítnutý se odvola., ale odvolaci
soud potvrdil rozsudek. ©Soudní rozhodnutí bylo zcela
spravedlivé. Soc. demokraté netoliko světový názor ka
tolický patírají vášnivě v praksi, ale prohlašuh docela ve
řejně. že soc. demokrat nemůže býti nružem katolického
smýšlení. Ale v Rakousku mmaho důslednosti není. Kato
lické nadace, které zřejmě zavazují obdarovaného k uf
čttým katolickým pobožnosem, rozdávají se notorickým
protikatolickým agřtátorům. přijímají se pokrokářské živ
ty do úřadů. které jasně předpokládají a předpísují smýŠ
lení katolické atd.

Všelicos. Bejlisův obhájce Arnoki Margolin byl ky
jevským krajským soudem vyloučen z advokátní kom
ry, ježto se pokoušel podplatiti svědkyni Věru Čeberia
kovu, aby vzala na sebe vinuzavraždění Juščinského —
V Rakousku připadá jedna střední škola na 62.541 oby
vatel a jeden žák střední školy na 183 obyvatel. V Ně
mecku připadá jedna střední škola na 46 tisle obyvatel,
ve Prancii na 115.152 obyv. —- V Petrohradě zahájilo
stávku 110.604 staveb. dělníků. — Ve Španělsku a Ru
mensku zuřidy minulý týden ohromné sněhové vánice,
které znemožnily všecku dopravu. — Ve Stol. Bělehradě
zemřelý soudce K. Gergely odkáza' humanním účelům
200.000 K a v závěti si vymíňěl, aby při jeho pohřbu hrá
lo 40 cikánských hudeb jen veselé písně. — V pastýřském
listě biskupů německých tvrdi se, že úbvtek dětí je v

první řadě následek luxusu a nikoj nedostatku. Žádá, a
by "rodiny veškerou péči věnovaly (výchově dek a
staraly se o to. aby děti co nejdéle dětmi zůstaly. —
Výkomnévýbory ačeského i německého učitelstva V Če

oháchse usnesly,uspořádativelkou demodeiřečníschůz i
propřípad, že by jejich požadavkům něměto býti vy

věmo do 1. mora. — Ruská censura zakázala v Rusku
rozšiřovatj německé vydání nového dvousvarkového
spisu Masarykova o litosofii ruského náboženství a dě
řin.— V lese u Výpri ve skalní dutině nalezeno 6 skctích
děr. zmrzvých. Děti na cestě do školy za sněhové vánice
zablcudiiy a v jeskyni před nepohodou se schovaly. —
Na petroaradských ulicích sebere potcie ročně 70.000 0
Lčých bás — Patižané si nynk lámou tiavu, bylo-li to V
pořádku, když president francouzský Poimcaré na ulici
kouřit čouttik. „ — Gar potvrdu rozsudek nad
bývalými mnichy čenstochovskými Maszochem. Star
ševským a Olešnickým. —Správy 14 států v posední
cobě chjednaly ve riecké «cvárně přes 2000 torpéd.

Řeholník soukromým docentem na universitě.. Na
uoiversitě Turinské v Italii stal se 14 „prosince m. r.
františkán P. Augustin Geme.li soukromým docentean ex
perimentální psychologie. V poslednám věku staj se fe
holníkem a knězem. Studoval dříve v Itahi a v Německu
lékařství a byl maserialistou. Zkoumáním a důkladným
studiem našek víru. Vzbudil pozomost už dříve svými
spisy „Poslední velmi obsáhlý spis z oboru nové psycho
logie uznán byl co nejlépe universitou Turinskou a
spis jeho uznán za velmi záslužný pro psycho'ogii v |
tašii. Jednomyslně připuštěn byl k docentuře, což je
n zajsnavější, že se (o stalo v Italii, kdež již od rcku
1873 kněží“soustavně byli vylušování ze všeho vyššího
vyučování.

Přehlídka německéhostudentstva. O věci této bylo
proniluveno dne 3. listopadu v Berlíně na schůzi stu
dentstva. Pozvání k této schůzi vyš'o ze známéha »Ně
meckého svazu pro cchranu matek.. Referenty byli:
dr. Helena Stóckrová a dr. Theilhaber. V jedné z těch
přednášek byl udán výsledek statistiky, že sotva jedno
vrocento akademiků žije zdrželivě, 50-70) propadá bor
delům a mezi nimi opět 75 procent podléhá nakaž
livým pohlavním nemocem. Stále se opakujícím hestem
referátů bylo: »Slušným způsobem se vyžít!

Slepá víra pokrokářská. Jak je tomu dlouho, kdy se
pokrokáři a scc. demokraté posmivali katolíkům pro po
dezření žida z ritualní vraždy? Katolík, který řek! „že
některý popletený žid je schopen ze zaští nebo z pově
ry z'očinu, byl prohlašován svorně od židovského tisku
za obmezence neb nepoctivce. Zkrátka celý pokrukářský
svět nutil se do pevné víry. že každý žid jest proti zlo
činu prýštícímu z pověry na všecky Časy pojištěn. —
Prodejný tisk křižel, že u židů dogma krve nehraje vů
bec žádnou úlohu, ač i poslední horák ví o židovském
košerování. V Rusku tedy vlastenci dali návrh „aby ko
šerování bylo v ce'é říši zakázáno. Ale tchle se nelíbí
právě těm židům, kteří tvrdi. že nemají židé nějakého
článku viry o krvi. Když k vůl záchraně Bejlisově ú
platní křesťané lhai imazohoo katolické církvi, jen aby
tím větší přednost dali církvi židovské, vzpomně'i si,
že to jest všecko ještě málo. Zašli si do krajiny nejkato
ližtější , aby odtamtud vyvážili proti katolíkům obvině
ní dle možnosti podobné, jaké Ipělo na Bejlisoví. Ale je
jich výmysl je tak zkroucený. násilný, zkrátka nezdařený,
že jenom největší obmezenci mohli takovému nesmy
slu věnovati důvěru. Styšte! Prý ve slovinském území
jakási Johanna tvrdila, že kolem třetí hodiny odpo'edne
se objevují na jejím čele a rukou krvavé kapky potu.
Hned prý — kněží i laikové dokazoval, jak jest osoba ta
-omilostněra cd Krista, který se potit krvavě v čas své
ho umučení. Prý j biskup dr. Jeglič da! se chytiti na tu
pověst. A hned podplacení sluhové židovstva věřili v
tak velikou obmezenost katolického kléru. [ když byly
lži vyvráceny, vandrova'a pomlnva z jednoho rudého
listu v Čechách do druhého, z pokrokáfských ďenníků do
týderníků atd. A tohle už není krevní pověra, protože se
jedná o hanobení katolickécírk ve. Čemu všemu musí vě
řiti pokrokář!

FOTO PŘ STROJE
jen evětoznámých

známek, codůává
firma:

Ladislav Švestka, Praha, Václavské n 53.
Úvaruhodnýin osobim wž mírné inčslění splotky. | Žádejte oenniky.

p. t dobrodincům volám: -Oui hilarem datorem diligit.
Deus retribuat!« — A. Grégr.

Úsudek protivníka katolické církve o řeholních se
strách. Italský soc. dem. Postanec a lékař dr. Otullietti
na dotaz novarského jistu »Provinzia di Novara“«, jenž u
přležitcsti nahražení světských ašetfovatelek feholmími
sestrami v tamější nemocnici pužádal lékaře o dobrozdá
at, vyslovit se o řeholních ošetřovatelkách následovně :
»Jest nade vši pochybnost, že působení řehožních ošet
řovatelek má se dáti přednost před ošetřovatelkami
světskými, poněvadž mají více smyslu pro sebezapření.
osobní obětavost a ochotu a dále i proto, že řeholní se

stry nemají myšlenek na domov. rodinu a jiné zájny.
Všechen jejich život je věnován tomu, aby skýtaly útě
chu trpícím a strádajícím.«

Spojesci mezi sebou. „Právo Lidu< napsalo oagrár
ní obstrukci: »Před týdnem vydala obstrukce heslo, že

musi poraziti Stůrghovuvtěďu. Vtopr if-z nenadání při

věř.ma pomoc němečtí levičáci z panské sněmovny a č
mecké vládní strany ze sněmovny poslanecké, Irteré in
trikami proti. fimančnímu| pkámu*čhtěty podráziti vládě

y.s bojem pro povalení vlády'

Stitmghovydo tuhého,a co ulětaši obstrukčnícičeští ve

chvíli rozhadné? Chtě nechtě musili zachraňovat finanční
plán prod itrikám | německých měšťáků a německé
štechty, a tém zachraňovali také vládu Stůrghovu. Dnes
tedy vyhlašují za | vítězství české obstrukce, že vláda
Stůrghova by:a zachráněna zmařenámintrik proti finanč
nánu plánu. Kdyby byla vláda Stirghova padla, bylo by
to také vitězství obstrukce. Čeští radikálové a agrámici
totiž vyhrávají vždy, i když utíkajt. Kdyby se nebyli ag
rárníci báti — učitelů a úředníků, kdyby se „ebáti. že fi
nanční hospodářství zemské vženou do naprostého bank
rotu, byli by jistě dále mafii skoncování finančního plá
nu. Nyní se chlubí tím, co nemohli a nesměli překazit,
jako vítězstvím své obstrukce. To je poritika více než
hloupá. důstojná našich agrárníků. -—Agrárníci prodává
jí svou obstrukci. Ve Vídni již se vede vyjednávání čes
kých agrárních vůdců s vládou o cenu, za jakou by ag
rárníci prodali svou obstrukci. Všecky důvody, jimiž o
mlouvali svou oostrukci agrárníci čeští, byly zástěrkou,
ve skutečnosti jde agrárníkům o vymožení 4 — 5 mihonů
korun subvencí na meliorace v Čechách. aby jim tak byl
dodatečně nahražen obnos, který po dobu nedějnosti sně
mu na melloracích ztratili. Subvence ty vymáhají čeští
agrárníci nejen pro sebe, ale i pro německé agrárníky v
Čechách a říkají tomu boj za svaté stalky českého náro
da. -. . Němečtí agrámíci klidně ssouží u piných
hrnců vládě a čeští agrárníci jim obstrukcí vymáhají sub
vence. Při tom říkají, že chtějí povalit svou obstrukct
komisariát v Čechách. ale ve skutečnosti se chtějí zá
sobit jako syslové subvencemi od vlády, aby ten komisa
riát hodně dlouho vydrželi a aby jeho trvání učinišřmož
ným co nejdéle. A k tomu všenu jim pomáhají národní
sociálové a tak zvaní neodvislí poslanci čeští.« — Cent
ra"istický „Dělnický Denník: dne 23. ledna vytýká auto
nomistické »Rovnosti«, Že neprávem svaluje odklad mo
ravského sněmu na Šrámka a jiné katolíky. Pokračuje:
»Dle separatistů (autonotmistů) vlastně agrárnici a sku
pina dra Stránského je vinna nesvolávánímzemského
sněmu moravského. Leč „Rovnost psát ani o Staňkovi
ani o Stránským nesmí! Prolo se nadává klerihálům!
Nadávat někomu za každou cenu a hlavního vinníka
chránit, to je krajně nepoctivé, Leč ptejm2 se: Kam vede
celé to -protiklerikální | nepoctivé štvaní na Moravě!?
V protiklerikálním bloku jsou lidé tisíckrát horší všech
klerikálů. Páter Rouček v Rovnosti« jest falešnější a
mazanější všech židovských i křesťanských popů. Nadá
váním na klerikály, tím se nic neudělá. Kroměřížská vol
ba ukázala jedno: lid nechce obstrukci!: -- Ve zvláštním
vydání »Pckrcku“ žene se nejostřejším útokem proti
soc. dem. postanci Bechyňoví, o němž se praví: »Četá ve
řejnost S námi dozná, že nebylo takového chameleona
dcsud v Prostějově, jakým jest dnešní »duševní. vůdce
partaje soc. dem. autoděiníků. Politický přeběhlik, který
v 19 letech svých opusil řemes'o, protože mu, »socialis
tovi«. práce nevcněla, který přišel do Prostějova v zu
boženém stavu. kterému museli národní socialisté opatři
ti místo v pivováře ze soucitu, aby nezemře! hladem, ten
jenž sobě musel vypůjčiti od nár. socialistů, svých přá
tel oblek, aby nebyl sebrán na ulicí co tulák a trhan, ten
člověk, kterému strana nár.-sociální poskytla možnost,
aby se umě!alespoň podepsot ten dnes drzým způsoben
svými špinavými prackaámi sahá na Čest strany nár. soci
ální a ma čest předáků její. Dnes, kdy sám celou svou
partaj zavlékl do řad toho nenáviděného »měšťáctva«,
spílá nám. kteří jsme se zbavili toho nedůstojného jha.
Obžan Bechyně překročil dovolené hranice a za to se S
ním vypotádáme. Také s'ibujeme čtenářům našim. že při
neseme zprávy o »třídním« uvědomění soudruhů Pejzla
Leopolda a Isidora Norbergra. Jsou to hrozné věci, ale
stajy se. Prozrazujeme zatím jen, že se jedná o zprznění
Oletého děvčátka. které bylo nakaženo venerickou ne
mocí. Soudruh Pejzl byl zatím zatčen.« -- Kdyby jen po
jovíce těchto obžalob byla pravdivou, pak sezná každý.
jak byj parlament zreformován, když zvolen místo za
sloužilého pracovníka Bechyně. Takovou notou zpívají
si tedy do uší ti lidé, kteří prohlásili že obstarají re
formu po'itických poměrů snadno, jakmile společným ú
tokem, volebnhu kartelem porazí »klerikály«.

I. ročník kalendáře | českoslov, studentstva vyjde
letošního roku péčí a nákladem Ústředí. Přihlášky, přání
a příspěvky, jakož i dotazy ohledně kalendáře adressují
se na Ústředí českoslov. kato) studeastva v Praze-ll.
Voršilská 1. k rukám dra V. Jandy, Páni interesenti se u
pozcrňují na zvláště výhcdné a účeiné prodininky mserce.

Nový český překlad Písma svatého jest naléhavou
potřebou, všeobecně pociťovanou. »Dědictví sv. Jana
Nep.«. které již dvakráte vydání Písma sv. podniklo
(1857 a 1888 — 9), postaralo se i tentokráte o vydání no
vé. Překlad Písma sv. St. Zákona svěřen dru Janu Hejč
lovi. překlad N. Zákona dru Janu Lad. Sýkorovi. odbor
níkům na slovo vzatým, Aby se umožnilo rychlejší do
končení díla, vychází Bible česká nákladem »Dědictví«
nikoá jako podíl, nýbrž v sešitech, jež pokud možno
rychle bídou vydávány, Každého roku vyjdou 4 — 6
sešitů. Cena 6archového sešitu velké osmerky jest 1 K,
pro členy »Dědictví« 80 hal. Předplatné na 5 seš. s pošt
zásiškou obnáší 5 K. na 10 seš. 10 K. Členové »Dědictví
Svatojanského« majt tu výhodu. že předplácejí na 5 seé.
s pošt.zásilkou4 K, ma10seš, 8 K.Přisvé přihlášceať
udají číslo svého odběraclho 'ístku. Při hromadných ob
jednávkách poskytují se zvláštní výhody. Prvý sešit bu
de záhy rozestán, a do něho vložena bude složenka pošt.
spoř. Předplatné i objednávky přijkná AdministraceČes

ké bible v Praze IV.— 35 (Hradčany).
Východočeský semenářský dám. Obdže jsme

vkusně vypravený cermík Východočeského serenářství
Fr. A. Kunt, Hradec Krášové. Mladý:"tero závod dobývá
ab.stálevětšís „většípřízně:4 „pězdtetýpriga„zdenýbrž



d v oizozemakusvýmreelhém -jednáníma výbomoujs
kosti semen.Jmenovanáfirma pošlekaždémumapožá
dání cenník zdarma. Viz insert!

Změna redakce Nového Obzoru. Definitivnám rodak
torem stal se dp. Coelestin Pastor, c. k. prof. české vyš.
reálky v Praze —(Žitná ul). Adressa jeho: Smíchov,
Švédská 20., kam příspěvky zasíiati se mají. Jest potě

šitežny. že se ujal redakce tak znamenitý, osvědčený pra
covník a tim naděje na udržení této krásné literární re

vue se utvrzuje. Hlavní ovšem jest, aby větším počtem
abonentů existence její se zabezpečila. — Administrace
a expedice N. Obzcru zůstala v Olomouci v knihkupectví
R. Prombergra. ,

Zpovědní obrázky Pána Ježíše s krátkou moditbou
(vzbuzení W:csti. dobrá předsevzetí a příprava k sv. při
jímání) vydá revue »Archa« v Prostějově (100 za 2 K
předem). Vítáme, že i na tomto poli se osamostatňujeme
od Němec, odkud posud výhradně se takové obrázky do
dávaly. Nalezne-li tento podnik mezi českým duchoven
stvem porozumění, bude na příští rok uchystána celá řa
da těchto obrázků za nižší cenu. Modlitbana obrázku
může nabradit i naučení zpovědní. (Pro krisi tiskařskou
mrino objednati už nyní.) ,

Studajicí jesuliské university sv. Ludvika v Americe
vyzaamenán. V Jefferson City Mo. konaly se státní práv
sické zkoušky, jichž se účastnili studenti všech universit
Spojených států Severoamerických, jakož i mnozí stu
dujicí ze států jiných. Při zkouškách obstáh nejlépe stu
duřící jesuitské univesrity st. louiské, což jest opětným
důkazem, na jakém stupni dokonalosti universita tato se
nalézá. Jeden její studující obdržel při zkouškách první
cenu, ač se zkoušek účastnil také studující university har
vardské, o níž se rozh'ašuje, že jest nejvzornější univer
sštou Soustátí.

»Našinec«, katolický denn.k v Olomouci vycházející,
jenž. stojí letos v 50. roce svého trvání. zařídil v Praze
filiální redakci. která dnem 1. února t. r. vejde v činnost.

Také uvědomění. »Červánky: a »Plameny- sbírají
seznam kněžských zločinů, jehož dře jejich připomenatí
se má užití při vodební agitaci. Jak se jim těžko sbírají
i prohané příklady, patrno z toho, že jeviště svých vý
myslů kladou do nejvzdálenějších konců světa. Piší o
sardinských kan-vnízích. biskupech palestýnských, nov
gorodských (v Rusku!!). vynechávají při proviniicích
jnéna. kněžím od církve suspendovaným přidávají veliké
tituly atd. Klášter Lnářský překiádají na Moravu. Ale
nejjasněji se zračí řanatická zatemnělost soc. dem. tis
ku v tom. že do úst kazatelových kladou se slova ©
pinomocných odpusicích: »Každý, kdo chce jich býti Ú
časten, ten nechť jde v čase adventním a postnin ke zpo
vědí, a místo každého jiného rozhřešení nechť si odpust
ky ty zakoupí!« Tahle 'ež mluví za všecky ostatní doku
menty. Který kněz by řek! takový nesmysl, byl by zave

Podporujte své die
-césní knihkupectví!

© ©

* KNIHY *
zábavné, oestopisné, poučné a odborné

ČASOPISY
a díla periodická,

ZAKLÁDÁNÍ
a doplhování spolkových

KNIHOVEN
d. poručuje

Družstevní
knihkupectví

a nakladatelství

Adalbertinum.

u © ©
Podporujte své die
cóésníknihkupectví!

zen okamžitědo Kosmonos.Aťjempředstoupísoudruh,
který takovépoučováníslyšel anechť aánačíty, kteříse
dali na tu pošetilost chytiti Může-ji se soudnost soc. de
mokratů mrzačií lak nehoráznými výmysly, pak jest
zřejmo, zač placení štváči »uvědomělésoudruhy« pova

žují. ,
Z Českoslovaaské záložny v Praze. Za měsíc prosí

nec 1913 bylo cd vkladatelů uloženo 120.258 K 70 h, od
vkladatelů vybráno 89.177 K 15 h. Zůstatek vkladů k 31.
prosinci (bez kapitalisovaných úroků činí 901.256 K 6 h.
Přiby'o tudíž za prosinec vkladů o 31.080 K 75 h.

Příloka. K celému nákladu dnešního čísla přikládáme
prospekt o subskripci na nádherné dílo »Královna nebes
ká.: Odporučujeme svým čtenářům k pozomému pro
hlédnutí.

Poděkování. Já podepsaná děkuji slav. jubil. spolku
»Charitas« za úmrtní příspěvek po mém zemřelém man
želi. Ač jnůj zemřelý manže' teprve 2 roky byl členem,
přece byl mi vyplacen příspěvek v obnosu 1034 K 16 h.
Teď teprve poznávám, jakým dobrodiním tento spolek je
a prato ze srdce jej doporučují jako srotek křesťanský a
charitativní. V Nové Vsi u Chotěboře; dne 26. ledna 1914.
Marie Krátká.

Zprávy organisační
a spolkové.

Koulerence důvěrníků streamykřesí. sociální kone
Use bude vPraze 1. a2. únorat. r. —Zatímmímtajem
níkem jmenován dp. Svatek. .

Ze sekretariátu Sdružení čes. mládeže katol. v Hrad
cl Králové. S potěšením můžeme sdělitř všem stoupen
cům našeho hnutí, že právě došla od | místodržite:ství
zpráva, že stanovy navržené valnou hromadou našeho
sdružení min. roku konanou byly úphněschváleny. Stano
vy na nejširším podkladě zpracované dávají našemučlen
stvu nyní tu největší působnost ve všech otázkách hnutí
katolického a přejeme si jen, aby stoupenci naši této vý
hody co nejvice využili. Šířeji o tom bude pojednáno v
čas. »Dorost«, který vyjde pravděpodobně koncem toho
to měsíce. Doporučujeme tento jediný uyní samostatný hist
katolické mládeže oo nejvřeleji a prosíme, aby byl co
nejvíce šířen mezi naší mládeží. Najďou-li se lidé, kteří
mohou odporučovati mládeži četbu stran tak zvaných
pokrokových, musí naproti tomu mezi námi být pochope
ní pro st katolický. Předptatmé obnáší 2 K ročně, při o
debírání 10 výt. po | K. Prosíme, by všude, kde poměry
to dovotují, byty zak'ádány organisace katolické mláde
že. Doplňte jimi síť organisační. Dotazy a dopisy vyří
di Sekretariát Sdružení české m*ádežekatolické v Hrad
ci Králové.

Politický křesťansko-demokratický spolek pro het
manství Královéhradecké uspořáda! ve Čtvrtek dne 22.
tedna v Bukovině u Černilova veřejnou schůzi lidu, na
níž o politické situaci pojednal redaktor »Štítu« p. Šupka.
Ačkoli byl všední den, přece by účast velká. Našinci
dostavili se z nejširšího okolí a také stoupenci strany ag
rární byli zastoupení. Předsedat pan starosta Kvasnička.
Řeč p. Šupky byla věcná a svědomitě promyšlená. K
debattě nedošio. Schůzí bylo naše hnutí v Bukovině i
okolí úspěšně povzbuzeno a utvrzemo.

Všechay ročníky +Práce«, pokud jsou na skladě, kte
ré obsahují veliké množství článků sociálních od před
nách katoř. pracovnáků, zasílá za obnos 5 K administrace
»Práce« v Hradci Králové, Adalbertinum.

Katol- Úvěrní drožstro Eliška v Hradci Král
(ADALBERTINUM)

súůrokuje 0 a posky7 uluje výh.
vklady — , 0 půjčky.

Ústav podlebá zákonité rovisi

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem

„MEŽAKA) aneb prostřednicvím našich

S DY jednatelů.
Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 279.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitíku kostela, zaovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Žnovuzlacení a opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

odbornýzávodpozisssvadský

(AUDENG APPL
V LITOBYŠLI

Doporučenípo ruce. Hapožádání jsem
všdy k sinšbám besplstně kústnímu

jednání se dostaviti.

IKatoliol!
Ukládejte své úspory jedině u naší

Českoslovanské záložní VPraze
Spálenáuliceč. 46-I1.

naúrokdieujednáníaš Důchod.daňplatízáložna
0 latnéuklá

654 lo sdarma.- Povinnárevise»Jednoty sdlošen: vPrase.

we-Zápůjčky “W

sama. - Pro besp
dání s venkova složní listy

všeho druha kulantně.

Továrnana cottagováamerická s

HARMONIA
též evropského systému

RudolíPajkrdespol.
vHradci Králové.

klady:
Praha, Výdaš, Badapošt.

Podálováharmonie
obou soustav v každé ve
kosti, kostel, školu

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protoholovamásr)

v Jablonném zad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Helkudly, rále me Fýpraadíicieh)

je P. T. volodůstoje. dnehovonstvu
nvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
Jvšech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní
Cenatky, vzorky i roueha hotová ne ukázku

ss ma požádání franko zašlou.
TT A

=

Račte sí psáti o vzorky
== firmě

Tkelcovské výrobní společenstvo
UB „„Wzájemnost““ NE
(GE v Hronově Čís. 180. "8
— Vývoz lnčného a modního zboží. —

Doporočuje v osvědčených jakostech k simní sezoně:
Modní látiky vlněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, račníky ZefIPY na košile,
— — sty atd., překrásných modních vsorů. — —
m9-Výbavy pro nevěsty "U
«a levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. noho po:

chvalných uznání. — obed ky v oeně přes 2) K uasí
láme vyplaceně. 1 balík A ů vkusně rosdrušených== = .
Obdráíte to nejlepší! | Křesť-sociál podnik!
SRB- Vpodaiku tomto Iso též bezpečněuložiti UNS
vklady proti 6%,úrokování.

a ZemekéhoSvata.

VYSTTTLTVTENCVSEEE

NESET E Stouáně:Bapnjné nd sdrá 1:4 (ud Obudněnénů S58 9



(ouropený4ped,
1 oltářů kazatelen, soch atd.

o

provádí

Jos. Řehna,ii.A.Ontl,
odberné pozlacovačství a polychromie |

v IKutné Hoře, Havl.nám.155. |
Umělá polychromie|
soch a křížov. cest. |

|Návrhy a rozpočty zdarma.

Na skladě kříže náhrobní, nástěnné a všebo druhu |;
rámce a obrasy. PRE“ Založeno v r. 18468.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
pw- a věna dítkám -wa

-poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 6$,

případech úmrtí celkem 79.11738 K, získav 778 |
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla pode-;
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy ed 24 do 45
Jet. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
táplsné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 jet 4 K, do 45 let 10 K. Každý čien se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučlena 2 K
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp“ věno "UB

Mdos lm vden jejichsňatku,případní váenosti jejich, amobtaké přiúmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášeni mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Zá 6 K je pro všecky
„stejné, rovněž příspěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech Povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charita“ v Hradei Králové.

Dr. Frant. Beyl, Váci. Jenšovský,
předseda. jednatel

| PAMÁTKY
j a vhodné dárky
i k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
4 biřmování, k missiím a k velikonoční

zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební knihy ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách lerných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hudební a papírnictví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králová 1909 konaném
čelpými ilustracemi, a fečmi všech řečaíků,

větátnoo dle stenografických protokolůpodanými,
— v rczsabu 36 tiskových archů velké 6* —400str

nabízí ve pýrobní ceně K 3 — franko

Biskupská knihtiskárna vHradci Králové

*- '
Velice noučná pojednání

pod titulem »Časové Úvahby«.

Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed
notlivý sešit, obsahující32i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur

: několikanásobně větších. — >Časové Úvahy vy
| cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých

brožur jsou již rozebrány.

Posud však jsou na skladě u větším množství
tyto úvahy: Cena v hal.
Učte se z dějin 16
Oslava Husova. 8

Žaloba vyděděnce XK. věku (ojednání co liberalismu) . . 8
Husitství a svoboda —. 8

| Zpráva o sjezděčeskoslovanských katoliků v
Hradci Králové —. . 24

Veliký biskup (životopis biskupa Eduarda JanaNep. Brynycha) 8
Pokora a náboženství. 8
Několik slov © papežetví 8
Katakomby . -. . 8;
Plus VIL a Napoleon 8
Česká koulesse . 24
ModernínáboženstvíMasarykovo. 8|
Jubileum mariánské a Lardy 8
Spojencispiritistů . 2.8]
Z domácnosti soclálníchdemokratů:

Úřada 2.16> 16
i > 24 ;

Braňmesetiskem 2. 8
O zázracích Kristových 16
Návštěvou u Slovanů (o Polácích a Slovácích) 8,
Volné kapitoly o spořivosti 8
Soclální význam svěcení neděle 16
Svobodná škola . . . 8

Jesuité a jejich protivníci . . 8
Manželství přirozenéa svátostné. 8
Slovo včas o právu volebním a jiných občan- |

skýchprávechve státu. . —
Převaha protestantů nad katolíky. 16
Katolíci, organisujme! 8

Útok professora Masaryka na církev katolickou.. . . 3
Katolickým jinochům —spolky katolické . 0
Řím a university . . . . . 8
Proti Volné Myšlence 8
Proti Volné Škole . 16
Volby do českého sněmu 8
Inkvisice církevní . . 24
Vlastenectví v duchukřesťanském. 8
Z porýnských mlissií. 16
O duši lidské . 8
Machar a křesťanství 8
Karel IV., Otec vlasti. . . 32
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Při objednávkách brožur v ceně od 8 do 24 h |

nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoů|4 výtisky.
Celoroční předplatné na běžný ročník (12 bro

žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán výtisk jediný. nutno přidati k;
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou ažtří vý
tisků připočítávají se na porto 4 hal.

Při hromadných objednávkách poskytujeme

veliké slevy. Objedná-ll se zvlášť veliký počet
brožur, činí sleva až 50procent. :

Z toho všeho patrno, že z vydávání našich:
poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

Proto nechť každý upřímný katolík podporuje
tento záslužný podnik!

Objednávky vyřizuje obratem —

Admlalstrace »Časových Úvak«
v Hradci Králově.

Zprávy
místní a z kraje.

Scháze městské rady dme 2%.ledna: S policejním 6
řádem sdělero, že paní Al. Němcové, choti prof. v Něm.

Brodě. udělena byla koncesse k výkonu živnosti hostín
ské v domě čp. 25 na V. náměstí a firmě Inženýři Vlček
a Pilnáček, východočeské podnikatelství staveb betono
vých a žešezobetonových v Hradci Král., koncesse ku
provozování živnosti stavitelské. — Vzato na vědomí
provedení skontra pokladen v měst. důchodenském ú
řadě dne 16. prosince 1913 a že Společenstvo hostin
ských a výčepníků pořádá II. stolní kuchařský kurs v
prvním jarním měsíci t r. —Návrh smlouvy, týkající se
ručení obce za Družstvo pro stavbu domů soukromému
úřednictvu. budující tři domy ve třídě Jungmanově, po
stoupen byl právnickému odboru. — Technické kance
'áři bylo uloženo. by co nejdříve provedla povolené již
sondy u staré věže pivovarské za příčinou rozbodnutí 0

se nadací list o nadání mešním a pro huděbníky v Pou
chově, založeném p. Fr. Černým, sousedem Pouchov
ským. v roce 1876 zesnulým.

Koupí se pozemek. Okresní komise pro péči o mtá

staviti domek pro okresní kolonii sirotčí. Laskavé na
bídky s údajem podmínek jednateli komise, AI. Vackovi.
odb. uč. měšť. školy v Hradci Král.

„První rybářský spolek v Hradci Králové konal, dne
11. ledna 1914 8. řádnou vanou hromadu ve spojkové

>U Modré Hvězdy«. V uplynulém roce praco
val klub i jeho výbor svědomitě a udrže! si tak dobrou
pověst, kterou již dříve svojí vážnou prací si získal. Čin
nost zarybňovact byla předním jeho úsilím. Také v uply
nulém race získány a zarybněny opět nové vady, z nichž
nutno uvésti zejména Labe a Orlici v ravonu zdejšího
města. tak že veškerá vodní plocha Hradce Králové a

zvolen p. Josef Hájek. hostinský.

Durynský les s četnými městy. lesními zátišími.
zámky a zříceninami spatří návtěvník Panoramy Ná
rodu. Jednoty Severočeské v Hradci Králové ve dnech
31. ledna až 6. února 1914.

Divadto. Drain. sdružení »Tyl: v Hradci Králové se
hraje dne 8. února t. r. výbernou frašku -Naše roztomi
lá Baruška:. Dne 8.března sehrána bude původní vese
lohra Císlerova »Vojáci, vojáci, malované děti“ a 22. bř.
t. r. sehrána bude veselohra »Pygmalion<, novinka Ná
rod. divadla s hostem pí. Marií Blažkovou, chotí divad.
ředitele.

Dobročinný ples c. k. pošt. a telegr. zřízeneciva z
Hradce Králové a okolí pořádá se dne 8. února 1914 ve
dvoraně Adalbertina. Hudba c. a k. pěš. pluku č. i8. Za
čátek o 7. hod. večer. Vstupné 2 K, druhá dáma 1 K. Či
tý výnos ve prospěch podpůrného fondu.

Umělecké poklady Čech (red. dr. Zd. Wirth. vyd. J.
Štenc v Praze) přinášejí v právě vyšlém 2. svazku 2.
roč. opět 2 listy uměl. památek krásovéhradeckých a to
celkový pohled na Rejskovo pastoforium z r. 1497v kos
tele sv. Ducha a kované mřížky. 5. svazek této záslužné
edice, zvláště cizinou oceňované, přinese 'íc praporu ná
rcdní gardy královéhradecké z r. 1848 se sv. Václavem,
malovaným Jcs. Mánesen . Ukázky »Uměl. požladů
Čech«. poxud se zvláště týkají Hradce Králové, vystave
ny jsou v Čítárně měst. průmys.. musea a interessenti

mchcu je prohléd.routi v úředních hodinách (úterý „stře
da. pátek, sobota 6—8 hod. večer a v neděli dopcl. 10
až 12 hcd.)

Vývoj názorá za ochranu památek v 19. stol. bude
nemate přednášky p. dra Zd. Wirtha, kterou uspořádá
městské průmysl. museum v Hradci Králové v neděli 15.
února cdpol. v přednáškovém sále budovy musea. Před
náška, doprovázená 40 světehnými obrazy, bude bez
piatně přístupna.

Zřízení stanice na Slezském Předměstí by'a před
mětem místního jednání se zájemníky, k němuž se dasta

vili zástupci ředitelství severozápadní dráhy ve Vídni,
provozního inspektorátu v Praze a zdejší sekce pro udr
žování tratě. Interessenty zastupovali pp. c. r. Pilnáček
a stv. Reichl (obec královéhradeckou), dr. Wiškowský
(Obchodní, živnostenskou a průmyslovou ústřednu). Jan
Fišera (cbec Slezské Předměstí), star. Holeček (komitét
pro stavbu lokálky Hradec Králové-Černitov-Opočno) a
i Pc objasaění, jež poda'i na podkladě plánu zástupci že
£zničnílo eráru, Uumožilstalovisko WEresse1nů1312
tajemník dr. Wiškowský. Dle protokclu, o jednání sepsa
ného, uvotii se zájenmíci k dvacetiproc. příspěvku,na
zřízení nákiadistě asi 600 m před nynější csobní zastáv
kou Slez. Předměstí »na Rožberku«. Příspěvek ten bu
de považován spo'u za Část příspěvku na projektovanou
dráhu Hradec Kráiové-Černilov-Opcdno.

Diskontní společnost v Hradci Králové konala 2. řád
ncu valnou hromadu. které se súčastnířo 25 členů zzstu

pujících 51 firem s 899 hlasy. Diskonní snclečnost i v
kritickém roce předešlém vvš'a úplně beze ztrát a docí

hla uspokojivých výsledků. Výroční účty valnou hroma
dou jednomyslně schválenya schválen také návrh správ
ní rady na přidělení 4 proc. dividendy z podílů. Při pro
vedených volbách zvoleni dosavadní funkcionáři: p. J.

. Fahnner, spol. fy E. « J. Fahrner, p. R. Helvich, majitel
fy A.Helvicha p. A. Petrofml, c. a k. dv.továrníkza
censory..PanV. Bouček,obchodník,p. 54Jirásek, ob



Pobřeb architokém Radiile Němce. Dne 2%.Jedna bo
lestač vzruššla kruhy zdejší jntelligence zpráva, že o 4.
bod. odpol. dokonal svůj život proshaký výtvarný umě
lec, ředitel c. k. odbor. škoby zámečnické. c. k. konser
vátor arch. R. Němec. Churavěl již od vánoc, ačkoli však
vposledníchdnechkomplikovanáchorobamu působila

velké. bolesti, přece se doufalo v uzdravení Předčasně
smrt zastavila jeho horlivou práci -- zemřel u věku 43
let. V Pánu zesnulý studoval na umělecko-průmyslové
škole v Praze, kdež byl jedním z nejlepších žáků archi
tekta Ohmana (nynějšího vrch. stav, rady ve Vídní). Byl
též kratší dobu na téže škole assistentem deskriptivy.
R. 1903 stat se učitelem na c. k. škole zámečnické, kdež
se stal r. 1909ředitelem. Výborná jeho odborná zdatnost
získala si brzo zvučné jméno. Jeho plány stavební, ná
vrhy na vnitřní výzdobu chrámů a jiných budov těšily se
vešiké pozornosti odborníků. Zvláště jako barokář pře
kvapova! svým důvtipem tak, že nebyl v Čechách nikým
předstižen. Jsa rozhodným katolíkem, pracoval do únavy
a velice cbětavě pro zvelebení a příslušné opravy našich
chrámů. Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava, kle
rý jest rovněž vynikajícím znalcem umění církevního,
věnoval architektovi vřelé přátelství, s jeho pommccípro
vedi a opraví mnoho. V samém Hradci jest celá řada bu
dov postavena dle plánů Němcových. Ve škole odborné
pracována umělecká díla hlavně dle jeho mistrných ná
vrhů. Zestu byt též velice pečlivým otcem. v práci a
v kruhu rodinném nacházel nejmitejší zábavu. Proto ta
ké zalkala botestně choť s pěti dítkami nad skonem vzor
ného cice rodiny. A s csiřelý.ni spojili svůj upřímný žal
velice četní přátelé a ctitelé zesnulého. Pohřební průvcd,
který se konal včera o půl třetí hodině odpol. ze školy
odborné. byl významným svědectvím, jak veliký dav 0
pšakává předčasný skon mistra architektury. Ve <kole
zapěji nad katafa'kem Žáci gymnasia za řízení dp. Gy

duktu nejdp. biskup. členové kapituly a jiní kněží s vsdp.
gener. vikářem dr. Soukupem v čele, starosta dr. UL
rich, dvor. rada Stibral, ředitel kamenické školy Wein
zetti z Hořic. prof. arch. Schmoranz z Chrudimě, profes
sorské a učitelské sbory, četní zástupci úřadů atd. Dlouhý
průvod tvořili bohoslovci a žácí středních škol, kráčeli i
četní bývalí žáci zesnulého architekta, kollegové a hoj
nost jiných truchlicích. Když imposantní průvod vešel
do kathedrály, vykonal zde posvátné obřady nejd. arci
pastýř Královéhradecký. Hned přivstupu do chrámu za
pěl na kůru sbor bohoslovců řízením dp. dra Svobody
případnou kompcsici p. řed. Wiinsche. Pak ockračoval
ve zpěvu pěvecký | sbor zdejší kathedrály (zapěl též
skladby Wiinschovy). Po vykonaných obřadech bral se
ve'iký průvod náměstím, třídou Palackého a Jiříkovou
přes mest. Zde dckonal modlitby vsdp. prelát M. Musil,
zapělo | raedagogium za řízení p. prof. Dcbše. Hňul
se pohřební vůz. architekt Němec opustil naše město na
vždyoky! Kéž duši šlechetné odplatí Bůh stonásobně v
rajském sídle vyvolených!

Vánoční akademií s vybraným programem zpěvným
a hudebním pořádají chovanci bísk. Borromaea tuto ne
ději (1. února) o půl 5. hod. odpol.

Ples jednoty hatol. tovaryšů pořádá se tuto neději
(1. února) v sále Adalbertina.

Strašlivé železalční neštěstí stalo se včera při vjer
du osobného vlaku (přijížděřicího o půl 6. hod. ráno cd
Týniště) do nádraží třebechovického. Nastala srážka s
vlakem nákladním. Lokomotiva rozbita. csi vagcnů pře
koceno a i řada jiných značně poroúchána. Nejbclestněj
ší však, že bylo raněno těžce 10 osob a lehce 25. 9 ne
božáků dopraveno do nemocnice královéhradecké, mezi
nimi též jeden ze zraněných strojvůdců. Kdo jest zodpo

věden za neštěstí? Brzda při vjezdu vypověděla službu.
tak že strojvůdce ani při největší péči nemohl katastro
fč zabrániti. Vůbec dopravní materiál na této trati zaslou
Žil již dávno důkladné nápravy. Na tratích projíždějících
německým »uzavřeným: územím jest dopravní materiál
tepši. Ale rozhrkaný brak prp kraje české jest stále :dob
1.< Kolik se ještě stane katastrof, než bude postaráno o
větší pašet zřízenců a nové vagony? Neštěstí způsobilo
v hradeckém kraji veliký poplach a roztrpčenou kritiku.

Chlumec n. Cidi. V sobotu 17. ledna byl od vldp. b.
vikáře Jos. Pospíšila a 12 jiných kněží slavně pohřbea p.
Jan Khun, ctec dvou kněží, zdejšího vdp. děkama a vdp.
děkana ve Světlé. Byt to lichý, mírný stařeček, který,
jak pěkně u hrobupověděl. vip. Řeháček, věnoval celý
život svůj péží o rodinu a skrtkům pobožnosti. Stařečka

ská rada. sbor ostrostřelců, sbor literácký a veliké zá
stupy 'idstva.

rodné bobky vetmožná paní Gabriela Wetrrichová,
roz. baronka Liebigová, bývalá spolumajitelka 7lejšího
velkostatku a patronka tarního chrámu. Krátce před smr
tí darovala jako na roz'oučenou svému patronátnímu kos
telu. jejž dříve mnohýzní krásnými dary obmys'ila. vel
mi pěkné červené mešní roucho. Pohřební průvod v za
stouperí J. E. hejd. p. biskupa vedi vsdp. prelát a kapit.
děkan Msgre Jan Soukup z Hradce Krádové za přísluhy
vidp. bssk vikáře J. Pospfšila a čtyř jmých duchovních.
Vedle úřednictva a dělnictva dobřenického velkostatku
L cukrovaru syrováteckého súčastnili se pohřbu vefmi
četní osadalci zdejší i obyvatelé osad oko'ních. Odpočí
vej v poknišl

Hiiasko.(Nad čerstvým rovem sl. Lidušky Sokolové.)
Za studeného jitra v sobotu dne 17. ledna rozezvučel se

na oměolévěží starožitného zdejšího chrárm Páně truch
tvé“umíráček, čáředo zádemějvé krajiny smutnou -zprá
vu. žeopět jeden z pozemšťanů odešel do krájin věčného

míru. A v krátkostirozlétala se již po měsiě (ruchlřváno
vina, že mídá, tichá a šlechetná dcera zdejšího, všeobec

delší zákeřné nemoci do oněch blahých, tajbpiných svě

tů, kde anděl míru podává svým vyvoleným zasloužený
vavřín. Smutná talo novina vzbudila ve městě našem —
zvláště v kruzích d.včích -- truchiřvé rozrušení. Bylať
ze.mulá pro svcí úsbrou, zbožnou a příjemnou povahu
a milé jednání všeobecně oblíbena. A proto půnil se od té
chvíle dům smutku přáteli a známými, přicházejícími
»ruchlácím pozůstalým projevit svou upřímidu soustrast.
V šeré' smuteční síni, uprostřed půvabných exotických
květin spočívala v bllé rakvi v bějostném úboru nevěsty
lehounkým závojem zahalena mladistvá panna, již an
děl smrti ukolébal v jaře jejího věku (20 roků) v tichý,
věčný sen. Truchlivý plápci če ných svící bledě osvěco
val ušlechtilý obličej. a tak se zdálo, že předčasně odešlá
děva sní v náručí dobrého genia o skvělých krásách nad
hvězdné, krásné blaženosti. Nejvýmluvnějšího důkazu
upřímné cddanosti k truchlícen rodičům a vroucí sympa
tie k zesnulé děvě podalo hiinecké občanstvo v den po
hřbu, který se konal v pradělí 19. ledna na hřbitov hli
necký. Již po druhé hodině odpol. scháze'o se k domu
smutku četné obecenstvo, sáležející k rozmanitým vrst
vám. Úderem třetí hodiny dostavilo se duchovenstvo. na
čež po vykonaných | smutečních obřadech církevních
nastoupena cesta k poli miru. Ingc:zntní průvod vedl
dp. Jan Habal. farář. v průvodu kněží: dp. J. Kavana.
katechety a vp. Aug. Jonáše, kapřina. Průvodu se sů
častnik vedle obrovského počtu obecenstva zdejší nejstar
ší spc'sk literácký (za:. r. 1756) s praporem a katzlický
zoMek „Svoriost, s praporem. Půvabně ověnčencu ra
kev neslo šest mládenců s bilými bandaléry, jimž před

zenci zesaulé pany. boině vzpomnajíce, jaké dobré a
šlechetné srdce sesterské se jim na věky odmělželo. Ve
středu tuchlících rodičů šet syn vlp. Leop. Sokol. kan
lan v Krá'ovicích a přes to, že sám byl bolem schváceiu
chvílemi těšil pcd tíží bo'estných dojmů klesající matku
a zarmouceného ctce. Za Iklivé hudby došel průvod na

všech účastníků spuštěna rakev s pozůstatky zesnulé do
země. — Nezapomenutelná spí tichý, věčný set pobsíž
svých přátel a známých. Luzné kvítí. jež s úsvitem jara
zaskvěje se na jejím zeleném rovu. bude vždy svými
vonnými dechy oblažovati její snění a větérkové z 0
kobních zahrad a lesů budou ji donášeti od jejích drahých
nejvroucnější pozdravení. č.- .

vějšími paprsky osvěty! Vždyť proti soc. demokratické
mu agitátorovi jsou universitní professoří nic. Čťenové
soc. dem. kensumu měli 18. t. n. vasncu hromadu +u La

butě«. Aby svým členstvím ještě noví občané pomohli
rozmnožiti blahobyt obnivovského Heněla, byl pozvání
i hosté. Odborný řečník Hušek imhuvi chvíli o svépamo
ci. Ale protože v tomto obcru příliš soc. demokraté nz
vynikají pustil se do filosofie hodně rázné. Vynechav
chytře kritiku kapitalisinu židovského, ciporušoval. aby
občané nebe nadzeniské nechati a raději se starasi o nebe
na zemi: My ovšem už dlouho a d'ouho čekáme. kdy to
nebe na zemi soudruzi utvoří aspoň v krajinách nejčerve
nějších. Zatím však právě v takových mistech obratní

rudi pokladníci rychle opouštějí svěřené poplatníky, a
by svůj zkum lépe upžatnili v Amňerice. zřízenci rudých
konsumů i v tisku naříkají na skrovné platy a úmornou
práci. fabriky soc. dem. praskají. A přece soudruzi kte
ří se starají pouze o nebe na zemi. mají k zlepšení po
zenrských poměrů více Času než ti občané, kteří při sta
rostech pozemských také přemýšlel o nebi jiném. Mož
ná dost, že soudruh Hušek, který dovedl tak horlivě po
učovati v Dobrušce, dá také nejbystřejší informace o u
tvořeuí pozemského nebe předním soc. dem. náčelníkům.

kteří posud stojí bezradně. To pomůže nejvíc. A dále ra
d:) agitátcr, aby se děti vychovávaly samostatně —.bez
Boha. Ovšem proti tomu by nebyl. až by ditě bybo ka
sárnicky vycepováno cd rudé organisace, v niž jest
hrozně málo samostatnosti. Ano — s0c. demokraté také
vychovávají tak, aby -„svobodní« občané byři závislí na
židovském kapitalismu jako jabiko na stopce. Tohle už
dlz nich není ujařmením, protože samy rudé podniky dě

lají paklony před svými židovskými věřiteli. Ovšem
soudruh musil přidati k předkládané moudrosti hodné ú
činný kempot. A proto žásnoucknu posluchačstvu vyklá
da) jak prý se hlásila ke králověhradeckému biskupovi
v Hradci jeho matka, ale vrátný ji nepustil, protože prý
byla chudá! Když prohlásila že jest biskupovou matkou,
přišej biskup. podal ji korunu -—ale dále ji nepustil. Hod
ně dojemné, že! Umějí ti Hidé dle odstrašujících příkladů
svých kamarádů spřádati o katolicích bajky věru rafi
nované! Ale, soudruhu Hušku, zač považujete vtastní
soudruhy? Myskfte si, že jsou již cbalamucení rudým tis
kem.fak, že jsou zcela stepí? Č*ověk, který volá po u
vědamění myslí, že si může z neuvědomětosti vlastních
lidí tropiti šašky. Kdyby tohle bylo pravda, v soc. dem.
tisku by se ocitly celé sloupce křiků a protestů. soc. de
mokraté by s tak vábivým lososem agitovati od chalupy
k chalupě. Leč — rudý tisk o té bezohlednosti ani neplpl.
Kde jste se teďy vlastně o tom dověděl, nechtělli jste ú
mystně lháti? Vždyť přece biskupova matka zemřela
dávno dříve..než náš nejd. arcipastýř jako biskup do
Hradce vkrožit. Raději napomeňte židy, aby dělal a5

poň stý dlt dobrodiní chudým lidem, které nejdp. biskup
(2m Hidem prokazuje. A jestliže jste tak bezohledně

zatemňoval soudruhy. přímo jete. takovou kachnou urá
žel zdravý smysl posluchačů jiných. Ti se měli hned o

ZVaD,22 SI ZBEZZUR,aDYWCJE POVAZOVATZA ZK VOTKU

pošetlice. Jestžiže strpí „nvědomělí« soadrnzi abyste jim.
věšel na nos buláky tak důkladné, my rozhodně protestu
jeme proti takovému podceňování občanstva jiného. Po
čínání vaše bylo hrozně nešikovné již proto, že v celém:
okolí posud se nezapomnělo na »obětavost« Kudrnáče, je
hož soudruzi velice chválili ještě nd rakví — když už.
byl vejiký pop'ach v záložně. Po druhé snusí přijít sem
| mezi soudruhy někdo šikovnější, aby nezačali kroutkt:
hlavami nad svými pozvanými světlonoši a učiteli.

Hudba chrámová v Hořicích. Dre 2. února bude pra
vedena v děkanském kostele v Hořicích osmihlasá mše
a capella od Halfera op. 92. O svátcích vánočních novém
roce a na den Jména Ježiš provedena byla v témže kos:
tee -pěsbtasá mše od Tineta, zvaná »[urdská«.

Jan Bonaventura zemřel. Dne 27. ledna povo'al k
sobě Pán věrného, hortivého služebníka svého, bisk. no
táře a faráře v Libicin. C. Jan Bonaventura zemřel v
klášteře Milosrdných bratří v Praze I., byv zaopatřen
sv. svátostmi. v 63. roce svého věku.a v.36. race půso
bení kněžského. Ke konci života svého vemí mnoho zku
sil pro svízelné poměry vnější i pro těžkou nemoc. Dnes
koná se pohřeb tělesné schránky zasloužilého kněze na
hřbitov Otšanský. Bůh přijmi šlechetnou duší do šťastné
ho sboru svých vyvo'ených

(Zasláno.)

Je-li hospodyňka v roz
pacích, Jakou přisadu

k zrnkové kávě
má voliti, nechť zkusí
Kathrelinerovu slado
vou kávu Knelppovu.

Shledá se s výbor
ným výsledkem.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

oken kostelních,
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Veškeré rospa*ty, skirvy i odborná rada bezpla'ně, best
VĚLJávazaunílkmdefinitivní jedne

RP" Nesčetnáveřejná | písemnápochvalnáusnácí, “fiP

Založeno roku 1863

Křestní listy
(ex offo)40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskupská. knibtiskárna,

Všude
1 "he

rozšiřojte
a podporujte'
Katolický tiek l„ne
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Koberce a předložky - /
jutové chenillové imit. »Smyrna«, vlněné chenillové »Ax
minstero, vlněné plyšové »Tapestry« a »Velvet«e.
Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečné
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených.

Nástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené,
Cenniky zdarma

Koberce běžce
jutové »špagátové«, vlněné vho

landskés, vlněné »Harleine.

Kokosové běžte a rohožky
a Iranko. velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné.

PUY Soupravy pokrývek, záclony
s bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti,

Leambregulny — cestovní přikrývky a j.

Masopust 1914
Novinky botilllonových pořádků

borně Žerpůtnoční stény se hod

wp“ Vlastnívýroba všech druhů koberců, záclon a pokrývek. -G5

se nám dostalo nad ztrátou našeho drahého a starostlivého manžela,
předobrého otce, tchána Adědečka, pana

Hynka Hellige,
m stra pekařského a maj tele domu v Hradci králové,

Zvláště děkujeme veledůst. pánu M. Musilovi, děkanoví a kanovníku,
velebným pánům p. Vrabcovi a Kopeckému, pp. bohoslovcům, velectě
ným pánům členům III. společenstvas panem siaroslou Ilusákem, váže
nému pánu Hanušovi, velkoprůmyslníku a rodině, velectěným panům
zástupcům pravovarního měšťanstva asl. měst. radě, jakož i všem, kdož
jakýmkoliv způsobem bol náš zmírniti se snažilia našeho drahého na po
slední cesté ku hrobu doprovodili.

Budiž VámBůh odplatitelem!
V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 22. ledna 1914.

Truchticírodina Nelligova.

„Penize, anebo smrt.“
Maškarní čepice v kolekcích krásněsdru

žené 50 kusů K5—, 6—, 7—, 8—,9—.
10—, 12—.

Kotilišony v kra". po 501ikusechbtatě sdru
že.« K— 80, I—, 150, 2 |, 250, 3—
350. 5.-. :

Tombolové výhry 100 kusůkrásnýchpřed
mětů žertovnýc. a praktických za K 6—,
B8—, 10—. 12—, lesy a čísla zdarma.

Bigotfony, škrabošky, la:npiony,trikotové
masky ž rtovré předměty a veškeré před
měly kn 7"ýš ní vese'í masopustních zabav,

Elektrické svítliny kus K 150, gramofono:é
desky kus K 150 doporučuje

Obchodní dům „Uměsta Paříže“

L. J. PEK,
Kostelec nad Orlicí.

Komické kostýmy, které všadyvelkoušvan
du působí, se za mírný honorář zapůjčí
žádejte cenník!

Důležité: Si. spolkům poskytuji tu výhodu,
že dodávám ioaškarní čepice a kutilliony
do kom's=, ueproda :ú pak přijinu v plté
ceně neporušené vyp'sc.ně zpět
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Arnošt
zPardubic.
O tomto proním ar
oibiskupsvi Pražském

moučkou

strusky

nějším, Ihned účin sepsal histor. úvahu

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

kujícím hnojivem fos- JiříSahula,
torečným. - Žádejte :
výstovně známku Stran 64

„hvězda“ | Oemapouze10batéra.

Zemský Svaz |
í Z vaz Objednávkyvyřídíi
| a bned administrace

Hospodářské „ÚČasovýchÚvah“*
: Sdružení [|+ HradciKrálové,

POZORm známkuHVĚZDUVĚ| kšesť, zemědělců
Praha ll. -Spátená9

Adalbertinum.

lábyte v nejlepším provedení a se zárukou koupítevždy
nejvýhodněji přímo v továrně a sice — |

Hradec Král. Il. (naCikánce)SS====

i

BOŽÍ HROB
Sochy Těla Páně — Klečící andělé —| „Vztříšení“ — Jeskyně —
Sochy sv. — Obrazy — Oltáře — Kazatelny — Zzovějnice — Pullíkya j.



prokázali, vroucí dík.

UDr.Rudolf Zippe,
jménem veškerého příbuzenstva.

=

„JUNO“
antiseptické mýdlo holičské, vydává jem
nou, dlouho neschnoucí pěnu, po kteréi sebe tvrdší vous změkne, aniž by pálil

obličej.

Kus 10a 20 h. Spoclalitafirmy

Jos. Jelinek,
mydlářetví a porfamerie v Hradel Král.

šedí úvěnníspolečnost
z. 3. Br. Ob.

úročí vklad

Z- 6=B5L-5BL,
dle výpovědi.

Zápůjčky všeho druhu, eskont směnek a
taktur, zálohy na cenné papíry a skvosty.

Prodej uhlí a dříví vlastními povozy. “(i
Ceny mirné, dobrá kvalita. Cenníky a pro

spekty zdarma.

Novinta! Novinka!
Právě vyšel

katcl. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

u ilost. soch a obrazů.
Přesvědote se z VESTNÍKU, který

ochotně zdarma zašle

EUSTACEVAVROUCE, 0LOKOUC.

íJ |dů Ú n chlezhotovíuměl.závod knihařský::

Richarda Šimáčka

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

XG6 XG6 X665 X865 XGODX

š Jam Horák, isoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční smisomy kollokcl
mejnovějších draků pravých

viněných látek
své vlasiní výroby, jakož i tu- i cizo=

zemských.
Četná uzmámÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více net třice*iletého působení.
Učiňte, prosim, malou objednávku na

zkoušku.

Velojemné látky na taláry. A
$ Též na splátky boxzvýšení cen! ý

KESDX SBDXG8 X GEDXBDX
volodů
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo
raěiti veškoré kostelní nádobya a
náčiní a to: monstrsuce, kalichy

cibáře, nádobky,paténky. ropoale:
smleny,a 1 dtoti, vaky
ookovm vrhovojích Staré před

opravuje vpůvodní intencí adní zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy uaaílá na u
kásku franko bez závaznosti koapě.
Věe ce posílá posečssné. Pydes ruční.

klenotů, jako: řetězů
jnků, náramkůatd. 2 Notářské

jídelní nášiní ze stříbra pravého
imno vědyna skladě.

Staré slale, stříbro a drahokamykupuje za nejvylší ceny,

JAM STANĚK,
paslé a ciselour

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

F == | TVe světle pravdy. :
ProsluláVýchodočes.$ E MEN A zatlačila
z českého trhu mnohý cizácký brak aobhájila
si svou prestýž: vždy dobrá a první u praktic
kých pěsttelůi i vdomácích zahradách. jsou rodokmenna, čistá, -zaručená a při tom levná.

Vevlasteímsájmu p

X86BX Mic

bad

XGbL

dopište si o velký obrázkový ceník, který Vám
zdarma, ochotně pošle jediné odborné Výcho“ “

dočeské semenářství

FRANT. A. KUNT,
Hradec Králové.

„Svůj k svému“ jest naší povinnou
zásadou a proto kde pořizujete

nová divadla
aneb dedatečné nové různé

dekorace,
obr.tte se s důrěrov na starého věrného
člena (herce, líčitele a scénaře) katol.
jedn:ty v Poličce

Josefa Kuklu,
dekoračního malíře (posluchače kursů
malířských v Chrudimi a v Praze) a
on vám vymaluje dekorace levně, vo
všem ochotně poradí, vzoráy zašle a
výhcdy udělá.

Skvostné dárkyke všem příležitostem, jako výlečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

Da řetízky. prsteny, náramky, jehly
Se7h a jiné zlaté a stříbrné skvosty

jv mejmodornějším provedení
nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlatníka hodinářv RYCHNOVĚn"In
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěryhodnýmzásilky na výběr i na splátky hez zvýšení cen.

Založeno r. 1843.

arevná 3

kostelní39
k v odbor.provedení LCC: polO Hi 4 zhotovujea dodává he

Hr. Uhlíř, babo]
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicíh u Hradce i |
Králové. |

Cenniky a rozpočty na požádání
zdarma.EEE

MALB
pokojů a dekorace

v moderním slo
hu co nejvkusnějš
2 provád 3

Janje



Předplatnéne čtvrt roku 2 K0 b
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V Hradci Králové, dne 6. února 1914.
Inserty počítají se levno.

Otroctví svobody.
»>Chcemesamosprávu, největší potitickou vul- :

nost. Budiž dopřáno pracovati národu svobodně na
svém sebeurčení. — Tato hesla přijímána s tak
hlučnými fanfárami, jako by znamenata nejosinivěj
ší zázraky. Dobře, má-li býti politická svoboda o
pravdová, ať se jde do všech důsledků! Nechť i
každá polštická frakce má právo na život. Ať se
vyvíjí svobodně i takové politickésdružení, které
založilo ze sobeckých, zištných důvodů několik

dobrodruhů.
Kdo dovede denagogům dokázati, že každý ,

jejich krok se děje buď přímo nebo nepřímo za ů
čelern kšeftařským nebo panovačným? Taci rafi
novaní Hidémají na svou obranu připravené jazy
ky jako meč, umějí »přesvědčovati« o všem mož
ném, zvláště ovšem o samospasitelností svého po
litického pluku.

Nějaké stíny vyšťárají v jiných stranách pře-|
ce a tak se mohou odívati tógou horlivých refor
mátorů, představují se docela jako šlechetní mu- '
čedníci politické očisty. Na základě toho jest jim ;
dovoleno nazývati občany táborů jiných lidmi bez- ,

„charakterními, cru smějí podrývati existencí Spo
lukrajanů i nejschopnějších z důvodů politických.
Na občany řádné, snášelivé, kteří se nechtí spřáh-,
nouti s fanatickými útočníky, hřímají hlasy dema
gogu: »Vy byrokrati, ani v době svobodného spol
čování se nechcete politicky organisovat? Hned
se ořihlaste u některé pokrokovější strany, která
za vás nese břímě dne i horka!: Občánek koneč
"ně poslechne, aby měl pokoj. Vezme na sebe svě
raci kazajku »svobodomyslného« sdružení. A jest
liže udělají několik nešťastných přemetů pohlavá
ři (jichž klikaté cesty unikají z dozoru voličstva),
odnáší prudké výtky sousedů jiného politického
zbarvení takový prostomysiný občánek, který se
organisoval, aby -- měl pakoj. Hájí se trpělivě —
omlouvá se, ale -- jakrnile se vyhlásí znovu váleč
ná pohotovost, dabromysiný kmán musi do poti
tické vojny znovu. .

Na základě politické přistušnosti, dle barvy
svěracích kazajek udílejí se úřady, sinekury, dle
politického roztřídění řídí se kariéra. Přirozeně
ti, kteři pro politiku mnoho talentu a chuti nemají
a kterým jde hlavně o dobro rodiny, přihlašují se
houfně do pmanujících politických stran, vnášejice
tam tak jed rozkladu. Následují brzy sensační od
halení. Pod titulen: svobody, politického sebeur
čení hrabou se peníze oběma rukama. Vzpomeň
me na Senily, Vršovice, Rakovník, Kunrasice, vel
kostatek v Michli atd. Tohle všecko jsou nuceni
zapkatit ti občané, kteří byli vmrskání do organi
sace, aby pomohli pohlavárům plniti pokladny. Co
by učinil mnohý politický předák, odsuzující vlá
du, kdyby mu autonorme poskytla ještě více pří
ležitosti k volnému jednání?

»Soudruhu, musíš do organisace polřtické i od
borové! Musíš platit na fond tiskový, podpurný,
agitační, vězeňský atd.« — +A z jakých duvod?
Nedovedu se snad obživit svou zručnou prací?« —
>Kdybys pracoval kouzelně, můžeš býti každou
chvíh vyhozen na dlažbu právě proto, že nejsí or
ganisován, že se zpěčuješ platit na naše řečníky, ;
sekretáře, redaklory atd.: -- »Jsou tolik neúpros
ní?« — »Ano, někteří jsou k tomu nucení už proto, *
že by sami přišli o chleba, kdyby jejich irkvisice
byla mírnější. Ale hlavně pamatuj, že — proti to- !
bě stojí zase organisace zaměstnavatelů. Mnoly z
prácedárců by také vystoupil z organisace vtastní
— kdyby rovněž neměl strach o existenci. Zkrát- ;

ka je stále tuhý boj a válka vyžaduje dobře seši- |kované třídní bojovníky.: — »Hm. tak často jsem
slyšel výtky, jak při skutečném krvavém boji mu: |
sí do sebe stříleti houfně lidé, kteří se am neznají.
V sociálním zápasu je to vlastně ještě horší. Na po
kyn organisace musí proti sobě bojovati zaměst
navatel a jeho zaměstnanec, i když se dobře znají ,
jako Úpřímní přátelé. A zvítězime vždy proti zá
městnavatelům?< — »To se ještě neví. Kdyby to |
bylo jisto, pak bychom od častých stižných slov'
přikročiti ke skutkům hned.: — »Tedy při tolike- |
rém placení ještě vratká naděje! Nebylo by dobře|
odzbrojit na obou stranách, pokusit se o soužití |

patriarchální? Vždyť vězíme dobrovomě v kleš
tích, náš válečný materiál činí často větši poža
davky na naši kapsu než skutečné strojní pušky a
děta.«

Nemocenské pokladny! Tam členem musíš bý
ti jsi nucen vydržovati úřednictvo, které veřej
ně se posmívá tvému životnímu názoru. Jsi-li cho

známení, jsi nucen podrobiti se kontrole, nejsi- si
mujantem, musíš se spokojit
tobě pokladna pošle. A což lékař? Ten také nrusí
mnoho dělati dle povelu — třeba i věci zbytečné.
Organisační skřipec nutí. Podle toho také někdy
péče o nemocné vyhlíží. Vyhoví-li se zevnější for
mě, který neodborník odvážil by se namítati, že

Když se jednalo o starobní a invalidní pojiš
tění pracujícího lidu, celý zástup lékařů zvedl pro
test proti obmezení své svobody. Budou-li prý lé
kaři prostě komandování za přesně vymezený plat
k churavcům přiděleným, bude-li stížen samostat
ný výběr vynikajících lékařu, pak paušální od
měna, vyměřovaná všem stejně, znamená veliké
poškození lékařů velice talentovaných. Ti si při

pro svou bystrost a píli těší veliké důvěře.
Vstup jen do organisace, pak ti není potřebí 1

měbeckého a vědeckého pokroku, ač se o něm to
lik mluví! Organisace postaví schopné i neschop
né do jedné řady, má pro ně přichystanou stejnou
kariéru. Nač tedy užívati volnosti k samostatné
mu tvoření, k pokračování v sebezdokonalení?

U okresní pražské nemoc. pokladny narazila
soc. | dem. organisace na | organisaci lékařskou.
Hned se zapomnělo, že vtastním účelem takové po
kladny nejsou odborové boje zdravých činovníků,
nýbrž výhradně lidumihná starost o nemocné. Soc.
dem. představenstvo však svým pánovitým cho
váním přinutilo rutinované lékaře k výpovědi, těž
ko pak jako nepatrná náhrada sehnána malá hrstka
lékařů jiných, kteří se těžce mohli jinde uchytiti.
Tak podporovala »pokroková« správa vědecký po
krok, hurmanitu, sociální spravedlnost Konečně
pak lékaři, kteří dali výpověď rudým zaměstnava
telům, prohlásili za lež tvrzení »Práva Lidu«, že by
byli zastavili práci ve prospěch nemocných členů
pokladny vůbec. Veřejně ohláski: »Stávkující lé
kaři neodmítl léčení nemocných, ale odmítli je
pouze na účet pokladny, odmítali tedy pouze pro
styk s touto soc. demokratickou pokladnou. Při
stávce lékařů se tedy jejich práce jemi samotnými
vykonávala a vykonává dále, ba může se tak snad
něji dití než dříve, neboť stávkující lékaři nikomu

v jeji vykonávání nebrání, ba naopak. připonště
jí k němu všecky lékaře.«

Nikdy nebyl svobodný občan sešněrován to
lik organisačnírní dráty, nikdy nebyl nucen k to
likanásobné © pozornosti k všemožným společen
ským útvarům jako právě v době nynější. V čase,
kdy bouří hesla demokratická, lidovější. nejtido
vější, utahují se na tělech svěrací kazalky, předpi
suje se respekt k celé řadě organisací, z etiket
ních poklon, z vynuceného a často zbytečného pla
cení občan ani nevychází. Odváží-li se projeviti
vlastí náhled, odpovědi mu předáci organisace tak
dirazně, že mu po druhé zajde chuť, protože orga
nisovaný tisk. placení, poslušní sluhové, zásoba
sebraných peněz — to všecko jsou příliš účinné
zbraně proti slabému jednotlivci, Lidstvo jest již
přeorganisováno, dusí se malomocně v žalářích,
potepených blýskavými nápisy: »Svoboda, bratr

ství, ukázněnost, uvědomělýpostup.<

Politický přehled.
Říšská rada odročena. Předseda ministerstva

hr. Stůrgkh zaslal předsedům obou sněmoven řiš
ské rady přípis, kterým se na základě nejvyšího
zmocnění říšská rada dnem 31. ledna odročuje. K
činu tomu došlo následkem obstrukce

na vládě vynutiti určitou odpověď, kdy učiní ko

háno v poradě klubovních předsedů na české ob
Strukčníky, marně předseda ministerstva ukazo
val tu svou starast o království české.
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stoupil vládu $ 14, aby jím vyřízen byl aspoň
prozatímní rozpočet. — Obstrukci českou neschva
loval dr. Kramář, který tvrdí, že vypsáním voleb
v království Českém nic bychom nezíckali, ježto
by Němci znovu obstruoval. Masaryk pokládá ob
strukci českou za stávajících poměrů za nevhod
nou. Posl. Udržal táhl ovšem s obstrukcí, ale přes
to prohlašoval, že agrárníci chtějí parlamentaris
mus. . . — Soc. dem. posl. Tusar div se ne
umluvil, aby přispěl k vyřízení prozatímmího roz
počtu a k zachránění diet... . —V českém po
selstvu úplná bezradnost.. . .

Smír v Haliči zásluhou rusínského knížete-ar
cibiskupa Szeptického dokonán. Poláci zachránili
své prvenství, nic neztratili ze své oprávněné dr
Žavy, Rusini získávají: budou míti 62 zem. poslan
ců, 2 přísedící v zem. výboru a 27 a půl proc. za
Stoupení ve výborech sněmovních a v zemských
ústavech. — Co nedovedli pojitikové za léta, pro
vedi katolický biskup v lásce k svému lidu a k ze
mi -- za den.

Slovo »král« jenom titulem! V osnově zem.
zřízzení p:o království České, již rozdala vláda ú
častníkům českoněmeckých porad, užívá se jen
označení Slova »císař« a označení »král« je vypuš
těno. V ministerstvu vnitra vypracované odůvod
nění popírá státoprávní důvod pro označení »král«
vedle »císař« a dokazuje, že z důvodů ústavních
nutno setrvati na jednotném označení »císař« a že
obvyklému dtulu »král« dhižno přisouditi pouze
význam, jaký mají ostatní hodnosti, tituly a čest
ná práva mocnářova.. Je viděti, že čím dál ve Víd
ni naše vážnost upadá.

Němci proti obstrukci! Dne 3I. ledna v pro
hlášení svém k voličstvu obracejí se Němci proti
obstrukci české na říšské radě a tvrdí, že naděje
na českoněmecké vyrovnání se zhoršily a že bude

rý by byl vydán na milost a nemilost obstrukci. V
důsledku toho žádají reformu jednacího řádu. Něm
ci obstrukci českou na říšské radě odsuzují, ale na
českém sněmu ji bezohledně a vyděračně prová

Vládní vyrovaávací předlohy vyvolaly prý u
Němců veliké znepokojení a hned také hrozili, že
by htasovali proti rozpočtu, nedostane-li se řím u
spokojtvého vysvětlení. A hr. Stůrgkh v této zá
ležitosti dostavivšímu se předsednictvu klubu něm.
poslanců z Čech sKibil,že na stížnosti jejich vzat
bude zřetel.

Němci v Uhrách žádají národní rovnocemnost
a rovnoprávnost. V království Českém a Rakous
ku vůbec o rovnoprávnosti s národy slovanskými
nechtějí však ani slyšeti.

Svoláni sněmů. ©Sněmy moravský, slezský,
hornorakouský, tyrolský, korutanský a goricko
gradištský svolány byly k zasedání na den 3. ú
nora, dolnorakouský na 4., kraňský na 5. února.
Zároveň rozpouští se sněm istriiský a nařizují se
nové volby.

V uher. sněmu 29. ledna přijat návrh záko
na o zvýšení počtu kontingentu nováčků. Komtin
gent je tím zvýšen o 31.300 mužu, z čehož na U
hry připadá 13.676 mužů. Zvýšení bude se díti po
stupně až do r. 1916, kdy bude asi 243.00 mužů
odvedeno. Tak by vzrostl mírový stav rakousko
uherské armády na 600.000 mužů. — Dne 31. ledna
předložilo ministerstvo ©vnitra osnovu zákona O
počtu a sídlech volebních okresů v Uhrách. Počet
městských okresu | volebních zvyšuje se z 80 na
105 a řada menších okresů ztrácí své dosavadní
zastoupení. Počet charvatských poslanců v uher
ském sněmu bude rozmnožen o 2 (ze 40 na 42).

Na Balkáně. V Řecku působí velikou starost
uzavření bulharsko-tureckého spolku na odboj i
výboj. Bulharská vláda ovšem vyvrací podobné
zprávy. — Táž odevzdala vyslancům velmocí no
tu, v níž se zevrubně líčí dlouhá řada ukrutnosti,
fichž se za války dopustily řádné řecké čety. —
Ministerský předseda řecký Venizelos z Berlína
29. ledna přijel do Vídně, odkud se odebéře do Pet
rohradu. — Kontrolní komise atbánská provedla
organisaci ústřední vlády. Albánci mají nyní mi
nisterstvo spravedlnosti, fmancí, vyučování a pošt
a telegratů. Náčelníkem vlády je Fevzi bej. Ce
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Akciový kapitál K 80,000.000—.

Filiálky:
Krakov, Liberec, Lvov, Mělník, O.omouo,

Terst, Vídeň. a Jihlava.

Exposituryi sezony a stálá

XVL a XXL okresu.

Vláda$ 14. Císařským nařízením zimocněna
vláda, aby přímé i nepřímé daně a poplatky dle
platných norem vybírala a konala platy dle potře
by na účet úvěrů zákonně povolených od 1.ledna
až do 30. června. Vláda jest dále oprávněna pou
žiti všech dosud nevyčerpaných úvěri, jež činí na
37 mil. K. — Toť ovoce politiky českých agrární
ků.

Obrana.
+

K řemeslným, placeným štváčům chová se a
merické obecenstvo přece jinak než zaslepené ev
ropské davy. Protikatolický spolek »Národní pro
testantská alliance« pozval si do Sioux City pla
ceného štváče, aby tu konal řadu přednášek pro
ti katolické církvi. Pět hlavních meetingů mělo bý
ti konáno v >Auditoriu«. A hle! Nekatolická, protes=
tantská správa »Auditoria« k tak nízkému účelu
nepronajala, ačkoli zadlužené místnosti kynul tuč

čané žijí se svými nekatotickými spoluobčany v
dobré shodě, a že by bylo hanebno štváče podpo
rovati. Protest. | Alliance běhala, prosila, hrozi
la. zlobila se — nic platno.

Lord Calvert (Baltimore), dobrý katolík, ve
své državě Marylandu, kde byla založena první
katol. osada angl. ve Spoj. Státech, dal úplnou svo

následovaní protestanté různých sekt a byli přija
ti bratrsky a všechna lidská i Bož. práva byla jim
zaručena.Pokud byli ve většině katolíci, bylo dob

čali hned katolíky pronásledovati a © utiskovati.
Dnes již Amerikáni dobré vule církev katolickou
poznali a vědí, jaký úkol hraje v duchovním vývo
ji Spoj. Států. Proto církev tuto respektují.

indických poměrech za r. 1912žilo v Indii a Bermě
2,311.000 katolíku latinského a syrského ritu. Pro
ti r. 1911 jich přibylo o 20.6 proc., kdežto přírustek

jsou v Indii 4 inil. křesťanu, 220 mil. brahrnínů,
66 mil. mohamedánu, 9 mil. fetyšůí, 11 mil, budhistů
a 20 tisíc židů.

O postavení katoliků v Norsku se vyslovil ne
dávno v bruselském listě »Patriote« apoštolský
vikář norský ašpicberský,. biskup Falize, takto:
»Veliká většina Norů jsou sice luteráni, ale Norové
žízní po pravdě a hledají horlivě pravdu a sta jich
každoročně se stávají oddanými syny církve. Ne
přátelé církve jsou v Norsku téměř neznámi. Na
opak, norský lid svými zákony i svými obyčeji dal
katolické církvi, její vrchní hlavě, jejím kněžím a
ústavům téměř neomezenou volnost, tak že kato
líci v ostatní Evropě mohou jí svým souvěrcům v
Norsku zrovna záviděti. Čtu-li časem o útocích,
kterým je vystavena naše svatá církev dokonce i
v katol. zemícha srovnám-h to s vlídnostf, s níž
nám v této zemi protestantské vychází vstříc král,
vláda, všechny úřady i lid, jenž vždy se osvědčil,
cítím; že do očí mi stoupají slzy díkůi.<

Politická pouta evangelické cirkve. Těm, kte
ří lhou, že síla katolické církve jest závislá na by
rokratech a že se řídí vládou, sluší připomenouti
hlas protestantského časopisu »Evangelische Kir
chen-Zeitung« (vychází v Berlíně), který v 8. čís.

jení mezi církví a státem. Praví též: »Ale territo
riální soustava byla v evangelických státech pa
nující. Knížata organisovali zemské církve a při
vedli je v tak tuhou odvislost na vládě, že jejich

— jedny více, druhé méně — do rukou státní vše
moci.«

o“m
Moravská

transakce

v Opatii.

kve: »Zachovej čest katolické církve, konej ctno
sti, které u nekatolíka jsou nemožny. Konej skut
ky, které by dosvědčily, že změna tvoje měla veli
ký účel, s kterýmž ty jsi se neminul. Staň se svět
cem, jakým byl Karel Borromejský. Vy máte svět
ce, my jich nemáme, nemáme takových jako vy,
nepópírám to. Já chovám úctu ke katolické církvi
stejně jako ke staré bohatě vykrášlené majestátní
gothické budově. Zřícení této budovy znamenalo
by zřícení celého křesťanstva.«

Koruna Otce vlasti. V ruském Polsku naleze
na byla koruna, jež byla odbornými znalci prohlá
šena za napodobeninu koruny Svatováclavské. Tu
to imitaci vzal s sebou Karel IV. r. 1363 do Krako
va k svatbě s Alžbětou Pomořanskou.
zpáteční asi byl klenot ten odcizen — a po několika
stoletích nalezen. Extravlastenecké: listy všecko
toto pouze suše konstatují, ačkoliv onen nález jest
pro nás cennější o mnoho než Mona Lisa, která
nám nenáležela a o níž.psáno v dlouhých sloupcích
českého tisku. O některých drobných 'nálezech.
týkajících se doby husitské nebo bělohorské bývá
široce debattováno, o koruně Karlově. která nám
připomíná dobu nejmohutnějšího ©hospodářského,
politického a kulturního vzmachu v závodě mezi
říšemi sousedními — české hlásné věže mlčí. By
lo by to ovšem pro rok 1915 velice nebezpečné,

to, že za lesku koruny Karlovy Čechy se stalv oh
niskem vzdělanostistředoevropské,že tenkrát ve

nejlépe řízeným státem evrospkým, že v daleké
cizině se udělovala vysoká důstojenství českým tu
čencím atd. Svedený lid musí zvstati v temnotě,
aby byl vhodnýní materiálem pro propacandu ci
záckých, bořivých proudů. Jest nu. vnucována do
mněnka, že zdravý kulturní vzmach se dostavil u
nás teprve s Husem a táborskými cepy. Že Huso
vi byla popřána vyšší studia právě obětavým zří
zením katolické university, o tom ať lid nepřemýš
lít Vzácná památka po Karlu IV. cení se méně než
nějaká památná maličkost z židovsko-německého
pražského ghetta.

O „protiklerikálních“ rytířích napsal mo
ravský list agrární »Obrana Venkova« v č. 4.
tóto: Veškerý pokrokový tisk s Lidovými No
vinami v čele vynalézá před každou volbou
povodňové panamy, podezřívá poctivé lidi z
krádeže, Jid tomu, zvlášť ten, který jest hloupě,
pokrokově naladěn, věří, poslouchá pokroková
komauda a neuvažuje, jest nebo může-li tako
vé podezřívání býti pravdou. A přec, kdyby
byli ti nenávidění klerikáli, ten nenáviděný
vládní rada Mašek něco ukradl, tak byl by již
dávno za mřížemi se všemi svými přáteli. Po
krokový tisk ale dobře ví, že se nic neztratilo,
že nebylo nic ukradeno, ale operuje s tako
vými 'podlostmi při volbách, působí na hloupě
pokrové lidi -—- a pak mravně vítězí Ne
jinak tomu bylo před volbou v Kroměříži. Ze

krokem otráven -život a pak tím samým po
krokem za vraha stavěn kandidát P. Urban —

sklonem k pokroku tomu věří. Pokrokový tisk
zahájí palbu proti městské spořitelně, jedině
proto, že jest ona a město v rukou klerikálních,
vyvolá run na spořitelnu a když darebáctví
dostoupí vrchole — volá: spořitelnu poškodil

| a židovskému kapitálu a průmyslu. Tak vy
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pozdě budou hloupě pokrokové oči otvírat, až
budou volati o pomoc tam, kám. pokrokem
byli zanešení. Pokrový moravský byzantisinus
rozprostřel své sítě, vládne, provádí inkvisici

vahu proti takové zbalnělosti. se postaviti...
Ve všech německých novinách. brněnských
nedopřeje se ani jednomu českému lékaři mí
stečka ku inserování, ani ohlášení praxe, kdyby
za to nevím co chtěl zaplatiti. Za to ale Li
dové Noviny se hemží inseráty německovži
dovských lékařů. Když čeští lékaři proti tomu

censtvo nebylo klamáno a sváděno k židov

umlčení. Nepomůže jim ani jejich věhlas, dry
ačnickými způsoby jsou připravováni o české
lidí, kteří naplňují kapsy našich nepřátel. To
jest pokrok. K tomu čeští lékaři musí mlčeti,

|

která vede ohromný obchod s obuví, jako firmu
českou. Jsou ale umlčeni, ukřičeui a naděláni
z nich klerikáli. Stal se mi případ, že jsem ve
vlaku upozorňoval jednu paní z nejlepší české
rodiny, že proč všechny nakoupené a po kupé
rozložené věci nakoupila u nepřátelských firem?
A dostalo se mi Itkónické odpovědi: co se mi

vždyť všechny firmy inserují v
českých Lidových Novinách — a já byl hotov...
Po celé Moravě se šíří pokrok, ale jenom při
volbách, kdežto v Brně vládci byzautismu pro
hrávají obchodní komory, pomáhají českými
penězi vzrůstu němectví a podobný nemrav
zanášeji ua venkov a jak vidět, učiní Moravu
skutečně pokrokovou, ale ve stínu německého
kapitálu, německébo průmyslu, německých ko
mínů. Venkov musí se nančiti dobře znáti re
presentanty ©řvavého pokroku, pokrokářské
učitele, realistické professory, advokáty, doktory
a nesmí býti voděným stádem, hlasovacím ma
teriálem těchto, nýbrž samostatným činitelem
v národě i politice.«

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitčku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský

v Hradci Králové.
| Monistické sektářství.

Z říše monismu rozlétají se zprávy, které stá
le jasněji dokazují rozháranost této sobělibé nauky
a její rozpačité skoky do tmy.

Tak brzo se ukázala v táboře monistů roztříš
těnost mínění, sektářské záchvaty! Zcela přiroze
ně — vždyť monismus buduje nikoli na základech
vědeckých, ale na tápavých dohadech. Lehce pak

domněnek poráží roj druhý, vzdušné

Artur Drews, který se odvážil popírati exi
stenci Kristovu, vyjádřil se sám, že v Německém
svazu monisticgkém se spíše může mluviti o kon
fusionismu (zmatenosti) než o monismu. Docela jtž
nyní si přeje miti monismus, »který existenci Boží

názoru.< — Tím by se však zlomil vaz podstatě
moněstické nauky. Proto teké monistický patriar



cha Haeckel, usvědčený ze zúmyshných vědeckých
podvodů, proti Drewsoví | roztrpčeně protestuje,
popíraje všecko nadsmysiné, nadpřirozené.

Ve svém přípise k monistickému sjezdu v
Důssetdorfu ;Haeckel se vyjádřil, že Monistický
svaz není zástupcem německého monismu, nýbrž

kovým způsobem snažil se popraviti většinu mo
derních imnonistů.

ně přezářila | bludičkové světlo Haeckelovo, o
citi se v hrozných rozpacích právě svým překot
ným zaváděním © monistických zásad do životní
praxe. Tu se samy theoretické monistické paragra
fy začaly mezi sebou silně potýkati k žalu stott
panců. Harcovník monismu upadl do říše mysti
cisnu a báchorek, jimiž chce působiti na cit
když působení na rozum se mu nezdařilo. Ve své
knize »Der energetische Imperativ< vykládá o své
inspiraci, o sestoupení ducha, ba přímo »vylití« du
cha na vlastní osobu. Básní, jak časně ráno se ob
divoval zpěvu ptadlva, medýtům, obloze...
Tenkrát prý na něho sestoupit duch. >To byla pro
ume vlastní hodina. . tento kouzehný stav tr
val za ranních hcdin.« Kollegové prý mu potom
říkali, že činil dojem: proroka: anebo člověka in
spirovaného. Ale Ostwald hned dále stýská, že je
ho myšlenky, jeho affekty neúčinkovaly na učené
kohery-odborníky.

Starý Haeckel, do jehož donminěnkového pře
diva nadělali sami mladší monisté tolik trhlin, za
žádnou ceku nechce dovoliti, aby jeho vavříny
zvadly. Protože 16. února tohoto roku —slaví 80.
narozeniny, vydal provclání, aby se sbíralo na
»Poklad Arnošta Haeckela pro monismus«. Tedy
jen honem peníze pro urychlení pochodu nových
myšlenek! Haeckel »skromně« přidá k tomu své
jméno. Již také mají monisté své zvláštní obřady,
svůj monistický zpěvník. Jsou tam písně sebrané
odjinud a monisticky >zreformované«. Slova při
pomínající Boha a křesťanství nahrazena jsou slo
vy připominajícími zásady monistické. Tedy násil
né mrzačení starých zbožných zpěvů — užívání
křesťanského umění k nadšení pro — proudy pro
tikřesťanské. Tohle jest v pravém slova smyslu
taktika olupovací.

Radikálně-monistický| časopis Der gerade
Weg«<napsal o monistickém »nedělním kázání« již
tolik podivných a sobě odporujících věcí p. prof.
Viléma Ostwalda, že je téměř nudné o něm psáti.
A přece ještě jednou tak učiníme, protože se jed
ná téměř o vrchol hlouposti, který projevil za sou
hlasu svých přívrženců. „ V krátkém pojednání
jest obsažena celá spousta nesmyslů.« Tak píší sa

mi monisté o hvězdě —která již také zapadá zalesy.
Co má z monismu skutečná věda? Vždyť

Haeckel sám přiznal, že přes veškerý vědecký po
krok »jsme vniterné podstatě přírody dnes snad
právě tak cizími a bez porozumění, jako Ana
ximander a Empedokles před 24% lety. jako Spi
noza a Newton před 200 lety, jako Kant a Goethe
před sto lety. Vlastní jádro substance (podstaty)
se stává stále zvláštnější, čím více vnikáme v je
jí attributy (příznaky), v poznání hmoty a energie,
čím důkladněji poznáváme její nesčetné tvary a
jich vývoj.«

Upřímné to doznání. ale — vždyť právě Hae
ckel, který doznává neznalost vniterné podstaty
přírody, svým popíráním duše snaží se dokazova
ti, že vlastně rozluštil nejdůležitější část vniter
ných přirodních záhad. Jeho vlastní vyučenci čtou
ntu peprné kapitoly — ale v Čechách ujímá se prá
vě to, co v samém Německu se již odhazuje. Soc.
demokraté -ohlašují monistické přednášky, které
jsou odvarem Ostwaldových dormněnek. A přece
universitní professor Mareš jasně dokázal, že Ost
waldovy domněnky jsou předivem báchorek. Soc.
demokraté učí dále dle nápovědí Ostwaldových —
aby tak potvrdili, že jest jim každá pavěda proti

křesťanskémupátému světovému názorunázoru dobrá.
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LADISLAV ŠVESTKA,ADO KORUNA
| Prahe, Václavské n.63.

N pětiletou písemnou zárukou dodává

"Úvěruhodným osobám téčina infrné měs,splátky. Žádejíe ceunfky.

Kulturní jiskry.
-Dopis dra Alberta z Ruviile, věhlasnéhoučen
ce, konvertity a prolessora dějepisu na universitě
v Halle na Sále klášteru Žellvu. Jak známo, vydal
ténto veliký učenec, který z březnu r. 1909 kon
vertoval ke katolické církvi, spisy plné pravdy a

jsou: Zpět ku sv. Církvi- zkušenosti a úvahy kon
vertity, Berlín 1910; das Zeichen des echten Ria
ges, Berlín 1910,v němž dokazuje, že pokora jest

ou pravého nábo: 1 a protože pravou

ní pravé; třetí spis jeho jest der Gokdgrund der

Herdersche Verlagshandlung, ve spisu tom ukazu
je, že pravý a pravdivý jest jenom ten dějepis vše
obecný, jenž jest psán v duchu katolické církve.
Spisy ty čítali jsme v klášteře po našem řeholním
zvyku u společného stolu, dojímaly nás mocně a
působily vývody svými a důkazy obdiv a úžas V
myslích našich. Po přečtení jejich nutilo a pudilo
nás srdce naše, abychom úctu a vděčnost za ně
projevili muži tak učenému a neohroženému. Vsdp.
převor dr. Eugen Kadeřávek učinil tak a poslal
jménem nás všech dopis p. dru Ruvillovi. Brzy do
stali jsme od něho odpověď následujícího obsahu:
»Veledustojný pane převore! Váš laskavý donis,
který jsie mi zaslal také jménem nejdust. p. opata
a řeholních pánu bratří, abyste mi dobrotivě bla
hopřál, připravil mivelikou radost; než také mne
nemálo zahanbil, poněvadž jsem neučinil nic, leč
co jsem učiniti musil ku prospěchu své vědy. Čír
kví svaté jsem povinen velikými díky, netoliko že
mne zahrnuje všemi svými milostmi, nýbrž také
že mně ku pomoci znamenitě přispívá, an historic
kou vědupěstuji. Buď jakkoli, upřímné díky vzdá
vám Vaší Velebnosti, jakož i nejdůst. p. opatovi a
řeh. pánum bratřím za Vaši přátelskou vzpomínku,
zvláště však za Vaše zbožné modlitbv, kterých je
mi velice potřebí. V dokonalé úctě trvám Vaší Ve
lebnosti nejoddanější Albert von Ruville.«

O náhlých změnách »přesvědčení« napsal vy
nikající kritik Fr. X. Šalda v »Národ. Listech« (dne
31. ledna) několik výstižných poznámek: »Sotva u
plyne v Čechách desetileti — miním literární a u
mělecké — aby nebylo rozebíráno ve svých slož
kách, karakterisováno ve svém rázu, hodnoceno
všestranně; a sotva uplyne desetiletí, aby nepro
citly kalendářově přesné a dochvilné i věštecké
vlohy kritických jednotlivců a aby nepředvídaly
už dobu příští. Duch jest nucen spravovati se po
dle kalendáře a odstavcovati své chody, vytvářeti
své směry podle něho. Ano, jsou některé časopisy,
již nové epochy literární a umělecké začínají
přesně s počátkení nových ročníků; v úvodním
článku prvního čísla tak pěkně a spokojeně pocho
vává se epocha minulá a vítá se epocha nová! Jak
pak teprve, když udeřilo nové století! Jak tu ne
účtovat s minulostí, nepohřbívat něco, nevidět ro
diti se něco nového! Příležitost jest opravdu je
dinečná, neboť vědí bozi, nevrátí se podruhé, ale
spoň ne nám, kteří namáčíme dnes péra do kala
mářů! A tak vyrojily se svazky knih, ano celé sou
vislé cykly děl. účtujících s devatenáctým | vě
kem podle všech pomyslových method a plánů ve
všech oborech; a knihám těm není dosud konce.:

Dále referuje Šalda o knize mladého němec
kého dramatika Julia Baba, pojednávající o boji
19. století s duchem romantiky. »Celé devatenácté
literární století rozdělil si berlínský kritik velmi
radikálním nožem ve dvojí půli: jedna podlehla
romantice a marně proto žila. . druhá půle ro
mantiku zdolala.« Bab papouškuje po Nietzschem
některé myšlenky proti romantice, proti křesťan
ství, které prý cdvrací pozornost od naléhavých
úkolů pozemských. Šalda odpovídá: >Jako všem
velikým náboženstvím nezabránilo ani křesťanské
zásvěti v tom, aby nestaralo se vášnivě o život po
zemský, aby jej neorganisovalo. . Chvíle ži
vota, za níž stálo tajemství zásvětné, byla a jest
jinak obtížena dramatickým, tragickým sinyslem a
tím možnostmi velkosti a monumentálosti, než
chvíle, která jest cílem sama sobě a není ničím ji
ným než přechodem ke chvíli jiné. Proto nezdá se
mně správné, že křesťanství nebo jiné náboženství
obrácené k zásvěti zimenšilo vitálnost (sílu Život
ní) jidskou; naopak: stupňovalo ji, poněvadž 'ji
nadalo svým nesmírně dusažným obsahem.

Bab jest z lidí dnes úžasně četných, jimž he
mží se feuilletony denního tisku: lidí, kteří se do
mnívají, že »překonali< »starý svět“ a kteří ordi
nují (pořizují) recepty na »svět nový«. Má je na
svědomí doba, která favorisuje (zasypává přízní)
toto řemeslo, škodlivější, než se zdá na první po
hled. Kdyby nic jiného: již tím, že z oddávajících
se čtenářů, jak je znaly doby minulé, z lidí ochot

bez tóto dobré vule není vůbec mnžné, aby to dílo
dojalo, a čím větší dílo, tm více vnímavostí od te
be žádá — vytvářejí jankovité pseudokritiky, kte
ří přistupují zhrdavě k uměleckému dílu s aprio
rismem svých >přesvědčení« a svého »světového
názoru«, již tim podporují filistra a utvřzují jej v
jeho domýšlivosti. . proti romantické polovi
čatosti jest Bab polovičatosť jiná. snad právě pro
t'vná. ale proto stejná: zase polovičatost. Neni ná
hodné. že básníci, jimž se klaní nejhlouběji Bab, ze
starších Hebbel a z mladších Dehrmel jsou konec
konců přece větší didaktikové než tvůrcové; při
vší své úctě k nim. která není jistě nepatrná, ne
mohu toho neviděti. —

Chceme dnes prostě umění, které by bylo tvo
řenocelý m člověkempro celého člověka,v
němž byly by účastny ne jen cit, ne jen intelekt, ne
jen nervy, ale především vůle. A takové umění
není možné bez žhavého. sílného náboženského 0

to náboženské ohnisko «staré« nebo >nové«, jest

bova jest, jak jsem ukázal, v pravdě velmistará,

starší, než Bab tuší. Opravdovému. tvůrci není mé
»starého« a nic »nového<: na »staré« musí dovésti
pohledět svým tvůrčím zrakem, jakoby je poprvé
viděl, a »nové« musí býti jen nejstarší známý z je
ho prvních snů. Jde jen o jedno: aby tato zbož

tvůrčí. A ostatek jest dým a prázdný zvuk.«
Nový český překlad Plsma sv., jehož prvý se

šit právě se rozesílá, uvítán byl s velikou radostí
nejen od duchovenstva, nýbrž i od laiků. Svědčí o
tom hojné pochvalné projevy neustále docházející.
Jak výborný překlad, tak i obšírné, dukladné po
známky a výklady všeobecně se líbí. Nové toto
vydání Bible nahradí literatuře naší obšírné ko
mentáře, jichž dosud postrádá. Předplatné i objed
návky přijímá Administrace České bible v Praze,
IV. 35. (Hradčany).

Soudruh na cestách. Vrátí-li se kdo z dlouhé
cesty, může již něco povídati! A tak i býv. presi
dent říšského německého sněmu „soudruh Schei-:
demann, který podnikl nedávno »studijní cestu« do
Ameriky, ovšem ne na vlastní útraty, mohl bý
mnoho vypravovati, kdyby chtěl. Musil přiznati,
že z něho měli soudruzi za velkou vodou velmi
malou radost. Nestáli o jeho přednášky, v nichž
jin měl vštěpovati rudou vědu 60) doll. (300 K) za
jednu řeč. A nedosti na tom, oni si troufali řící mu
do očí několik peprných slov, na které pan Schei
demann tak brzy nezapomene. Jistý americký sou
družský orgán dokonce napsal, že je nutno se míti
na pozoru před importovaným německým sou
druhem, poněvadž devatenáct dvacetin z toho, co
poví, bude lež. Kromě toho připsaly americké lis
ty na účet pana Scheidemanna množství nepěk
ných vlastností jako arroganci, domýšlivost atd.
Pan Scheidemann má, jak vidno, všechny příčiny
býti nespokojen se' svými americkými soudruhy,
o nichž tvrdí, že ho »hanebně poslintali.«

„Germania“ o přemrštěném nacionalismu.

Tento říšsko německý „katolický denník byl
napaden pro své umírněné národní stanovisko
od nacionálního tisku německého velice prudce.
Útoky děly se zvláště pro tyto řádky „Gernanie :
»Především nelze schvalovati, jestliže katolíci
kladon nacionalismus nad katolicismus, jestliže
uznávají pouze národní kulturu, literaturu a
umění a jesliže uepochopují, že celý svět objí
mající inyšlenka katolická vysoko stojí i nad
oprávněným nacionalismem.« — Po velikém
křiku pokrokářů o »protinárodních« záchvatech
hájila se »Germania« takto: »To jsou tak
rozumné věty, dokázané zvláště proudem mo
derní kultury, že se divíme, proč jsou napa
dány v listech pokrokových a liberálních.
Pravda nezná žádných nacionálních hrází Idey
a umělečtí technikové vysmívají se hranicím
země. Nadto jsou národnosti cosi stěhovavého;

v proudu dějin se rodí a zanikají. „Jakou poše
tilostí jest za našich dnů, chtít vývoj kultury,
literatury a umění nacionálně odloučiti a za
hraditi! Jsou ovšem v dnešní - francouzské.
německé a anglické literatuře — siněry, které
se kloní k takové strannosti, ačkoli ji právě
neprohlašují za vzásadu: jsou také katolíci
kteří zde spolupůsobí, aby nezůstali v nacio
nalismu a modernosti pozadu. Takový nacio
nalismus není pokrokový, ačkolij hájí je po
krokově-lidový orgán.« — Uvádíme tyto věty
zodpovědného katolického listu hlavně proto,
aby bylo zřejmo, že říšsko-německý tisk kato
lický uemá podilu v pruském bezohledném
hakatismu. Neškodilo by, aby o těch slovech
vážně přemýšleli zvláště křesť. sociálové .ví
denští, kteříhledí dosáhnouti při svých četných
aťérách pardonu od radikálních nacionálů ně
meckých nemilosrdným pronásledováním čes
kého živlu. Kdyby byli jednali vždy křesťansky,
nebylo by jim nyní zapotřebí domáhati se re
habilitacz takovým obmyslným, byzantským

apři tom1 nespravedlivým způsobem.

Zprávy organisační
a spolkové. —

Svěcení praporu Marlánské Družiny mužů a jinoché
v Hradci Král. Dne 2. února konala se krásná a dojemná

slavnost v kostele Panny Marie: Mariánská Družina
mužů a jinochů s'avita svěcení svého praporu. Prapor
byt zhotoven v Křesťanské akademii v Praze a zaslu

Starobc'eslavské a sv. Václava, druhého patrona Dru
žiny. Svěcení započalo dne 2 „února 0 4. bod odp. a u
volil se je vykonati protektor a čestný člen Družiny J.
Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava. Před 4. hod. se
shromáždity veškeré Družiny a spolky i s praporý v
kostele a utvořily po celé délce koste'a špalír. Bylo tu
viděti především mariánskou Družinu mužů a jinochů v
plném počtu. Mimo to tvořily řady: mariánská Družina
dam z Hradce Krá'. v čele s pí. Hedv. Lendeckeovou,
choti c. k. vrch. rady zem. soudu, mariánská Družina
dívek s praporem, I2členná deputace mariánské Druží
ny mužů a jinochů z Przhy se starostou p. Ticháčkem a
s praporem v čele, deputace Družiny akadem. starší a
mladší z Prahy, deputace Družiny dívek z Prahy, spo
lek katolických tovaryšů z Hradce Král. s praporem,
sdručené spotky farnosti Pouchovské s vdp. farářem Ko
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nečným a praporem. spolek »Anežka«, zástupcové Vše
odb. sdružení křesť. dělnictva a Orlů atd. O 4. hod. pří
jel ke chrámu nejdp. biskup, provázen jsa cerem. a sekr.
vddp. dr. Cibulkou a přivítán byl dp. superiorem J. Stry
balem T. J. Nato ubíral se v průvoduassistence,již
tvořili páni bohoslovci, k oltáři. Prapor, jenž měl býti
svěcen, roziožen před oltářem na stole. V presbytáři již
stály matka praporu, velevážená paní Růžena Hobzko
vá, choť c. k. professora, s kmotrou sk Erikou Lendecke
ovou, k nimž se přidružihi praporečníci a praporečnice
s prapory jiných družin a spolků. Ghrám byl zcela napi
něn věřícími. V první lavici bylo viděti vsdp. kapit. dě
kana a gener. vikáře Msgra dr. J. Soukupa, vsdp. ka
novníka dr. Fr. Reyla, vidp. dr. H. Doskočila, rektora

semináře. Po zpěvu »Zavítej, sv. Duše« měl J. Excelten
ce případnou, krásnou a dojemnou řeč o významu pra
poru vůbec a tohoto praporu Mar. Družiny zvláště, na
němž na jedné straně je obraz Panny Marie Starobolesl.,
ke které tolik Inuli láskou a úctou předkové naši a na
druhé straně obraz sv. Václava, který odkaz katol. ná
boženství nám dak a s nebe stráží nad tímto svým kní
žecím odkazem. Proto připomínati bude tento prapor, a
by sodálové zděděnou lásku k P. Marii nadálezachova
1. ji šířili a na výsost si vážili drahého odkazu víry
Kristovy. Krásná byla appiikace slavnosti Očišťování
P. Marie k tomuto praporu. Nejdůstojnější řečník slova
»Postaven jest tento na znamení, jemuž bude odptráno«
obrátit ná temto prapor, na to, co tento prapor hlásá.
Končiš pak slovy: »Nad hlavami vašimi vláti bude ten
to prapor též jako svědek toho, že věrní zůstanete lás
ce k P. Marii, víře katolické, že odhodlání jste statečně
a obětavě k boji života za víru, cirkev Kristovul« Po
té posvětil J. E. prapor, mačež připjaty matka praporu a
kmotra stuhy na prapor a přikročeno k zatloukání hře
bů.Začal nejdp. biskup slovy: »Ve jménu Otce i Syna i
Ducha sv.« Zatloukání se súčastniti kromě J. E., matky
praporu, kmotry praporu a zástupců všech Družin a
spolků vsdp. dr. Soukup, jenž mocným htasem provolal:
»Boha se bojte, císaře v uctivosti mějte, bratrstvo, to
jest družinu až do smrti milujte<, vsdp. dr. F. Reyl P.
Stryhai, dr. Cibuka, dr. Doskočil, vdp. Konečný, p.

- statkář Schleyder z Dražkovic u Pardubic, P. Řehoř T.
J., P. Vídeňský T. J. Pak odevzdán prapor matkou pra
porečníkovi Na to starosta Družiny mužů a jinochů p.
rada Fischer poděkovat Jeho biskupské Milosti, slibuje
jménem Družiny, že budou ochotní pro čest Královny
nebes každou oběť přinésti. Pak bylo zazpíváno na ků
ru»Ave na moři« a následovalo přijetí nových členů. Po
té byly litanie, Te Deum a uděleno sv. požehnání. Tu
odebral se J. E. na trůn a ředitel Družiny P. Fr. Vídeň
ský měl děkovací řeč. Předně podotknul že nejdp. vrch
ní pastýř stát u kolébky Družiny a dnes jako protektor
a čestný člen vádí, že Družina se vzmáhá. světíc svůj
prapor a přijmajíc 10 nových členů. Ředitel děkuje za
lásku J. E. k Družině, shibuje za arcipastýře se mod
lšti a vystovuje přání, aby prapor byl nejenom znamením
jednoty a věrnosti sodálů, ale i ochráncem. Dále dě
koval obětavým pražským sodálům a sodálkám, poděko
vat ostatním přítobným Družinám, příznivcům a spol
kům, děkoval i za telegrafické a písemné projevy zda
ru od Družin velehradských, z Dobrušky all., za blaho
přejný telegram se Sv. Hostýma a skončil řeč slovy:

»Zůstaňme vždy tak jednotní! Neboť v jednotě je sla
a vsíleje jisté vhtězství,obzvláštěpodochranouMa
rle Panny.. Po té se ujal J. E. ještě jednou stova. dě
koval za slíbenou za něho modlitbu, projevil nad tím
svou radost, že je protektorem Družiny a pravil, že jest
jakožto protektor Družiny splnomocněn díky vzdáti ve
Jeváž. pant Hobzkové, matce paporu a si. E. Lendeckeo
vé, kmotře praporu. Tim byla slavnost skončena za zpě
vu družinské hymny.

Dlecésní Cyriliská Jednota v Hradci Králové konala
svou valnou hromadu dne 28. ledna, na níž zvoleni by
M pp. funkotonáři: předsedou vsdp. dr. J. Mrštík, inf.
probošt v Poděbradech, mistopředsedou Msgre dr. F.
Šazic, pap. tai. komoří. čest. kanovník atd, jednatelem
slov. p. Fr. Režný, c. k. fin. rada, čítny ; u: slov.
p. Št. Fischer, c. k. rada v. v., VL Horaof;'W notář, c, k.
gym. prof., náhradníky: dr. M. Doskočil, rektor semi
náře kněž., K. Keppi, řiditež b. Borromaca, pokladníkem:
dr. J. Haráň, sekretář b. komsistoře, revisory účtů: VI

Sekera, řídštel Rudojíina, Jiří Sahula, sbormistrem a ar
chivářem dr. O. Svoboda. vesměs v Hradci Králové. De
tegátem do Obecné Jednoty Cyriliské v Praze zvolen
vsdp. dr. J. Mrštík. Šťastná volba jednatele aosvědčená
píle sbormistra opravňují k radostným nadějím na ob
rození činnosti Cyriliské Jednoty v novém roce.

Hradec Králové. Ples jednoty katol tovaryšů dae
11. t m. vydařil se tak úspěšně, jako léta minulá. Ná
vštěvníci vyplnili zcela jak dvoranu tak prostorné mist
nosti přilehlé. Znovu dokumentovala hojná účast zdej
šího obecenstva, že jednota těší se v širokých kruzích
neochvějné přízní.

Smiřice. Dvě přednášky o »Bilé Hoře« byly před
neseny ve dvoraně během prosince. První přednesl p.
prof. Mikan z Hradce Král. solidním tónem se stanovis
ka pokrokového a druhou na sv. Štěpána oblíbený náš
lidový řečník vdp. Konečný. bisk. vik. sekretář z Pou
chova, se stanoviska katolicko-národního. Bílá Hora jest
sporným bodem kulturních táborů katolického a volno
myšlenkářského v našem národě a zajisté každý uvědo
mělý Čech se musí zajímati o tuto trageaší národní. Vdp.
Kanečnému musíme se vřele vděčiti za svědomitě pro
pracovanou a přímo mistrně pronesenou přednášku, jíž
snažil se věrně nastíniti pravý názor o Bílé Hoře pře
svědčivými úúkazy de historických fakt uznávaných
autorit dějepisných. — Katolicko-nár. Jednota smiřická
započala činnost svoji v roce 1914 valmou hromadou 4.
ledna za značného „účastenství č'enstva. Jednatkibké
zprávy zhostil se obratným způsobem obětavý náš či
novník p. Vít a horlivý člen výboru, pokladník p. Soura
da nastínit finanční spolkovou situaci. P. Pluhař podal
stručný obraz činnosti knihovní a dramatické. Agilnost
a hortivá snaha byla zřejma z celé činnosti v oborech
jemu svěřených. Byto zjevno, že nemalou zásluhu mají

zdárnému provedení dednotivých akc“ dram:.ických.
Dík jim! Výboru byla vyslovena důvěra. Nanepatrné
změny zůstal týž. Po volných návrzích byda valná hro
mada k spokojenosti všech ukončena. -- Dne 11. ledna
pořádala Jednota „svůj representační ples. Zastoupeny
byly všechny vrstvy ve vzájemné shodě a zábava Fly
nula nerušeným a zdařitým chodem svým dlouho přes
půinoc. Jako valnou hromadou uspořádána byla roční bi

ti svůj zábavní program. Nyní nutno pracovati V hlav
ním jejím oboru pro vzdělání členstva rozkvětem spol
ku a tím celého ruchu katolicko-národního. Zdaf Bůh
našim snahám a pracem! — Xy.

Černilov. Dne 18. ledna pořádala katolická národní
jednota pro Čemilov a oko valnou hromadu, při níž
promtuvi! dp. J. Sahula na thema: -Náš postup-. Za
přednášku vzdáváme všeobecný dík.

Lázně Bělohrad. Dne 1. února uspořádal katošický
spo'ek slavnostní schůzi k jpoctě 70%etýchnarozenin
vsdp. J. Sehnala, konsist rady a bisk. vikáře. v Bělohra
dě, při níž odevzdán byl oslavenci diplom čestného člen
ství spočku. Na schůzi zavítal vsdp. Msgre dr. Fr. Šu«,
kanovník z Hradce Král, jenž přečeti bžabopřemý do
pis Jeho Excellence nejdp. biskupa dra Doubravy, ob
sahující vřelé uznání zásluh a připojil, že lásku, již se
vsdp. b. vikář nejen u kléru, nýbrž i svěřeného lidu tě
št, získal si svědomitou prací, biahovolností a mírnosti.
Ještě nyní dochází vsdp. vikář do venkovské školy,
aby vyučoval dítky sv. náboženství. Stavnostm řečník
vdp. Fi'ip Šubrt, farář a bisk. notář v Miletině. mimo ji
né uvedi, že vsdp. oslavenec dovede čeliti i v dnešné do
bě kritioké pro náboženství nevěreckým proudům roz
šiřováním katol. tisku a činnosti crganisační, čimž slou
ží okolním kněžím za skvětý vzor. Slavnostní schůze
byla velmi četně navštivena nejen vděčnými kollaturní
ky, ale i miými hostmi z dalekého okolí. Dojemná náh
da její byla povznesena případnými a zdařilými sboro
vými přednesy, jež nacvičit a řídi! p. Braun. ředitel ků
ru. Vsdp.kons. rada Mubocepohnut se slzami vočích
dělovalvšemz blfzkai zdalekapřištůmzapoctua u
znání. jehož se mu dostalo. Při řeči jeho slzely ci všech
přtomných, a ze srdce ctitelů vsdp. b. vikáře vycháze
la vřelá prosbak Bohuvšemohoucímu,aby takoblíbe
ného a obětavého kněze ještě dlouhá léta ve zdraví tě
jesném i duševním zachovatí ráčil.

Renovsko a Doubr. 11. leda měl volnou hromadu

náš spolek »Rovnost.. Konstatováno, že Činnost spolku
roku 1913 dosáhla vrcholu. Předsedou zvolen znovu dp.
M. Kiouda, jednatelem p. Jos. Vávra. — Dne 18. ledna
konala valnou hramadu odbočka | bospodář. sdružení

křesť. česk. zemědělců. Předsedou zvolen p. V. Skokan.
místopředsedou p. J. Vávra. Odbočka utěšeně zkvétá.
členů přibývá. — V Kaěžicích sdružení katol. mřádeže
vyslechlo 25. ledna velice pěknou přednášku p. A. Ka
ňourka o dalších prostředcích a výchovných cílech mlá
deže katolické. Dostavit se veliký počet posluchačstva
místního i okolního. — V Bousově v organisaci katol.
mládeže přednáše) 18. jedna dp. M. Klouda na théma »Z
ovzduší vysokých Taur«. Znamenitá řeč byla provázena
světelnými obrazy. — V Závratci potádá 8. února ka
tol. mládež ples v hostinci p. J. Urbánka. — V Miadoti
cích během měsíce bude přednášeti p. V. Nejedký z
Hradce Král. — Ve Žleb. Chválovicích v postě budou u
spořádána dvě divadelní představení.

VI. representační věneček »České Ligy Akadem.«
pod protektorátem Jeho Excellence nejdp. dra Jos. Dou
bravy, biskupa královéhradeckého, bude fž I. února
1914 na Žofíně. — Veškeré dotazy a reklamace buďtež
laskavě řízeny na »Plesový výbor Č. L. A.«, Praba-ll..
Voršilská 1. (Kolej Armošta z Pardubic).

Z jednání zemské konference české sírany křesť.
soc. v Čechách. Konference konala se 2. února ag Ve
liké účasti důvěrníků. Zprávy o stálém rozkvětu | Or
ganisace a podnikůstrany byty přijaty na vědomí s ra
dostným uspokojením. Mimo jmé usneseno: Orgaasač
ní kamitéty hleďtež hospodářskou i požitickou organása
ci ve svých oblastech roašířiti a prohloubiti. Křesťan
skasociální organisace místní nechť nezapomínají na daň
strany. Odborové organisace buďtež našimi stoupenci
borlivě podporovány a jejich rozvoj nechť jest nejenom

ru. Konference vyjadřuje se pro součinnost s konserva
tivní stranou tidovou s výhradou úplné autonomie kaž
dé z obou stran. — Zemská konference české | strany
křesťanskosociální, přihlížejíc k podaným návrhům vřá-,
dy a svokným vyrovnávacín konferencím česko-ně
meckým. vyslovuje své politování, že česká strana kfes
ťanskoscciální, zastoupená na rozpuštěném sněmu krá
jovství Českého a soustředivší při posledních volbách
vlce než 82tislc b'asů, k vyrovnávacím poradám na zá
kladě nesprávných informací ci ministerského předsedy
hr. Stirrgkha pozvána nebyla. Z té příčiny odmitá stra
na veškerou zodpovědnost za jakékcHv důsledky jed
nání zmíněných porad. zvláště za škody, které by z kon
ferencí těch českému národu vzejíti mohly. Zemská kon
ference české strany křesťanskosociátní protestuje pru
ti všem proposicím vyrovnávacích návrhů hr. Stůrgkha,
jimiž přirozená i historická práva českého "idu újmu by
vzíti mohl. Jmenovitě obrací se konference proti sma
hám Němci a hr. Stůrgkha, které ohrožují existenci a
práva politická českých menšin. Zemská | konference
strany vybízí vládu a všechny rozhodující činitebe v Ze
mi aříši aby vypsáním voleb a svoláním sněmu kré-.
fovství Českého cdstranště protiústavní absohutismas 4,
aby v Čechách zavedli řádný -stav ústavní.

Lurdský spolek kcná ve dnech 10. a 11. února 1914
v Praze první řádnou vajnou hromadu snásl. progra
mem: V úterý dne 10.ánora o půl 8. hod. več. ve vel
kém sáje pražské Měšť. besedy (Vladistavova wi.) před
náška s promtanými obrazy: »První česká pout spolko
vá do Lurd r. 1913.. Přednese kn. arc. vik. sekretář a
farář A. Brož, místopředseda spolku. Přednášky súčast
ni se nejdp. protektor spořku J. Em. kardiná ze Skrben
ských a J. M. p. cpal a zem. prelát Method Zavoral ze
Strahova. pratektor první spolkové pouti. Ve středu 11.
února (svátek Panny Marie Lurdské) v 9 bod. rán> bude

Katal. Úrěrní družstvo Eliška v Hradel Král
(ADALBERTINUM)

szúrokuje 0 a posky— tuje výh.
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Panny Marie Sněžné (Jumgma- |
. opat M. Zárvoral tichou mši sv.

kucti P.MariéLurdákůza dlenya dobrodincesoolku.
Po mši sv. opůl 11,hod. dop. koná sevalná hromada
spolku v malém sáte Měšr. besedy s násl. programem:
1. Uvýtcí řeč předsedy spolkuMsgra dra Mořice Pí
chy. 2. Zpráva jednatelská, ref. jednatet P. J. Rossier.
3. Zpráva pokladní , přednese pokladník P. A. Kašpárek.
4. Zpráva revisorů účtů. 5. Rozhovor o výpravě na cuch.
kongres r. 1914 do Lurd. 6. Doplňovací volby. 7. Dota
zy a volné návrhy. Všichni P. T. členové a členky se
uctivě k valné hromadě zvou . Pro účastníky valné hro
mady a euch. kongresu ve čtvrtek dne 12. (mora na
Strahově konaného, pořádá Nár. divadlo ve čtvrtek dne
12. února o 4. hod. odp. posvátnou scénickou hru Wag
nerovu »Parsifal«, který se potkat s velikým úspěchem.
Představení vzácnou návštěvou poctí J. E. nejdp. kardi
nál s nejd. českým episkopátem. s J. M. nejd. zem. pre
látem a opatem M. Zavoralem a jinými církevními hod
nostáři. Kojíme se nadějí, že si nikdo nedá ujíti tuto říd
kou příbežitost. aby se nepokochal krásami | nejlepší
skladby Wagnerovy! Tož na shledanou v zhtem do
mě nad Vhavou!

Podporujte své die
césní knihkupectví!

© ©

* KNIHY *
zábavné, cestopisné, poučné a odborn

ČASOPISY
a díla periodická,

ZAKLÁDÁNÍ
a doplňování spolkových

KNIHOVEN
deporučuje

Družstevní
knihkupectví

a nakladatelství

v Hradci Králové
Ajalbertinum.

© ©
Podporujte své die
césní knihkupectví!

————

Zprávy
místní a z kraje.

Vánoční akademie v bisk. Borromaeu zdařika se
znamenitě. 4. vět pastorální | symřonée Beethovenovy,
provedená za -pomocí některých osvědčených ochotníků,
přáno uchvátišs. Veliký orchestr zněl bravurně a vše
cky krásy nádherné komposice předvedi s náležitým po
rozuměním. Jestliže již zde. velmi dobře se updatnětičet
rá chovanci Barromaea, tož dakáza'i též vyspělou ru
tina při přednesení zpěvů i velice cbtlžných (na př. No
vákovy vánolní ukolébavky a Valtrova smíš. sboru).
| velice choulostivé přechody do různých tenin prove

«eny s.chvašitebnou jistotou. Všecko nacvičil a pevnou
taktovkou ovjádal dp. dr. Svoboda, jenž jeví vzácnou
horlivost v nráci pro zdar hudby církevní. Jestliže již
přadešté akademše, které řídil. měty rozhodný úspěch,
tož mu nyní gratulujeme znovu. Vánoční tklivé akade
mii by! přítomen i J. E. nejdp. biskup dr. Josef Doubra
va, který vyslovil nežíčené, zasloužené uznání všem ú

„čisloujícím a evjáště dp. dr. Svobodovi. Viděli jsme zde
i jiné vzácné hosty, kteří provázel jednotiivá čísla ve
hikou pochvalou. Tedy jen s chutí do datší práce!

© vývoji mázorá na ochraze památek v 19. stol. bu
«de přednášeti v neděli 15. února o 5. hod. odp. v novém
přednáškovém sále městského musea průmysl. v Hrad
<i Král. p. dr. Zd. Wirth. Padá (s doprovodem 40 svě

„=

táných obrazů) přehledný výklad o souvislosti piety k
památkámsceloukulturoua vysvětlíz nívšecímye
tappy, jimižnázor ten běhemstoleti prošel,nežse vy
tvořil dnes platný, moderní názor konservační. Výklad
nené polemikou, ale vede jej snaha po objektivním vy
světlení myšlenkových proudů z ducha doby a spraved
Jivém ocenění světlých i stinných jich stránek. Příklady
obrazové jsou ovšem voleny z českých hradů a měst.
Přednáška zahájí v nové budově musea ruch populari
sační a bude veřemě a bezpkatně přístupná.

Pohřeb Karla Kotrbelce. Tiše, náhle se světem se
rozloučit Karel Kotrbelec, česmý děkan a farář Pou
chovský v. v., který tráví poslední svá léta v Hradci
Králové. Narodil se r. 1849 v Něm. Brodě, na kněžství
byl vysvěcen r. 1873. V činné správě duchovní působil
3 let (v Dot. Krupé, Babicich. v Pouchově jako kaplan

a pak jako farář 15 let). Pak, jsa již dávno zdraví veti
ce chatrného, strávil přes 4 léta zaslouženého odpočin
ku v Hradci Králové. Zemřet zaopatřem sv. svátostmi
31. ledna o půl 6. hod. ráno. Zvěčnělý byl postavy ne
patrné, ale vykonal přes častou dlouho trvající nemoc
dilo veliké, osvědčuje neochvějnou horiivost ve správě
duchovní. Velice se chválí jeho vřelá láska k chudině
a skromnost Když pozoroval, jak vežiké útoky se dějí
prot! katolickému názoru světovému, stavěl se k obraně
dle svých sil Nemoha se pro nedostatek zdraví účast
niti všeho ruchu organisačního, podporoval a šíři hor
tivě obranný tisk, povzbuzoval jiné stejně smýšlející.
Při tom však si vedl s takovou křesťanskou láskou a u
mírněnosti, že mu ani nepřátelé nemohli vytknouti pře
mrštěnost. Když farářoval na Pouchově, trápit ho zvlá
ště oční katarh. Kotrbejec totiž tak horlivě studoval dí
la vědecká (zvláště historická), až si pokazil zrak. Když
již nemoh! pokračovati, vebikou zásobu knih rozdával,
aby mohli studovati jiní. Kdo ho znali, srdečně zatruch
lili nad odchodem duše šlechetné. — Sotva se nadál
tento pokorný kněz, že pohřeb bude míti velice slavný.
Sešli se jeho kolegové z theologických studií, bývalí
jeho kaplaní a jiní kněží, veliký počet jiných věřících.
V kathedrálním chrámu Páně zdejším vykonal výkrop
kollega zvěčnělého. vsdp. gener. vikář dr. Jan Soukup,
pronest tklivou řeč a nato sloužil slavné pontifikální re
kviem za četné assistence kněží a bohaslovců. Absoluci
vykonal sám Jeho Excellence nejdp. biskup dr. Josef
Doubrava. Pak vedl vsdp. gener. vikář kondukt Velkým
a Malým náměstím k dfvčímu pensionátu, kdež všem ú

častníkům vřele poděkovat. Krásné smuteční zpěvy při
rekviem i před pensionátem provedl pěvecký sbor kat
hedráty a bohoslovci za řízení pp. Winsche a dra Svo
body. Když rakev s ostatky zesnulého se blížila k Pou
chovu, rozvinul se dojemný obraz. Před obcí stál s ve
likým zástupem osadníků vdp. vik. sekretář a bisk.
notář Filip J. Konečný, nynější farář Pouchovský. Če
kaly tu spojky s praporem, zástupcové obce Pouchova
a obcí přifařených na smutný návrat svého bývalého
duchovního správce, který do poslední chvíle vzpomínal
s velikou láskou na dobré kolaturmíky. Rakev složena na
máry, načež zástupcové obcí prokázali zesnulému po
ctu tůn, že nesli rakev do chrámu Páně. Znovu vykro
pil vsdp. gener. vikář rakev, a když zapěli místní zpě
váci tk'tvý sbor, a rakev spuštěna do lůna země, pro
mluvil vroucně nad svým spolužákem. Když děkoval
hodnostář přítomným za lásku prokazovanou zvěčnělé
mu, snad ani jedno oko nezůstalo suché, slzelo celé
množství. — Zaduněly hroudy, rakev zmizela. Ale vzpo
mínkana šlechetného kmeta bude trvalá. Kotrbejec po
stavi! si v srdci kolaturníků po:nník nehynoucí. Bůh ra
čiž vyplniti všecky vřelé prosby, které se vznášely k
nebesům za duši šlechetného kmeta!

Španělský jik s městy Kordovou, Sevilou, Kadixem

Panoraimě Národní Jednoty Severočeské v Hradci Krá
Jové v týdnu od 7. do 14. února 1914 s ukázkami stavi
telských památek středověkých, z nichž zvláště vyni
kají maurské stavby v Alhambře, dům Pilatův v Sevil
ie mešita kordovská s bujnou zelení oranžových zahrad.

Ples místního odboru Českolovanské obchodnické
besedy pořádán bude 7. února 1914 ve dvoraně Besedy.
Reklamace přijímají kol. Dobiášovský u ly J. Ganzová,
Velké nám. a Fr. Ryg' v droguerii Fr. Uhlíře na Praž.
Předměstí.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové „jakož i liti
álky jeho v Praze, Semilech a Plzni, dále expositury v
Prazell., na Žižkově, Letné, ve Slaném, v Čáslavi, Chru
dám, Jičíně a Turnově přijímají již nyní přihlášky pro
druhou třídní loterii. jež počne v měsící květnu 1914.

V Zálož. úvěrním ústavě | stav veškerých vícadů
činil koncem měsíce ledna 41,864.572 K.

Česká banka, flllálka v Hradci Králové. Ce'kový
stav vktadů České banky koncem měsíce ledna obnáší
K 28029.771.60, tudiž c K 1859.482%- více než v měsíci
předešlém.

Záložna v Hradci Král. Stav vkladů počátkem led
na 2258.266 K. stav koncem měsíce 2275.729 K. Stav

půjček počátkem měsíce 2555.030 K. koncem měsíce2571.852 K.
Spořitelna Královéhradecká. | Za ničsk leden ma

vichadech úsporných uloženo 565.474.42K,vybráno bylo
645.813.90 K. zůstatek 17,803.464.12 K. V odvětví šeko

vém uloženo 192.373.25 K, vybráno 307.956.79 K. zůstatek 671.068.08 K.

- Dar. Pan Al. Hosnedl, topič, odevzdal nám 1 K ve
prospěch útulny s'epých dívek v Praze na Kampě.

Týniště u. O. Nár. socialisté svolali si na 1. února
okresní protestní schůzi proti vojenským břemeném a
pro starobní airvadidnípojištění.Slovaujal se posí Ex

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

SingerCo. akciová společnost pro šicí stroje.
WHradeeKrálové, u labského mostu 270.

V
českých oposičníků. Zajímavým jest, že »nynější vláda
s) stojí pevně a zaujímá krajně nepřátelské stanovisko«.
Promluviv, v jakém stavu se nachází star. pojištění, od
soudil »demagogické hausirování soc. dem. řečníků. —
Druhým referentem byl taj. Šolc, který doplnil řeč posl.
Exnera v druhém bodu. Zástupce soc. dem. obhajoval
taktiku soc. demokratickou dosti nešťastně. Potom do
stal se k slovu red. R. V. Kozel z Náchoda. Přirovnával.
nynější poměry k dobám Riegrovým a ukázal, jak by
bylo třeba dnes svormosti cekého českého národa. Všich
ni staročeši byli zrádcování a dnes jsme na tom ještě hů
ře. Mladočeši i druhé české strany pokrokové dnes ne
přinesli nám ani tolik. Ukázav na různé nepřátele star.
pojištění, dovoláva] se spravedlivého opatření ve stáří
všem malým a středním vrstvám. K odpovědi se při
hlásil taj. Švec, ačkoliv nyni bylo povinností posl. Ex
nera obhájiti nynější postup české oposice. Pan tajemník
vybočil z mezí programu a již to šlo. Prý dr. Hruban
ze strannických důvodů nechtě! býti se Staňkem v jed
notnám klubu. Chytře však zamičet, že ani dr. Kramář
se svými členy, který přece za společného kompromisu
s nár. sociály děla) říšské vo:by, v nynějším klubu není.
Katol.-nár. poslanci byli proti existenčnímu minimu 1600
K. Toto se odvážil tvrditi taj. Šolc, ačkoliv dobře věděl,
že mluví nepravdu. A teď to šlo. Prý klerikálové v Ra
kousku vládnou, němečtí křesť, sociádové chtěli válku,
jsme římští, mezinárodní. držitelé absohutismu, nepřáte
lé osvěty, svobody. Nár. sociálům jest náboženství vě
cí svatou, která má býti v srdci. Nemá se jí prý řemesl
ně využívati k účelům panovačným. Atd., atd. Všecky
dávno odbyté šlágry vyrukovaly, aby se namluvilo po
sluchačstvu, jak jsou klerikálové nebezpeční. Když však
chtěl red. Kozet odpověděti, prohlásil předsedající .
Nuc z Kostelce n. O., že pro pokročiost času slovo ne
udělí a schůzi ukončil Charakteristické jest, že i p. Nuc
snížil se k výkřiku o kropáči a šavli. Těm mladíkům to
odpustíme, ale kdo chce se vydávati za imteligenta, tak
to by jednati neměl Schůze tato špatně dopadla pro
svornost českého lidu. Účastníků bylo z celého okresu
70. Místních nár. sociatistů byso 20. Ostatní byli cizí. By
ti zde též stoupenci naši a soc. demokratičtí. V brzké
době svoláme schůzi a ukážeme. jak se věci mají.. Jest
na našich stoupencích, aby drobnou prací mezi naším li
dem sesilovali naše posice. Liď pozná, kdo to s ním my
slí poctivě a ukáže všem pánům z pokrokového tábora.
že jim nevěří. — Jeden z přítomných.

Hořice. V sobotu 31. ledna opustily Šedé sestry
sv. Františka okresní nemocnici. by ustoupily městským
ošetřovatelkám. Působity zde 25 let s největší obětavo
st: pos'ouživše zde s největší péčí tisícům chorých ubo
žáků. Dvě z nich — právě nejmladší — nevrátity se již
do svého kláštera. Zemčřelyjako oběti šlechetné své hi
dumilnosti. Sestra Theodosia ke konci prosince se na
kazi'a při ošetřování nemocných tyfem a již odpočívá na
zdejším hřbitově. Sestra Jiřina. ačkoli sama dežší dobu
byla churavosti sesláblá, do poslední téměř chvile po
máhaja při operacích, byvši sližbou přidělena do ope
račního sálu. Skona'ta letos téměř náhle hned po svém
přítezdu do Prahy dne 24. ledna. Slabé její tělo pod tí
hou svědomité práce kles'o. Nad odchodem řehbolnicpro
jevili zdejší protikatoličtí fanatikové náramnou radost,
nevědouce ani, jak takové »uspokojení« je výronem du
cha zcela zpátsčnického. V době, kdy do | zednářské
Francie jsou znovu volány ošetřovatelky řeholní, v >
bě, kdy pokrokoví lékaři vzdali za války balkánské vše
oku čest jepfškám, odsoudřvše jednomysině zástupy
marnivých. fintivých ošetřovatelek světských, může se
nad odchodem jeptišak radovati jenom člověk, který
fanatismem přišel o normální zrak. . . V »Pochodni«
m př. jest napsáno, žesi nemocní oddechnounaď tahem

Žnovuzlacení a opravy
oltářů, kazatelen, soch
1 veškerého kostelního zařízení +

provádí osvědčený



»sčemého ptactva«. Prý »zbaveni budou černých sýčků,
kteří v podobě jeptišek, jako příšery (!!) věštící zkázu
a smrt, pilžily se (!) po chodbách, stěžovaly (no — nol)
uzdravení a umárajícím Činily svoji přítomností poslední
hodinu pravým peklem.« — Víc už ovšem placený řeme
Slný sleha »pokraku« jbát nemůže. Představením této
příšerné balady vyčerpal nejstrašlivější prostředky k
markýrování bubáka „Jako by v té nemocnici umírali ni
koti ládé, ale hotov! ďáblové, protože dle přísloví čert
se kříže boj. Jaký očistec doved'i připraviti obětavým
jeptiškám poštvaní, navedení soudruzi, o tom ovšem
»Pochodeň« nechce vědět nic. Po veškeré sekatuře je
ště tohle poděkování, které ilustruje markantně krajní
zdivočilost 'a surovost současných poměrů, zaviněnou
tiskem nevěreckým. Rcete, kterému lékaři by se odvá
žid někdo za lidumilnou práci dávati takové kopance!
Jem proto, že jeptišky v době oddechu místo fintění, tan
ce a výletu se modlí, sesype se na ně z rudé nádrže sí
ra a oheň. A k těmto surovostem mičí a mlčí učenější
representanti českého »pokroku«. To znamená, že sou
hlasí s každým karabáčem, který sviští po zádech obě.
tavých lidí katolických. Pánové dovedou často vyzývati
jízttivou formou katoMky k obětavé humanitě. Když tuto
bumanitu „katolíci ' provádějí, jsou práskáni moderními
barbary přes ruce. »My nejsme proti katolíkům, ale pro
ti klerikalismu!« houkají farisecvé a placení námezdní
ci z plných plic. Nuže — jeptišky jsou také »klerikálka
mí«, zneužívají náboženství k účelům sobeckým? A prá
vě tyto představitelky nejobětavější humanity dostáva
ji přes hlavu toporem nejhrubšůn. [ trpasličí syslové vy
lézají ze svých děr, aby se zahryz'i ostrými zoubky do
hávu těch, které se proti nim brániti nebudou. Snadno
jest bezbranného bičovati. A kdyby tupený se obrátil k
vůli sebeobraně, syslové spustí pronikavý pískot proti

»sútočnosti klerikalismu«. — Tedy jeptišky jsou k tomu,
aby připravovaly nemocným peklo! Tak lže člověk, kte
rý za peníze musí se vlichotití v přízeň kovaným fana
tikům. Odkud tohle posouzení? Jsou lidé, v nichž se zlé
svědomí okamžitě probudí, vidí-li jen na dvě vteřiny ře
bolní šat. Ovšem že pak takový zarytec velice stýská

tišky přesvědčení jeho znásilnily? Kterého nutity. aby
před smrtí si počínal proti svému »přesvědčení«? Tako
vým fanatikům ovšem každé jiné přesvědčení jest hroz
ným pohoršením a kamenem úrazu. Chraň Bůh každého,
kdo by v těžké chorobě byl odkázán na milost, nemilost
takových zavilců! — A liberální humanitáři k takovému
často se opakujicímu řádění mlčí, jako by to nebyly bar
barské rány v tvář humanity vůbec.

Do Hořic. Kongregace Šedých sester dává tůmto s
Bohem všem, kdo z města a okolí před odchodem z Ho
ic s námi buď osobně buď písemně se rozloučili, nebo
při jiné příležitosti nám náklonnost projevovali a dě
kuje uctivě za každý projev přízně. Za kongregaci: In
nocencie, představená.

Různé zprávy.
Osobná Vdp. Karel Kolísek, prof. na c. k. kadetní

škole ve Št. Hradci, který si získal velikých zásluh o
zdar pouti lurdské a římské, byt v minulých právědnech
jmenován J. E. nejdp. biskupem hr. Huynem auditorem
bisk. konsistoře brněnské. Jménem poutníků lurdských
tlumočíme p. auditorovi vřele procítěné blahopřání.

Protestantská snášelivost v Brunšviku. V brunšvi

ké námaze podařilo se jim vymoci »právo«, že každých
14 dní mohou dáti pro sebe sloužiti mši svatou. Proč ne
smějí styšeti mši svatou týdně, v důvodech mudr/ant
ské tolerantní vlády brunšvické nestojí. Ale co se Sta
lo! 200 katolíků v Kónigsiutter domnívalo se, že vánoce,
tak veliký svátek celého křesťanstva, bude jim dovole
no beze všeho dáti si sloužiti mši svatou. Krajské ře

'ství v Helmstedtu však žádost katolíků kónigslut
terských odmítlo, poněvadž na mimořádné bohoslužby
práva nemaji a od I4denní mše sv. prý upustiti nešze.
Křesťanské osadě bylo tedy úředně zakázámo slaviti na
rození Spasitelovo. Jaká asi obava pohnula ministerstvo
brunšvické, že katolíkům v den narození Páně zavřelo

-kostel? Či je slavení vánoc činem »státu nebezpečným:+?
Všichni ostatní: Židé, sektáři atd. smějí vykonávati své

. bohoslužby svobodně, bez obmezování. jen katolíci jsou
„z protestantské velebené tolerance vyloučení, Kdyby v
: katolických zemích bylo tak postupováno proti protes

"„tantským menšinám, to by bylo protestů!
- Po rudém jásotu nápadný klid. Když skončily vol

“ by r. 1907 ve prospěch soc. demokracie, prohlásito +Prá
"vo Lidu«: »Národ — jsme myl« Nyníuž tak sobělitiě ne

"miavi. Ve všech větších státech evropských lze pPozoro
-vati odliv členstva. Když byla dána rudému táboru ve

".jiká přileitost a moc k: positivní práci, přesvědčily se
davy o něschopnosti 4 něupřímnosti rudých demdgogů.

- „Proto tedy -nynámenší počet rudého voličstva v Němec
""hku, Pramciii Švýcarsku, Badensku, Hamburku, Amste

rodamě atd. Něvé soc. dem.knihy a spisy o socialismu
„"vycházeší v počtu menším, v "lidových knihovnách po

A"ptávka po sociálšstické Mteratuřé“síně poklesta. Dělní
"ol (šejůl se ve velkých městechjiž radějisportu než de

monstračním schůzím. Nespiněná, až do omrzení opako

„Rám o no státubudoucnostiotvíralalidu,zrak.c" "seďí soc. dem. poslanců skoro

90, v německéminP E ke kdě Jostozovoňčdevačníži
votitích potřeb, kde skutečné pronásledování stále ros
tovcího kapitalismu? Ve Francii mají rudí podíl na vtá
dě —ale tamtéž se přijímají závratné obnosy ma mili

ohlašují bankroty. V městech, kde jsou u vesla soc. de

mokraté, neni slyšeti nic o velikých počinech, naopak
naříkáse tamnabkluanaobohacovánírudýchzástup
ců měst. Americký jeden politik se vyjádřil trefně: Soc.
demokraté nedělají poditiku, nýbrž s pojitškou si hrají.«
Takové vysvědčení po šedesátileté horlivé rudé agita
cil Davům se ovšem nechce čekati na stát budoucnosti

"po několik stoleti.
Všellcos. Na dole »Aschenbach« u Dortmundu v Ně

mecku udát se výbuch třaskavých plynů, při čemž za
hynulo 25 horníků. — Do služeb ber'ínské policie při
jaty jsou assistentky, jichž úkolem jest pátrati po. že

nách, které udílejí ženám pomoc a radu v diskretních
případech. ' Kromě toho budou pátrati po kuplířkách;
také kartářky a prorokyně mají v evidenci. — Starostou
města čes. Dobříše zvolen kníže Col'oredo-Mansfeld. —
Dle pražského »Venkova« zemská správní komise pro
království České přes žádost čes. odboru rady země
dělské povolila mu na rozpočet správních vý'oh na r.
1914 více než o 100 tisíc korun méně, pouze 221.927 K a
ještě o 2.963 K méně, než bylo určeno na r. 1913, na rok
to nejvyšší nouze. Na dotací rozpočet pro odbor země
děiské rady nepovolila císařská komise na tento rok a
ní haléře. — Na těšínsko-uherských hranicích na trati
dráhy košicko-bohumínské zastavili 31. ledna 2 tupičí
výstražným signálem osobní vlak a chtěli se zmocniti
peněžních zásilek. Loupež však překažena. 1 'upič za
držen. druhý se zastřelil. — Minřstrům dr. Hochenbur
gerovi a bar. Heinoldovi udělen velkokříž řádu Leopol
dova. — V jižní Sibiři vypukly nepokoje mezi sedláky
a Kirkizy. — V anglickém vojsku jest 64.000. vojáků
abstinentů. — Vojenská správa bude žádati letos úvěr
70 mik K na zřízení nových pevností na hranicích v
Bosně a Hercegovině.

Příchod Jara sotva počínají prozrazovati první tep
lejší sluneční paprsky, avšak k jeho příchodu konají se
namnoze usilovné přípravy. V naší tiskárně již zhotove
ny jsou velmi výpravné cenníky všeobecně chvalně zná
mého závodu V. Barvinek, Chtumec n. Cidl.. které bu
dou v některém z příštích číse! »Obnovy« rozesílány. Na
žádost zasílají se franco přímo ze závodu.

(Zasláno.)

Po celém světě, u
národů všech řečíazemí,jepo23let

; rozšířena Kathrel
- nerova sladová
káva Knelppova.

Může-li-pak něcolépe

lahodnos a láci
ř nelznamenitější| kávo.
>vé přísady a náhražky?

Všeobecná úvěrní společnost
z. 8. 8 r. ob.

v Hradci Králové Palackéhotřídač, 64-5n
Zápůjčky všeho “druhu, eskont směnek a
taktur, zálohy na cenné papíry a skvosty.

Prodej uhlí a dříví vlastními povozy. “
Ceny mírné, dobrá kvalita. Cenníky a pro

spekty zdarma.

Novinta! Novinka!
Právě vyšel

>katol- dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvědčte se z VĚSTNÍKU, který

ochotně zdarma sašle

NUSTACE VAVROUCE, 0LOHOVC.

i
JOS. ROUS,

ut prům.závodřezřský,pozlacovačskýa
oltářnictví |

doporučuje svůj cdborný závod
pro kostelní práce.

Renovovánístarých a památných
oltářů, scch, kazatelen, křížových +
cest atd. provádí se Ssnejvětší
pečlivostí Z4 Cety M:rNé ———=

Nové oltáře, kazatelny kř:žoré
Cestý a veškeré kosteiní zařízení
v každém slohu a v nejčistšímPTOVOdODÍ.mm

Rozpočty a informační cesty
zdarma a 4ež záv ZkU

Prsní ceny na všech obestiných
, vstavách.

Weledňstojnén.u
duchovenatvu a

slavným patronátním
úřadům dovolaje al dona
ručit! veškeré kostei.íuádvvy 8a
bačín: a to: monstrsu.c, kalichy
cibáře, nádobky,paténky, pacifl ály,

svícny,Jamopy,suitelnice,ředi váatd. své vlastní výroby

církevním nylon © Stáré Předměty opravuje v původníintenci a
« obni latí a stříbřínebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové..
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závaznosti koupě.
Vásseposílá posvěcené.Práce ruční.

Sklad vedkorých slatých a stříbrných klenoiů, jako: ře.čuů
madonek, kříšků,prstýnků, náramků atd. 2 »

prateny, tabatčrky jídelnínečiníze 8čínakého vždy na skladě.

Staré slale, siříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny.

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour .

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

slabým.

ra pravého

„nejpředcějšími lékařskými
autoritami pro s ůj vel:

"ký obsah výživných lá
tek při malém obsahu
alkoholu cdporučené.

„=== pravé=

pivo
Pavlánské

zpivovaroAkciováspo
lečnost Paulanerbráa
Salvátorský pivovar
v Mnichově jest pro

Hradec Králové
k dostání výhradně u firmy:

„Bouček,
labůdkářstvía vinárna.V
Hradei Králové (PalácZá
ložního úvěrního ústavu).
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Koberce a předložky
jutové chenillové imit. »Smyrna«, vlněné cheniolvé sAx
minster«, vlněné plyšové »Tapestry« a +Velvete.

Celistvé i bšiné , různých šířek a velikostí, výte' nájakosti a překřásných vzorů vkusně zbarvených

Nástěnné koberce
Cenniky zdarmaa tranko.

jutové »špagátové«, vlněné »ho
landské«, vlněné »Harlémo.

velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné.
——

Všem, kdož u příležitosti úmrtí a pohřbu velédůstojného pána

Karla Kotrbelce,
osob. děkata a faráře Ponuchovského:v, v.

zvláštěJeho Excol.nojdůst. p. bisk,projevili upřímnou soustrast,
Uh. Dr Josefu Doubravovi a vyvsocedůstoj.kapit, děkanu a gener.
vikáři Dr. Janu Soukupovi za vykonání pohřebních obřadů

kathedrál.

Hradci Králové, veledůsl, sboru professorů bohosloví v

a dojem

kapitule, slavné městské radě a patronou řeč, vysocodů“t,
nál. úřadu v
Hradci

chovské a Babické, celé farnosti Pouchovské přečetně na pohřbu zů

Králové, veledůst. duchovenstvu, zástupcům obcí farnosti Pou

častněné, jakoži všem, kdož ho na poslední cestě doprovodili ku hrobu,
"vyslovujeme

nejvřelejší dík a upřímné »ZaplaťPán Bůh!
5. února 1914.V HRADCI KRÁLOVÉ,

žote Tomandiová,
neteř.

Fr. Kotrbelec,
děkan v. v. v Přibyslavi.

Masopust 1914
Novinky kotilllonových pořádků
borně za půlnoční scóny se hodi

ho E00 |

žené 5U kusů K.5—, 6—, 7—,8—,0—.
10 —, 12—.

Kotitiiony v krab. po 50ti kusech bobatěsdru
že u K —50, L—, 150, 2, 250, 3—
350.5-.

Tombolové výhry 100 kusů krásnýchpřed
mětů žertovnýc. a praktických za K 6—,
S—, 10—. 12—, losy a čísla zdarma.

Bigotfony, škrabošky, |2upiony,trikotové
masky ž-rtovvé přeuměty a veškeré před
měty ku z ý$>ní veselí mas pustních zábav,

Elektrické svítilny kus K 150, gramofonové
desky kus K 150 doporučuje

L. J. PEK,
Kostelec nad Orlicí.

Komické kostýmy, kterévšadyvelkoušvan
du působí, se za mírný honorář zapůjčí
Žádejte cenník!

Důležité: Si. spolkům poskytuji tu výhodu,
že dodávám maškarní čepice a kotilliony
do kom'se, neprodazé pak přijmu v plcé

ceně neporušené vypiaceně zpět.urPou 6C)véd
uměl. sklenářstrí a malbu skla

v Třebechovicích u Hradce Král. |

provádí veškeré práce umšl. zasklívání do
olova a malbu skla pro kaple, kostely,vily,,
representačnídomyatd,jakoži veškeréopravy 

uvedenýchprací.

Dodává skla světlo vrhající, ohni
vzdorná i okrasná.

Rozpočty na požádání zdarma.

chle zhotoví uměl.Vazbukn 5
Richarda Šimáčka

v Hradci Králové, Pospíšilovatř. č. 311

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Arnošt
'zPardubic.
10. tomto: pr/ním ar

cibiskopsvi Pražském

moučkou

strusky

nějším, ihned účin- (sepsal histor. úvahu
kujícím hnojivem fos- JiříSahula.
forečným. - Žádejto
výslovně známku í Stran 64“

„hvězda (ena pouze16haléřů.

Objednávky vyřídí i
bned administrace

„ČasovýchÚvah“

Nábytek
1 Josefa FEIlawatého.

<...
Račte se přesvědčit!

Sochy. Těla: "Páně '— Klečící

BožÍ HROBY
andělé „Vzkříšení“ — Jeskyně —



a Obeepana

Dikůvzdání.

Doubravovi, vsdp. prelátovi

zvláště.

Za rodinu:

vzpomínáme všech
tak nad jeho rakví účastí při

Ň

m mA

( 2) 9nema a M | 1

KGB XG0 X GBP XA8 R8DX

*Jan Horák, *
soukenník

É, Rychnověnad Kněžnoui
X zasílá na požádání vědy X

dle roční saisony kollekel *
nejnovějších druhů pravých

viměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetné usmámí zvláště z kruhů ve'e
důst. duchovenstva svěačí o poctivé ob

L, Suze m:be ryze křesťanského závodu za
dobu vice než třice“iletého působení.

zá Učíňte, prosím, malou objednávku na
zkoubku,

Volejemnélátky na taléry.
1 Vešnaoplákybez zvýšení cep! .
XBR I GBPI ABBI BBVSB

a

AEFiKEOBDCI

©8BXABBXBbLDI

Skvostné dárky
ke všem příležitostem, jako výtečné |kapesní hodinky |:

všech druhů a soustav,

pendlové hodiny |:
v nádherných skřínioh,

P "elzky, prateny, záramky, jehly
PAN2c ajiné zlaté a stříbrné akvosty

s. v nojmodornějším prorodení

JAN KALIS,|
zlatníka hodinářv RYCHNOVĚ1 se|
Solidní obalaha přimírných cenách. Důvěryhodným

zásilky na i na splátky bez zvýšení cen. |
„m

Založenor. 1848. ©"

„JUNO“
antiseptické mýdlo boličaké, vydává jem
nou, dlouho neschnoucí pěnu, po Které
i sebe tvrdší. vous změkne, aniž. by pálil

obličej.

Ku 10 a 2 k. -Spoelalita firmy

Jos. Jelínek,
mydlářství a parfumerie v Hradel Král. s-—

T————

Ve světle pravdy.
ProsluláVýchodočes.$ E jj E M A zatačila
z českého trhu mnohý cizácký brak a obhájila
si svou prestýž: vždy dobrá a první u praktic
kých pěstitelů i v domácích zabradách. jsou ro
dokmenná, čistá, zaručená a při tom levná.

Ve vlastvím vájmu

dopište si o velký obrázkový ceník, Který VámB a, ochotně pošle jediné odborné Výcho
dočeské semenářství

FRANT. A. KUNT,
HradecKrálové.<

M Prodám

TiskemBiskupakéImikstiskáznyv biradciKrálové.
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Překalený fanatismus.
lářské a -vedy Vycnovati ta'taiiky tak. zasíepene,
jeko úyuejsí -prou.klerikální pokrok«, Pokrokáři již
pře pouňem zvuku slova »katolicismus“ svíjejí se
Serachení a vyrážejí skřeky jako lidé sržení zakrs
LOLPOVECU Bod pověre ného 30.41 Využi
válí Dor měsa vědecké nuly k caviré spěktwaci.
Jes.i ze zkrachovaly na někojka S:radách. cofí-h
Ze sve, učený s nimi Goňčrovai, vyrazí válečný
křik prcii klerikalisnmu a již se na ně obrací zálibně
dlomá řada tanatických očí. Takovým zpusobem
staa se v očích pokrokove veřejnosti celá řada
trpaskát uciívanými obry.

Dru Ne:ediému dokázáno bylo přímo sluneč
ními paprsky, žest je nedoukem v harinonii, že by
obyčejný žík konservatoře. učící se na klarinet,
propadl kdyby prozradil tak veliké mezery v zna
losti hudebních pravidel. Byla to ovšem těžká rána
pro pyšného soudce umění Dvořákova, tak těžká,
že pan pekrokový nadkritik nechtěl ani podrobiti
prozrazencu Ignorancí nabizenémi“ —nestrannémmu
soudil

Jek se tedy ned rehabilitovati? V posledním
čísle »Smetany« vystopil dr. Nejedlý s parádním bi

-čen proti klerikálum. Napsal: »Když se »uvolnil
Parsifal. byla jistě oprávněná obava. že dojde při
ton k ruzným skandálu. totiž k zneužití díla v
tom neb onom sméru. U nás dostavil (kdo?) se vel
mi záhy: Národní divadlo dává Parsifala pro —
eucharistický kongres. Názor Wagnerův na kato
lice'snus jest příliš určitý a známý, než aby bvlo

fala zrovna k oslavě směru, jejž Wagner z hleubi
duše nenáviděl.. ... . A co tomu řekne naše »po
kroková | žurnalistika? Patrně tolik. jako ubíjení
české hudby v Nářodním-divadle, totiž: nic Tedy
na tento překalený fanatismus. někol'k chladících
poznámek 1. Pražská divadla -dávají -často kusy
kasovní, přečasto i bezvýznamné operetty a fraš
ky. které umělecký vkus ubíjejí. Vyhovuje se tuc
tovým davum, aby se sehnalyý peníze. Ale v tomto
případě k vůli sehnání peněz se dává majestátní
»Parsifal.. Kněží totiž si vstupné zaplatí.

2. Je-li v Praze větší schůze soc. demokratit.
nár. sociálů nebo jiných velkých politických tábo

ru; Národ. divadlo, aby vyhovělo (zase z důvodukasovních),! vypraví hru, která odpovídá náladě
skromážděného množství. Kdyby byla-v Praze ve

obcí, katolíci by- neprotestovali, jestliže by se-v
Národním |vypravila. »Rabínská moudrost« nebo
»Moudrý Nathan<. A kdyby tito židé chtěli poslech
nouti »Parsifala«, bylo by to přijato českou veřej
ností vesměs syinpaticky: nikdo- by se ani neptal,

V němž si nyní osobují jistá práva.

spěli převážnou hřivnóu k jeho rozkvětu? Na di
vadlo se sbíralo po katolických chatách. kdy masa
rykovci se ještě na scenerii českého veřejného ži
votaneobjevli. Platil na tentostáněk mas výhrad
ně katolíci a to pod štitem staročeských notabilit,
hájících světový názor katolický. Sbíralo se tehdy,
kdy ještě dr. Nejedlý nebyl na světě. A nyní se za
povídá českému kněžstvu placený vstup do téhož
divadla. na něž duchovenstvo dalo mnoho neněz
dříve, než nádherná budova vystavěna.

4. Jestliže dr. Nejedlý schválně a farisejsky
předstírá nechápavost, musíme jej poučiti. že má
lokdo má k Wagnerovu »Parsifalu«tak veliké prá
vo. jako katolíci. Wagner nečerpal textovou látku
k tomuto veledílu z nějaké legendy kalvínské, -hi
theránské anebo židovské, nýbrž, sáhl do čistého,

bohatého zdrojestředověké, specielně katolické -po

V Hradci Králové, dne 13. února 1914.
n

£s.e do Katolické Mmysitáy.Nebyl totiž Lakovým se
be č4radalicím ladalke:, jako zaslepenci uoderií.
Zdravá rozvaha siu 1edy Wincnila dílo nejskvé
lejší. Ale: jestliže ani nepřihlížíme k nádheriýnm
Soředověkym pověstem o Svatém (irálu, mužeme
snadno seznati, z kterého zřídla čerpána Wagnero
va liLáLa i. Zamrzla ve svém rozboru »Parsifala
sdětuje, že motiv »Poslední večeře« převzal Wag
ner ze siarých gregoriánských zpěvu církevních.
tedy z ka.osckédo chorálu. Len motiv se. vině
jako červená mit veěskou Částí skladby. Dobrému
znalci chorálu však neujde, že hudební zaklad celé
no dila jest choráhií, celá složitá komposice opřede
na jest kouzlení churální poesie. divák jako byvse 0
citi ve vuni kadidla gothických chrámu. Cbhorál
hrál u Wagnera velikou roli i při skládání Tam
háusera a Lohengriia. X vrcholié zpracování kalo
lickéio chorálu by neměli právo poslezinonti kato
či kněží? Nikc;i rabín, nikoli moderní nadkritikus,

sluhy o pěstění chorálu a inelodií příbuzných. Snad
právě tento fakt uvádí dra Nejedlého do slepého
hněvu. Kdyby účastníci | eucharistického sjezdu
»Parsifala« ignorovali, nastrčila by se do pokrokář
ského kolovrátku zcela jiná písnička: »Vidíte ty
byrckraty a zabed:ěnce? Všecko jejich nadšení pro
Eucnaristii jest pouze předstírané, iest jen jalovou

| Ročník XX.

O—
Inserty počítají se levně.

———

vi. A jestliže útocníci tak drze sahají na svobodu
katojictva, necat toto si konečně uvědomí, že jest
i střebi dukladnějšsí sebeobrany. e. 

Politický přehled.
Česko-německé smiřovačky. Němečtí duvěr

nící na sauzíců v Praze 7. a 8. n. usiesli se sice,
že jest tadůo vyjověli pozvaní vlády k účasti při
novém dohodování s Čechy a vvslati k níru zástup
ce, ale učiní prý tak s isodinínkou, že na prvním
místě bude projednáno národnosiní ojraničení a že
za základ dalšího jednání nebudou sloužiti známé
návrhy vládní. V těchto konferencích došlo k roz
tržce mezi volksratem dra Titty a něm. poslanci.
Dru Tittovi šlo o to, aby byl svolán »Volkstag
jeaž by v nastávajících duacdovačkách vytkl něm.

kál ve své duševní zakrslosti prchá před zhudeb
něním eucharist. mystiky.<« Protože se však roz
nodia knčžstvo dohře, svišti zase jiný karabáč. za
povídá se mnubráti účast na umění.

5. Dr. Nejedlý a s nim celá řada pokrokářských

agrárníku tvrdice, že voikstagy ne
modo určovati takticky posiup strany. [n zma
řen úmysl volksratu. Tím dostalo se Titfovi duklad
né porážky, —- Ústavácký veikostatek vyslovil se
proti vládní předloze jazykového zákona, ježto prý
nedbá zájmu státu. Předloha ruší prý význam ně

— Výkonný výbor čes.
strany agrární na schuzi 9. tm. v Praze se usnesl
súčastniti se smiřovaček a vypracován program
pro společný postup všech českých stran. -—-Pro
případ opětného nezdaru česko-německého smiřo

ny přinesly zprávu. jak židé zrovna před jejich oči
ma připravují na scénu posměšnou jarmareční pa
rodii na »Parsifala«. Pane doktore, kdo pak to tedy
vlastně šlape do bláta majestátní dílo? | Katolíci,
kteří touží po krásách velikého umění, či židovští
kšeftaři, již hledí tendenčně mchutný dolem *Pai
sifala« nějakým chytrým způsobem setříti? Parodie
jest sice někdy věcí dovolenou. ale každý umělec
přisvědči. že má také své meze.

Aby byl přidán dokumen:, jak česká I'raha
zvelebená od katolíku, se vale požidovšťuje, mu
sib také přispěchati se svou troškcu protestu dne
10. t. m. »Čas«: »Jistě příznačný zjev našich dnu
a-nejvíc pro pány, kteří mají správu Národ. divad

k vrukouH..... Že Nár. divadlo bude jednou hrát
eucharistůní. o tony se-budováteliim nesnilo (P?), a
pochybujeme, že by někdo na ně byl dal haliř.« —

vadilo halířů ukrutně málo — ale kdyby byli za
piali kapsy ti, kteří Eucharistii mělí u velké úctě,

"vůbec by se bylo Národ. divadlo z dobrovohmých
přísněvku nevystavělo.

Naorak zase jokrokový: tisk s lítostí: pozuane
nává, jak pokrokový student »koléga Frantík. si

rákým bylo ustanovení zemské správní komise. —
V MI. Boleslavi prohlásil dr. Kramář, že za dělnost
ceského sněmu nedají Čechové Němcum nejmenší
ho. Zemské zřízení Němci nedostanou. nebude-li
spravedlivě vyřízena otázka jazyková. — Protest
zemské konference české strany křesť. soc. má
orvní výsledek: předseda strany p. Šabata dostal
pozvání do vyrov. konferencí.

Zemský sněm moravský má vyříditi nejpalči
vě.ší Svou otázku, ozdravění“zemských firaicí.
Práci tu však ztěžuje především český pokrokový
blok s vověstným Stránským v čele a položil junk
tin mezi sanací zem. financí a úpravou učitelských
platu. Dle zem. rozpočtu na r. 1914 činí úhrnná po
třeba K 58,437.124, úhrada K 30.146.940 K. tak že
jeví se schodek neuhrazený 22,290.184K, což činí
bezmála "40 procent — všech. moravských
zem. vydání a jest mnohem větší, než dřívější scho
dek v zem. hospodářství království Českého.

Zemské sněmy. Sněm slezský vyřídil úpravu
učitelských platu a zvolil I2členný výbor k vypra
cování volební opravy do sněmu a obcí. — Na sně
mu tyrolském trvá obstrukce liberálních Italů.

'znal, žejeho čin nebyl správný a proto dostal pa
doň kenerální. Toto stanovisko zaujímá k zpěvné
inu umění katolickému ten pnřekalený fanatismus,

vat v synagogách a evangelických chrámech .Zpí
vání na katolickém kuru — hrozný klerikalismus!
A což ti soc. demokraté, kteří při stavbě a ozdo
bě katotických chrámů pomáhají? Za peníze jest
dovolen takovýto klerikalismus notorický.

Teď katolickáveřejnost zvláště v Praze může
pozorovati, co při své veliké ústupnosti na všech

— Ve Štyr. Hradci došlo k dohodě o
pracovním prograntu zeniského sněmu, který do
sud nebyl svolán z obavy před slovinskou obstruk
cí. :
„Dohoda polsko-rusínskáschválena 10.tm. v
klubu ukrajinském 15 proti 6 hlasům; 8 poslancu
nehlasovalo. — Arcibiskupové Bilczewski a Theo
dorowicz přijali 10. tm. četné deputace haličských

strai, které přisty poděkovat za jejich činnost vo
tázce volební opravy.

Chorvaté na sněmu uherském. Uherská vláda
svolila, aby chorvatští delegáti v uherském sně

l

Chorvatska, v jazyku chorvatském; doposud byly
odevzdávány v jazyku maďarském nebo němec
kém. — Do schůze 4. tm. dostavili se chorvatšťí po

nemůže. Zapovídají-li násilníci českému kněžšstvu
placený vstup do českého divadla, to už je vrchol |

nost minister.předsedy hr. Tiszy a prozíravost sně

mu umožní dohodumezi Uhrami a Chorvatskertí a

První závodv mlatě

Hradec Králové ©. a k. dvorní a komorní fotograf

my mírné

Adaibertinůin



mčních zřízenců přijímají za podklad podrobné c
snovy. Hr. Tisza ovšem pochvái jednání Chorva
tů, ale zdůraznil také, že nutno uznati za spraved
Hvé přání, aby bylo obyvatelstvu umožněno použí
vati ve styku se železnicí své mateřštiny.

V ruské dumě 77 hlasy proti 43 přiznáno mat
kám a zletilým ženám, které jsou hlavami rodin,
hlasovací právo ve venkovských obecních zastupi
telstvech při projednávání otázky o zákazu prode
je lihovin.

Mižitaristické hnutí ve Švédsku. Přes 30.000
rolníků z nejzazšího severu přibylo do Štokholmu,
aby králi a vládě osvědčili ochotu nésti náklady
spojené s větším zbrojením a žádali, aby se vhodná
opatření provedla bezodkladně. 40.000 rolníků za

cialistů demonstrovalo ve Štokholmu pro zmenšení
nákladů na zbrojení. — Zbrojení ve Švédsku chys
táno jest proti Rusku.

V Portugalsku jest prý situace kritickou. Re
publikánská vláda drží se pomocí dělostřelectva,pě
chota v Lisaboně i na venkově přešla prý na stranu
přívrženců krále. Bývalý král portugalský Manuel
odejel do Paříže, aby tam vyčkal dalších událostí
v zemi. ,

Na Balkáně. V Petrohradě za návštěvy korun
ního prince srbského, ministerských předsedů srb
ského Pašiče a řeckého Venizelosa jednalo se prý
o utvoření nového balkánského svazu srbsko-ru
munsko-řeckého. Proto Venizelos s Pašičem zasta
vil se i v Bukurešti, aby do spolku pohnuli krále
rumunského, který jest proti tomu zaujat. Spolek

Žádnou věčnou vděčnost, žádnou porobu duchoven
stvo od takových studentů nevymáhá, ale vyžadu
je od nich aspoň nestrannost.

Nyní v několika číslech »Času« byla otištěna
nadační hlídka, v níž se uveřejňují 1 četné uprázd
něné nadace kněžské. V čí prospěch se to děje?
Rozhodně nikoli k vůli studentům katolickým. »Po
krok« upozorňpje živly volnomyšlenkářské, odkud
chytrým manévrem sbírati prostředky k usnadnění
existence. Že podmínky spojené s nadacemi těmi
akademik jsoucí v pokrokovém sdružení ani plniti
nesmí, to nevadí. Pro pokrokový účel každý pro
středek dobrý! Taková jest zásada těch, kteří vy
týkají lživě podobnou taktiku Jesuitům. Upozorňu
jeme na to naši Českou Ligu Akademickou. Ať tato
Liga seznam nadací katolických stále bedlivě sle
duje a nechť žádá důrazně, aby požitky z nich by
ly přidělovány jedin. těm studujícím, pro kteréj
určeny. Víme dobře, v jak veliké nouzi žije věř
na horlivých akademiků katolických. Proto nechť
tito nadšení katolíci se hlásí k tomu, co jim náleží
plným právem !

Věda v zajetí pokrokářské oligarchle. »Pře
hled« dne 6. t. m. vítá kritický měsíčnék »Vědu

čekaje od ní
podporu vědecké nestrannosti. Připomíná záro
veň: »Vědecká objektivnost a nestramnost netrpí
ničím více než hierarchií učenců na universitách:

macie. — Deputace asi 20 předních Albánců mezi
18.a 20. únorem přijata bude princem Wiedein a na

na rakouské válečné lodi odjede do Drače. —
Sofijský list »Večernaja pošta« hájí rakouskou poli
tiku a praví, že toliko zakročením císaře Františka
Josefa, jeho přímým telegramem králi Karolovi za
chráněno bylo Bulharsko od pokoření, že Rumun
ské vojsko nevtrhlo do Sofie.
řiti pokrokář! ,

STROJE.
Trledrya
dalekohledy
jen světoznámých
' známek, dodává

firma:

L"dlelav Švestka, Praha, Václavské n. 53.
Úr“ ruhodným osobám též mírné měsíční spletky. Žádojt: venníky

Kulturní jiskry.
Komponista Verdi byl od některých prohlašo

ván za hiberála. Obvyklá to taktika odpůrců církve
— dětati z vynikajících katolíků »protiklerikály«.
Zatím však Verdi ve své ville zřídil si vkusnou
kapli, kde každou neděli a každý svátek byla slou
žena pro něho, pro domácí a hosty mše sv., při níž
se komponista modlil s knězem ze svého missálu.
Verdi též založil nemocnici s kaplí, ustanoviv, aby
při ní byly ošetřovatelkami vždycky řeholnice.

Kněžské a jiné katolické nadace propadají osu
du, jakého se jejich zakladetelé jistě nenadáli. Z
příslušných listin zřejmě vysvítá, že mají býti udě
lovány požitky z nadací těch jedině studujícím ka
tolického přesvědčení. Vždyť pravidelně s nadací
je spojena povinnost účastniti se katolických po
božností i mimořádných. Některé nadace vyžadují
celou řadu zvláštních pobožností (častou modtitbu
růžence, pouti do vzdálenějších míst, časté mod
ltby za zakladatele atd.). Ale'kdo velkou většinou
o takové nadace žádá a je přijímá, zavazuje se na
oko k povinnostem často dosti nesnadným? Jsu to
studenti pokrokoví, kteří v tisku i ve schůzích se
účastní boje vedeného proti světovému názoru ka
totickému. Tito lidé zasedají k stolu připravenému
pro studentstvo katolické, nadace kněžská je bez
děčně podporuje v jejich proticírkevní akci. Jen se
brat: hodně >klerikálních« peněz, aby se mohlo
hned v následujících okamžicích pohodlně a bez
charakterně lháti, že jest církev tmářská, že potla
čuje školství a osvětu. Žid, který takovému aka
demikovi nedá ani haléře, pochvalně k takovým
čem zatleská.

V pokrokářských listech bývají farisejské stes
ky, jak prý kněží chtějí za své podpory zakupovati
navždy studentské přesvědčení. Na tuto frási jest
odpověď jednoduchá. Předně kněží nechtěli a ne
chtějí svými nadacemi a jinými podporami upláce
ti »pokrokové přesvědčení«, nýbrž podporují stu
denty, kteří se jim představují jako lidé smýšlení
katolického. Pokrokovce kněz ke svým penězům
nevolá a nemůže za to, že celá řada mladých chyt
ráků k vůli podpoře dovede farisejsky předstírati
velikou oddanost k církvi. A jestliže student, který
má z počátku opravdu smýšlení konservativní, poz
ději své názory změní, kněz se proti jeho osobní
Svobodě nestaví. Aje dárce má právo od takového
studenta žádati i v pozdějším čase poctivost a cha
rakterní jednání. Katolický dárce má právo žádati,
aby mbovil takový student o církvi spravedlivě.
aby nelhal ve spolku s jinými fanatiky, že církev
jenom vydirá, že na kulturu ničím nepřispívá atd.

mítati vše, co nehoví jejich směru, docenti, již po
mýšlejí na karieru vědeckou, se pokládají za nej
povolanější orgány k rozhlašování | výtečnosti
rozhodujících professorů; pevná osobní sdružení
seniorů na fakultách snaží se dekretovati (rozho
dovati) nejen záležitosti personální.ale i úsudky kri
tické; práce naukové, které se konají mimo vyso
ké školy, jsou přijímány akademickými odborníky
pravidelně s neduvěrou. Proti těm všem nešva
rům, jimiž trpí naše věda, musí nová revue bojo
vati, míní-li sloužiti onomu novému | poznání, o
němž praví krásně její slovo úvodní, že vůle, cha
rakter a intuice jsou mu stejně podkladem, jako
kritická rozumovost.« ,

Americké rozvody. V posledních 53 letech ve
Spojených státech severoamerických bylo prove
deno ne méně než dva miliony úředních rozvodů.
V minulém roce bylo rozvedeno 110.000manželství.
Uváží-li se, že v celém tom soustátí jest jenom 18
mil. manželství, je dle samého liberál. »Reichenb.
Zeitungu« cifra rozvodů >velice povážlivá a způ
sobilá, aby vyvolala vážné přemýšlení. Rychlý a
lehky způsob, jakým za oceánem se mohou man
želská pouta rozvázati, má ten následek, že asi půl
druhého milionu amerických nedospělých dětí jest
oloupeno o oba rodiče, nebo jednoho z nich — o
svého otce nebo matku svou. A s touto skutečností
jest v politováníhodné souvislosti, že se nyní vyža
duje v Americe sirotčinců a útulen pro děti daleko
více než dříve« — Tak tedy běduje sám list po
krokový a liberální.

K tomu dodáváme, že vynikající národohospo
dářský pracovník E. H. Phelps z Bostonu pravil o
budoucnosti amerického lidu toto: »Přítemné poko
lení bohatých a střední třídy Američanů vymírá.
Bude však znovu zbudováno dětmi těch mužu a
žen, kteří dostihují těchto břehů s uzly na svých
hlavách a zádech. Poměrně nejvíce se rodí dítky
přítomně ve Spojených státech mezi našimi kato
lickými spoluobčany. Jejich církev učí zásadu a žá

ženský ani společenský prostředek nápravy. Po
dávám pouze statistická fakta.« — Ostatně sám
president Roosevelt prohlašoval, že tak zvaní na
tivisté (Američané amerického původu) kvapem
vymírají, poněvadž není v nich dosti síly a mrav
nosti, aby měli tolik potomstva, kolik třeba k za
chování a udržení národa. Roosevelt častokráte
cdsuzova! jedno- nebo dvoudětné rodiny, prohlašu
je plemennou samovraždu za zločin na národu pá
chaný. — Texaský »Nový domov«< k tomu podo
týká: »Než ovšem z této strany se takové zlo vy
léčiti nedá. Ono vychází z pochybeného mravního
základu. Američané většinou buď nemají dětí, nebu
jich mají málo, poněvadž to obmezování potom
stva nepovažují za zlo, nýbrž za výhcdu a pohodlí.
Oni nepovažují za hanebnost takové manžetství u
měle bez- nebo málodětné. Přistěhovalci netrpí zde
oním zlem. pokud se jím nenakazí, poněvadž si při
nesl hlubší, cpravdovější mravní základ, daný ka
tclickým náboženstvím.«

Assimilace židovských studeatů. Ve Vídni pří
projevech protizpátečnických, při demonstracích
»protikler:kálních« bývají židovští studenti na mís
tě prvém. Šíří s odporným cynisrmem pamflety pro
ti katolické víře. "Snadtedy samí odstupujíod Tal
mudu a Thory, aby dali příklad jiným? I nikoliv.
Židovský pomocný spolek ve Vídni sbírá dary pro
každodenní stravování sedmi set židovských stu
dentů. V příslušném provolání čteme: >Tím, že se
židovským studujícím umožňuje obdržeti lacinou,
při tom však silnou arituelně- připravenou stravu,
ulehčuje se jim smačně nejtěžší boj o udržení je
jich existence. Jest to čestnou povinností židovské
veřejnosti podporovati studentstvo v jeho snažení a
umožniti mu, aby židovskému národu udrželo nej

poskytovanou ve formě konfesení, nestíhají cynic

kými útoky a posměšky ti pokrokáři. kteří vystu
doval z katolických podpor a pak ctrkvi spílají.

Slosisté aa postupu. Židovská | >assimilace«
pokročila zase tak, že v Berlíně se utvořila spo
lečnost k praktickému provedení židovské uni
versity v Jerusalemě. Společnost opatří peníze a
shání již vědecké síly, které musí ovládati hebrej
štinu. A nyní čekejme, kolik nežidovských pro
fessorů, židům oddaně posluhujících, bude přijato
na tuto universitu, ohraženou vysokou semitskou
zdi ,

Monistický zmatek. Jakmile záčali monisté či
niti se svými zásadami praktické pokusy v řádu
sociálním a kulturním, hned nastal rozkol, mra
venčí hromádky se řítily. Následovaly vzájemné
výtky. Teď už zřejmo, proč se tak mnohým kri
tikům nechtělo do založení nového náboženství!
Žárlivost jiných kritiků, chtějících | vynikati, by
jim všecko drtivými slovy rozmetala.

Hádky mezi německými monisty se stupňují.
V Berlíně spor mezi monisty víří tak divoce, že
soc. dem. časopis »Der Weg« praví, že ty sváry
»nejhrubším způsobem narazily proti duchu demo
kratickému, :proti sociální ethice (mravovědě) a
dobrému přátelství.« Prý se nedbá ani vlastních
stanov. Na monistickém sjezdě v Důsseldorfě bylo
útočeno i proti základům Ostwaldovy mravovědy.
V Hamburku do předsednictva místní skupiny mo
nistické nebyl zvolen tentokrát dr. Schliiter, pro
tože prý předsednictvo nebylo schopno práce pro
spory Schliterovy s jinými pohlaváry.

Protože taková hádavá »věda« široké davy
vábiti nemůže, dělá Ostwakd reklamu svému u
čení takovým způsobem, jaký byl do | nedávna
přísně zavrhován od živlů protikatolických. Hledá
podporu — v ceremoniích. v okázalém obřadní
ctví. »Monistický křest«, obřady při propouštění
dítek ze školy, při sňatcích a smrti odporučují též
monisté jiní. Chválil-tato lákadla na monistickém
sjezdu v Jeně dr. Plarre. A tak fanatičtí nepřátelé
katolické církve napodobují zevně tutéž církev,
jak se utíkají docela k fangličkářství po způsobu
francouzských Jakobínů.

O velikých svárech, řádících © mezi monisty
německými, zachovávají před širokými davy čeští
agitátoři moniističtí mlčení, ačkoliv přece pokrok
vyžaduje řádné osvětlení nejnovějších osudů mo
nismu. Mělo by se pověděti lidu, jak se hádají mezi
sebou monisté právě v těch krajinách, odkud
napapouškovali jejich rozumy čeští soc. dern. mo
nisté. Mělo by se pověděti, proč hned v zárodku
zkrachoval monistický klášter »Unesma«. — Ale
tak daleko »uvědomování« jíti nesmí, aby česká
sekce monistické církve hned z počátku se neroz
ptýlila. Chytří vozatajové vědí, kdy s povozem
pokroku kličkovat a kdy jest potřebí v celém roz
jezdu učiniti přestávku,

Mezi spojenci. Nadávky v žurnálech politic
kých soků nejsou věcí neobvyklou, roji se každý
den jako důkazy, jak pokračuje tříbení názorů a
národní solidarita. Ale mlátí-li do sebe perlíkem
spojenci, kteří prohlašovali, že právě společným
pochodem volebním zjednají v národě | reformu
dlouho slibovanou, pak již to vzbuzuje pozornost
zcela zvláštní. Soc. demokraté spolu s agrárníky
před vo:bami tak >uvědomovali«, že jejich volič
stvo považovalo za nejtěžší závadu politických a
sociálních reforem. >klerikalismus«. Placení agitá
toři líčili tábor »černých« tak, že ohlunované vo
ličstvo pokládalo porážku katolíků za počátek ho
tových par:amentních zázraků. Věřilo se,že lidé
moderní, že pokrckové »žulové povahy« rozhod
ně rozplaší černé chmury. 

Ale — po vší té naději, po všem — ujišťování
zkartelovaných kandidátů najednou rány hromo
vé. »>Spasitelé<«vyčítají si mezi sebou sami bez
charakternost. sobectví, nedůstojné čachry, pod
vody aid. Tedy špatná náhrada za »klerikální« po
slance.

Dne 6. t. m. volá »Právo Lidu<: »Vůdce náro
da Staňku. smutně pověstný hrdino | moravské
špagátové družstevní panamy, stotisicový sub
venč. obsrukčníku vlády, český Dlugoszi, ty ně
ujdeš soudu českého lidu. Dovedl jsi falšovat bi
kance své družstevní motouzárny, až jsi ji přivedl
k bankrotu, ale potitické bitance nám falšovat né

' budeši«
| Proti takovému | rudému karabáči ozval se
: pražský »Venkov«<o poslancích s0c. demokratic
' kých: »Všecka jejich politika poslední doby vydá

vala svědec'ví 'o tom, že sociátně demokratičtí
| předáci stali se hanebnými pomocníky našich utla

čovatelů a to jen proto, že čekali od nich záchranu
svých diet. Teď, když za otrocké své služby zů
stali na holičkách, vrhají se na našeho posl. Staň

- ka jako vůdce obstrukce a spílají mu způsobem
nejmizernějším! Rozumí se, že jejich nadávky ne

| chávají našeho předáka klidným. Se sociálními de
| mokraty náležitě se vyrovnáme-na jiném poli, jem

oo dojde k novým volbám! Pak je odhalíme lidu
, jako hanebné klanrače a dietáře, kteří za pár zla

| tek jsou schopní zradit všechna | práva širokýchVTSlOV«



. Ale věcná půznáníka k tomuto vášnívámu bo
jit Je-li pravdou, co 4 spojenci vyčítají teprve ny
ni, pak přece otom vpodstatě vědělijiž před vol
ban. Mějo by se tedy voličstvo tázati, proč by
lo tak hanebně klamáno od agitátorů obou stran a
proč se mu odporučovalo voliti takové kandidáty,
Meři nynš :jsou snižování jjako krvavé příšery.
Teď Há vidí, jak si vyměnil, sama společnost pro
pLdišťování mandátů prozrazuje, co dříve schvál
ně k vůli .oklamání voláčstva zamičovala. Voleb
ni ruch nebyl veden láskou k společným potře
bám nárcda, ale záštipiným fanatismem, slepým
hošvem prci katolictvu. Nemohly se dostaviti te
dy následky jsu, než jaké nyní vidíme.

Sokol a chamtivcl Sokolové mají heste:z: >Ni
zisk, ni slávu!« To jsou však pouze prázdná slo
va v době, kdy právě velicí ziskubralové za ně
kodik ročních zlatek si vykupují od Sokola mlčení
k zištným čachrům. Z »národa role dědičné« do
vedou svážeti do svých stodol! ziskubralové zla
tou pšenici, na titul vlastenectví shrabují statisíce
a malou diškrecí se pojišťují proti hrozivým kri
tikám. Ti členové Sokota, kteří s velikým >»vlaste
neckým rozhortením« | vyhazovali >klerikály« z
jednot Smahem, mlčeli jako ryby k nepoctivým
šmejdům sakolských poplatníků, které dobře zna
i. V příčině sokolských byrokratů-chamtivců na
psal nyní (6. t. m1.) >Čas«<: »Trneme nad úpadkem
veřejné morálky, která sice dávno už není u nás
radastná. ale aféry přítommé doby — s obavou sa
háme po denním svém listu, kde zase co »prasklor
— to už jsou zjevy hrozné.

A mohou tyto věci býti Sokolstvu lhostejny?
Nemahou a nesmějí. Na stráž! — zní heslo na so
kolském odznaku. Na stráž proti všem záškodní
kům sokolské myšlenky! A mezi takovými »po
mocnými sitami«, mezi všelikými těmi machry a
spekulanty . jejichž heslem je —: Z cizího krev
neteče — nejsou-li Sokotové? Ba jsou. Prstem dá
se na ně ukázati. A není-li svatou povinnosti so
kotskou říci jim: Přesnost a čistota mravů přede
vším Sokola zdobí — jak dí Tyrš — jděte z našich
řad! Pravý Sokol není neúprosným soudcem, jenž
řídí se suchými paragrafy. Dovede rozeznati po
klesek s účinnou lítostí, neštěstí osudu, zlé okolno
sti. Ale tam, kde vidí vypočítavé čachrářství, ra
fimované podvodnictví, obohacování se na úkor
maje<ku obecného a všeliké jiné »šikovné“ pleti
chářství — tam nesmí váhati a konati svojí po
vinnost!

>Tříbíme se, pleva od zrna se odděluje
tato slova Tyršova zejména letos. kdy Sokolstvo
bude vzpomínati třicátého výročí smrti svého Za

Podporujte své die=
čésní knihkupectvíl

© ©

* KNIHY +
zábavné, cestopisné, poučné a odborn

ČASOPISY
a díla periodická,

ZAKLÁDÁNÍ

KNIHOVEN
doporučaje

Družstevní
knihkupectví

a nakladatelství

v Hradci Králové
Adalbertinum.

© ©
Podporujte své dio
césní knihkupeotví!

kimdistelea připravujesenarok1915,ntušído
znat vyplnění.Snadbudetaková operace někde
bolestná, ale bude jistě zdravá. Však již Tyrš ve
své době, při malém počtu členstva ©bezohledně
pravi: » — — zvláště pak není nic záhubnějšího,
než ustavičně přihlížení k počtu členu. bez ohledu
ma jakost jejich.« Sokolu pravému nestačí učení
Tyršovo jen znáti. Musí je plniti.«

Germasisece polských gymuasl pomocí židů.

telí german:sace proti potskému Hdu, z něhož tak
dlouáto tyji, o tom svědčí tato výmluvná semtistřňka:
v Husítyně počátkem skolního roku 1911-12bylo
žáků 38 proc, řím-katol., 4 | řecko-katolického
a 55 procent mojžíšského vyznání. Podle národ
nosti bylo zde 39 procent Poláků, 3 proc. Rusínů a
55 přoc. Němců. Zkrátka židé solidárně se hlásih
k Němcům, katolíci k Polákům. Ze 13 gymnasií pol
ských soukromých mají 4 gymnasia 43—47 proc.
židů, 4 jiná 50—58 proc. a 5 gymnasii docela 6|1—
68 proc. židů. Tedy gymnasia, která jsou dle jména
polská, ve skutečnosti jsou německo-židovská. —
Podobně působí židé ve Slovanstvu jinde. Kde ne
mahou najednou uplatniti své panství, dovedou do
cela na čas předstírati assimilací. Když dostanou
oblouzené křesťany pod své jho, houkrtou si rázně:
>My isme páni! Vy nám stužte!< — Cifry, které do
kazují židovskou germanisaci na středních školách
pražských, jsou věru až příliš křiklavé. Ale český
pokrokář s ohnutým hřbetem posluhuje ochotně
Židovsko-německým kapitalistům dále, stávaje se
hned hrdinou, když se mu naskytne příležitost zmr
skati českého katolíka. Dívčí německé lyceum v
Čes. Budějovicích udržují při životě výhradně žač
ky židovské, Brněnské německé školy také se po
židovštily, vykazujíť nyni přes 50 proc. žáků ži
dovských. Kde v Haliči jsou kraje požidovštělé,
tam polský lid jest nejméně uvědomělý. Zakrslé
kulturní poměry chytří židé udržují proto, aby
prostý lid ochotněji snášel peníze do jejich kšef
tovních domu. Leč »pokrok<, roztahující se na uni
versitách založených od katolictva, stále šíří zlo
myslně tupou pověru o »nebezpečenství klerikalis
Mmu.«

Také podpora evangelia. Kdyby vstal Hus,
Komenský a Augusta, žasli by, jakým zpusobem
se udržuje církev »ryzího evangelia.: V Německu
protestantství jest pohlcováno lučavkou monismu,
ale titéž Prušáci misto hájení nejvlastnější nábo
ženské državy zaslali jen za r. 1912 do českých
krajů k vuli podpoře protestantismu přes 5 milionů
marek, na Moravu 1,700.000marek, do celého Ra
kouska přes 16 mil. marek. »N. Politika“ k těm da
rum spolku Gustava Adolfa 7.února dodává: »Co
propaganda naznačeného říšskoněmeckého spolku
v habsburských zemích znamená, bylo z nejpovo
lanějších míst svého času konstatováno. Dle ústud
ku toho neznamená nic jiného. než »Pryč od Ra
kouska!

Takovým způsobem se podplácejí lidé v těch

li. A pokrokáři, kteří stále básní, že naše církev
nemá míti zvláštního jmění, k takovému kapitalis
tickému podplácení jiné cirkve mlčí.

O Ferrerově revoluci přináší markantní po
drobnost! 2. čís. »Hlídky«. Dokazuje se tu jasně, jak
lhal Ferrer i Soledadová, když došlo k processu po
krvavé barcelonské revoluci. Podvodné vytáčky
Ferrerovy byly poraženy celou řadou vážných
svědeckých vývodu. Ferrer vybízel předsedu re
publikánu Llarcha, aby také rozvířil ticho venkova,
vybízel ho osobně k připravení útoku na kostel a
klášter. Když Llarch namítl, že se takto republika
nezavede, řekl Ferrer: »Nejde o republiku, ale o
revoluci.« Když potkal zástup mladíků vykládají
cích o spoustách v městě, prohodil: »Dobře tak, jen
do toho, ať se sboří všecko!. Když myslil Ferrer,
že anarchisté vítězí, prohlásit v Premiá: »Já jsem
Ferrer Guardia a přišel jsem říci patu starostovi,
že se má v Premiá prohlásiti republika, jako se
stalo v Barceloně.« Anarchista Casola, který za
čal v Premiá pracovati dynamitení, přijal instruk
ce přímo od Ferrera. V Masnon promluvil jeden bu
řič k lidu přímo »jménem Ferrerovým«. Celé řady
svědku souhlasně sdělily tyto i jiné podrobnosti.
Leč »Volná Myšlenka« vydala pohledku s Ferre
rein, na níž co řádka to drzá lež — vypočítaná ke
štvanicím proti katolické církvi. Naposledy se ješ
tě lhalo,. jak sama vláda španělská přiznala, že —
Ferrer byl nevinně odsouzen. Tak vyhlíží moderní
uvědomování!

Sociální obzor.
Strana »protikapitalistická.« Velká soc. dem.

Werke) ocitla se ve velkých peněžních nesnázích.
Tu prostřednictvím kapitalistického Žida-soudruha
dra Karpelesa půjčil továrně Rothschildův úvěrní
ústav půl milionu. A pak věřte, že proti kapitalis
nu bojují opravdově právě soc. demokratá, jichž

dále obohacují, musí sháněti udření dělníci. A jest
liže žid půjčí větší suminu, nežádá pouze úroku, a
le zároveň si dovede vymíniti i výhody jiné.

Obštavý vůdce lén. Celá hejna agitktoru nabí
zají davům svou obětavost, celésrdce —aby pod
vedený lid jim pomoh! k dobře placenému postave
ní. Poslanec Tusar opustil svou ženu, která byla
nadšenou soudružkou jen potud, pokud ji nezačal
teir.o soc. dem. pohlavár trýzmit. Nyní Tusar byl
zvolen od fanatiků za pošlance z trucu proti kato
lickému rolníkoví i po uveřejnění brozmných žalob
své legitunní ženy. Tusar zavázal se před soudem
platiti své pan alimenty.Leč-vůdce tidu Tusar ny
ní platit nechce. Proto paní Tusarová užívá radi
kálních prostředku, chodí upormínat velmi dobře
sttuovaného Tusara do sněmovny. Leč energie soc.
demokrata jest vždycky houzevnatá. Tusar totiž
vyrovnává se nyní s matkou svých dětí tak, že dal
Tusarovou zatknout městským policistou a obža
toval ji u soudu ze zločinu nebezpečného vyhro
žování. Paní Tusarová jest nyní ve vyšetřovací
vazbě, »revoluční« soc. dem. pohlavár užil »byro
kratických« zařízení státních k potrestání ženy,
která zajisté má právo žádat pro htadovící děti
nějakou podporu od muže, majícího ročně přes 10
Úsíc korun příjmu. Teď se konečně ulevilo jedno
mu z tvůrců rajského »státu budoucnostic« a to po
mocí policie, tolik nenáviděné v rudém táboře! Ny
ní tedy může Tusar zase zcela svobodně křičet
proti vydřiduchům, utlačovatelům, může dále bez
velikého jiného rozčilování slibovatí, že' pomůže
utiskovaným lidem, dělníckým matkám a vdovám.

Besídka.
Zrádná kobylka.

V městě Malinově celý měsíc pusobily veliké
vzrušení hrůzostrašné zprávy o smělých lupičích.
Jako mořský příboj hučely do uší sousedů zvěsti
o velice drzých zločinných přepadech. © Otcové
chvějicími pravicemi večer zkoušeli, zda jsou dvé
ře dobře uzammčeny,matky vzdychaly a v neklidu
připravovaly vdolky, děti vřeštěly a večer nikam
nevycházely.

»Co si jen ti chlapi troufají!« podepřel sí boky
truhlář Pika. »Už zas vypáčili u Jetelů zásuvku u
stolu a sebrali dvě stovky.«

+Hm — a staré Klábosilce málem že jsme ne
šli na funus<, dodal pakař Ozvěna. »Předevčírem v
noci vidi lézt do okna chlapa jako horu. Už jí sáhal
na krk, ona uskočila, křičela o pomoc, v domku se
lidé probudili. Chlapík se lekl, seskočil v náhlém dě
su zrovna do zamrzlé vody v kadečce, po níž se k
oknu vydrápal. Ničema však upláchl. v kadečce zů
stalo jen kus hadru po jeho kabátě. Ale kde pak

chytat každého vandráka, aby půjčil kabát k úřední
prohlídce.«

»Máme to tu pěknou policii — četníky "taky.
Proti starým žebrákům mají kuráže dosti. Před lot
ry zalezou.«

»Ba jo —a já si myslím, že by je mohti snadno
vypátra«. Ti chlapi troufatí jsou jistě zdejší. V »Cha
loupkách. na konci ulice Pražské by mohli lidé po
vědět mnoho. Jsou tam samé pěkné rodiny: pohod
ný, hrobař. pobuda Vejskal, harmonikář Vomelka,
ilašinetář, Šlejfiř. . . .A bodejť — právě ten šlejfiř
byl dlužen něco Kvirencovií, vyrovnal dluh darová
ním trojích nůžek. Dal si pozor, kam Kvirenc nůž
ky ukládá — a za dva dní inu je ukradl. Kolikrát
byly ty nůžky už před tím kradené, to vědí jen sa
my a ten šlejfíř s ninu.

»A toho harinonikáře už nechce nikdo tady do
hospody ani na svatbu. Umí chytře upíjet hostům,
na svatbách se ztrácejí stříbrné lžičky, novou har
moniku má prý kradenou. Však ví, proč se Šanta
luje teď už jen po vesnicích. A flašinetář? Každou
chvili křičí, že to neb ono jeho děti neukradly. Jak
se ta čeládka na něco podívá, už se to třese. A ten
pohodný? Jiný člověk se hlídacích psu bojí, ale ten
hle chlapík se jich už nakradl a nazabíjel. Vždyť
docela seděl jednou v kriminále, že ukradl tyč s
výstražnou tabulkou u vody. Zkrátka — v takové
čisté společnosti druh druha nezradí.<

A pekař s truhlářein prohlašovali v městě hla
sell imocným, že zloději se musí hledat v katastru
Malinova. že ti zlosynové nejsou přespolní.

V domě. kde tito starostliví muži svou živnost
provozovail, bydlil v prvním poschodí mladý, svo
bodný podůředník Lahoda. Pružný mládenec byl
dovedným hudebníkem, zvláště se chválita jeho hra
na violoncello. Již z nHadickéctižádosti rád spěchá
val se svým uměním na pomoc při různých dý
chánkách, divadlech atd. Ovšem že se zdržel čas
to ve veselé společnosti déle, než bylo milo jeho na
hluchlému otci, který s ním sdílel společnou domác
nost. Jednou se rozzlobil tatík tolik, že neplnoleté
mu synoví zakázal účinkovati na »ubrečené dřevo«.
»Posedět si můžeš, ale jenom ne hrát; snad se pře
ce dříve vrátíš.. Stejně se ti ještě může teď něco
při pozdním návratu stát. Zabreč si na čello. doma.

Celé noci nespím obavou před smělými lupiči.«
Mladý Lahoda věděl, že musí poslouchat. má

li mu zůstati štědrá ruka tatíka pensisty otevřena,

Ale při vzpomínce na umělecké večírky vzdychal
bolně.

Právě v pohnutém čase, kdy se bál i starý při
štipkář Louda okradení, zabrousil Lahoda 4
jednou do známého hostince. Zornice se mu rozší
řily. Vždyť tam sedělo pět jeho spoluhráčů, kteří



zde improvisovali k pobavení přátel zábavný ve„frek. PoeED BL ahibee MU
-Tys nám tě výveďi — dž dvě:nedělečhodíš

jako rýba. Už jsme tě ani na tuhle maziku nechtěl

zvát. Teď si přijde a bůde.pohodlně poslouchate,vyražil Jeden'hudebník. :

to nám tů nejvíc chybí: Hrajeme známé věci,'zvlá
ště ouverturii >Kvtiko májové « Taková pěkná €

legická sólička — aby téď vyplakala vióla.-Radši
honem běž domíi,'nemáš daléko.:

' »Ale, přátelé, teď to- nejde. Ani evíme; je-ličelo v pořádku. '*
»Pane 'Lahodo, prosím vás:!:škemrala též sa

ma Márinka Novotná, na' kterou Louda:tak často
$e zálibou pohlížet.

"»Inu, já bych rád + ale. A“pisk tu noty na
čelo s sebou:nemáte. Sám to(všecko tahat..

>| já tí pomohu, jdu's tebotr nedej nabízel©sesolicitátor Hladký.
-Po nněkterém zdráhání konečně Louda vykro

čA v průvodu Hladkého. Táhlo již k desáté hodině.
Sníh pod podrážkami chrupal, pískal, kvílel, vrzal
jako: rezaté panty u dveří. »Frantiku, hlavní věc,
aby se tatínek aspoň dnes nic nedověděl. Podívám
se z ulice, je-li zhasnuto.<

»No — vidíš, bázlivče! Starý spí. Teď neusly
ši nic. Kdyby vedle takového natvrdlého stárce u
hodit dlesk, nejvýš řekne: »Dále!.

sTeď tedy opatrně do prvního poschodí! Před
komůrkou; kde mám ty věci, škrtnu sirkou.«

Za malou chvilku již. nesl z komurky Hladký
čello. Lahoda hodil si balik! rot pod levici, zavřel
a plížil se za přítelem. »Poslyš«, zašeptal, »dej mi

ten nástroj, bojím se o něj jako matka c děcko.
Dobře o tady neznáš — někde narazíš a čello po
škodíš.«

»>Teda mi podei noty.
Když Hladký odevzdával čello, krev se mu

zastavila hrozným leknutím. Právě totiž praskla
struna, bouchlo to jako z pistole. Rukapomocní
kova se zachvěla, čelo padlo nožičkou na schod —
a nová rána, kaleko silnější, jako z lovecké pušky.
Smekla se kobylka — — —

Chodba dle zákon akustiky © zdvojnásobila
zrádný výbuch. »No — teď's tomu dal:. zasykl
hněvivě Lahoda. »Nechej všeho a honem leť ven,
ať se všecko neprozradí! Tadv-isou strašpytlové,
kteří tě budou mít za zloděje. Rychle ven, než se
vzpamatují a na tebe vyrazí.:

Už dole také zakvílelo dětské terčeto, bylo sly
šeti chraptivý hlas staršího muže.

Hladký se hnal rychle do přízení, ale přede
dveřmi již stál pekař se smetákem. »Aha, už. tě
mám! Nejspíš je to ten harmonikář. Počkej!« Ale
sotva dvě rány dopadly, již se dostavil ita místo bo
je trublář:
ničema všecky postřílí.«

Snadno bylo rozkazovati —-ale Hladký moc
ným pohybem otevřel dvéře a ten tanl. „Teď už
byl celý dům vzhuru — až na starého Lahodu.

sTěch ptáčků bude tu víc, jenom vzhůru vře
štěla stará hokviě. »Aťneuklouznou! A vida kou
kejte. tuhle pochroumaná basička. To bude mit La
hoda radosi, až se vrálí.

Ozvalo se siné bouchání na dvéře Lahsdovy.
»Mladej, jste doma? Nezabili vás ti totři? Koukei
te. lidičky. nikdo se neozývá, to abychom vypáčili
dvéře. Teď už sysel, který se honem skryl do by
tu, musí z díry,- Miadý Lahoda, který ve zmatku
chytil jen noty a čello nechal na schodech, otevřel.
»Lidičky, jsem doma živ a zdráv. Když jsem sly
šel rány, raději jsem se zamkl, Kde pak! Nějaký ni
čema si na inne namíří revolverem.

»Buďte rád. že jsem srdnatější«, zvolal vítězně
truhlář. »Jináč by byl chiap upláchl tuhle s basič
kou No — nenesu to právě v pořádku, můj kluk v
tom na to šlápl., až se urazil krk a probořil destič
ku. Ale zejtra vám to všecko slepím, že tím ani vo
da nepoteče —-a miržete si hrát dál.

»A co pak se to tady vlastně děje?« přihlásil

se k slovu i starý Louda, který se opatrně šoural
ven,

»Tuhle jsme vám něcozachránili před lupiči,
vysvětloval pekař. »Sem už ti chlapi víckrát ne
přijdou.«

Ale ještě za hodinu vzdychal ra posteli ne
šťastný Lahoda: »Že jsem raději otce neposlechl!
Mé mistrovské čello! Ta zrádná, záškodná kobyl
ka!« —Bouchne-li taková kobylka, dovede vyděsit
i hluchoněmého.hluchoněmého.©
SINGEROVY

ŠICÍ STROJE
obdržíte pouze v našich krá
mecb s vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, a lebského mostu 279.

——ě—

Zprávy ově ně,3+ a spolkové.jb
. Slezské PřeúeměstiVneděli une 8. únoraxodbýval se

v, sále host. u nádraží věnečekjinochů a dívek, který
možno bez nadsázky považovali za velmi zdařilý. Pie
sový výbor, sestavený Z OpraVůuagilních lidí, staral se
svědomitě, aby representační. věnecek uspokojil v kaž

déjm,sinéty, Což,se Jaké Stalo,.Vkusně dekorovaný sál
firmou (čalounickou Dudek“ z Hradce“ krá“ Boskytova,
velmi pestrý odraz Z o B. il, vel. Krcině četnýci účast
níků. starousedlických Vo „radar ze Sl Předměstí, do

stavili se mladí i dospělí. z Poúchova a Satiny. I z Čer
nibova měli isnje, Čest (vítat zástupce. Srdečná zábava
za zvuků huauy vojsášký ch „elévů Hizením p. Studeného
potrvala. skoro, do rána. Hudba se opravdu."Vyznamenala

we

ze XI. Předměsíí. kteří se „vůči všem našim akčín Staví
protichůdně, vyznamenaii se cpětně příino vášnivou agi
tací.prodi věnečku, jen abychoni ponofeli. Nehředíc k tů
mu, Že niž od začátku věneček. byl finančně, zajišiěn, nů
sobí jednání takové trapným dojinem a dávají si podcb
ní pouze vysvědčení. že chtějí společenský živet, dosti
již neurovnaný, opravdu rozbíu. Nám ta snaha ovšem

nepřekáží a odnese si ovoce ten, kdo se toho nyní nej
méně naděje.

Rychnov n. K. Odbočka Vševdb. sdružení křesi.děl.

Zábavný večirek spolku paní a dívek »Anežka« od

pravují -se dvě „rozmarné „vegelohry; deklamace. azpěvy

Po programu volná zábava.. Vstupy. 0sODa(W.h,rodinel* dB
- Ples Orla v neděli:dáe 15..-února V.,. Hradci Král. 1
Adalberčkiubude zajisté dastaveníčkemveškeré: společ.
nosti katolické jako kazdoročně.-Tento -pleš jest v fy
nějším masopustě.v Hradct Králové pos.cdůl:n, tudíž za
Nsté přivábí mnoho tancechtivých. Výprava- jest s peč.
livostí skorčena a bude každému milo'vw'srdečné zábavě
za Chvalněznáméhudby- p: J; Nágkaz VýmištěnO. pro

dít. Vstupné:2-K..Ples se koná ve prospěch dodrošinrého Úúčékuína -podpora nenrocných členů.

Výstava moderního umění reklamního uspořádáno
bude počínaje“21. únórém' ve výštáviím sále nové bu

dovy néčt městského průmysl: musea v Hradci Král
Bude obsahovati velice zájímavcu a vzornou expošici
vskorisů. plakátů; nálepek, oba'ů aj. Německého můsea
pro umění v obchodu a prinnyýslu města Hageňu ve West.
fášsku. Pendantem této výstavy bude chdobná exrosice

českého umění roklasniního řenrescniováného :pražskýminzávody grafickými.

- "Dpp. katechetům ušecése král. hradecké. K rcradě ve
smyslu článku Věslaíku kateche. ského« čís. L Lr. str

sále hotelu »Labuť« »Slovenský večer..

tlačovaných Slováků. prcí. dr. A!. Kolíska z Hodonína
který s nevšední ochotcu uvosl se přednášet V městě
našem »O poměrech uherských Siováků«. Vedle přednás.
ky zapěje p. professor něko"k sovesských lidových pis
mí s vlastním průvodem na cymbál, náslévj te v naších
krajinách málo známý. Na programu jsou následující pis

být. 4. Na travničku na zercnén, 4, EŠtě 51 raz oszrieť
mám. 5. Pochválen buď. 6. Letí havran. letí. Ke konci
sehrána bude veselohra © jednom jednání cd A. Bogne
ra O ce týden napřed.. Začátek o nůl 8. h. večer. Prá
vem těšiti se můžeme na příchod p. prcí. neboť všude.
kde vystoupil, uchvacoval svou přednáškou a zpěví.
Tak na př. "Česká hudba-c jeho vystoupení v Kutné
Hoře píše: Zpíval zdravým tencrovým h asem prosté
ho slováckého pěvce doprovázeje svůj zpěv bolným tó

do místností Adalberiina v Hradci Králově.

„Malířskýa dekoratérský závod p. J. Příhody pracu
je dále a prosí za další přízeň. Die čobrezdání 'ékafsne:

vu zajne závod říditi osobně,

Klicperovo divadlo. V neděli 8. t. in. seúrávo dra na
tické sdružení »Tyle veselohru Naše roztomilá Brus
ka«. Hra tato z pěra G. Mosera a 1. R. Lezahacli m
ZzJaříiou tealeaci a Ukazuje, CE může pos Dup Žena
muže svého mb zi ale 1ekéraznávající sekl Se dbZ
demu nedostává, Poaí Křížková uni ang icky a franceuz

sky umí hrát 1 klavír ale icumní wvari neví si rady
-s donácín pořádkeu. Prace pe helda rot ově ma

cesty za úřední zál:žisestí vstupuje de stužbv k paní
Špinhausiové ZA14nésvojí TZV zh POŤÁČK ITOVNOStÍ

rři písních rozmarných jemný při písních milostných.
ale nikdy není vypočitavě modulován nýbrž z citu V3
'ouděn. Jen dr. Kolísek v nadšení pro věc Slováka -
je pravým pěvcem slováckého 'idu..... “

Katol, Úrěrní družstvo Eliška v Hradci Král
(ADALBERTINUM)

zúrokuje O a posky
— tuje výh.

vklady — půjčky.
„ Ústav podleházákonitérovisi m

Zprávy
místní a z kraje.

Jubileum. V tichosti ossavil své osnidesáté naroze
niny 10. t. m. horlivý a zasloužilý prelát a místní děkan
vsdp. M. Musil. Letos dovrší také třicátý rok svého pů
sobení jako děkan. Šlechetnému, nevnavnému hodnostá
ři, jejž osmdesátka zastihla v plné svěžesti tělesné i du
ševní přejeme dlouhá léta. Bůh žehnej a posiluj!

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou pánové: Josef No
vák, administrator za faráře v Dušejově: Jan Pospišil,
ministrator, za kaplana v Dolních Královicích; Bohumil
lan v Jaroměři, za kap'ana do Hořic; Leopoki Sekol ad
ministator, za kaplana v Doiních Kralovicích: Bohumil
May, kaplan v Dolních Královicích za kooperatora do
Zruče; Frant. Drábek, kaplan v Go“. Jeníkově. za ad
ministratora do Pertoktic; Jos. Kotyk, fundat. ve Vilímo
vě, za zámeckého kap'ana do Litomyšle;Ed. Matouš, kap
lan ve Vejvanovicích, za os. kaplana do Skorenic; Jan
Hnátek, -farář ve Skorenicích, obdržel dovolenou; Jos.
Pivoňka. kapian v Čechticích, za administratora do Li
bice n. C.: Jos. Durek, kaplan na dovolené. za fiindatistu
do Vilímova. — V Pánu zesnuli: p. Jos. Bonaventura
(V. Vuln.), b. notář, farář v Libici n. C. (nar. 1850. vysv.
1878 ), dne 27. ledna; p. Karel Kotrbelec (V. Vuln.), děkan
a farář Pouchovský n. o. (naroz. 1849, vysv. 1873). dne
31. ledna; p. Josef Prášek (V. Vutn.). zámecký kaplan v
Garsu (naroz. 1845,vysv. 1870),dne 27. ledna.. — Uprázd
něna fara: v Libici n.C.. patr. nábož. matice. od 29. led
na 1914. 2.

Schůzeměstské: radydne 9. února:Dividenda z po
délů Družstva Božena Němcová, dívčího pensionátu v
Hradci Král, za správní rok 1912/13věnována byla fon
du na podporu ohudých studujících dívek městského ly
cea. — Došlé dvě žádosti za udělení nadace Fr. X.
Lauschmanna, spojené s ročním požitkem K 160.— ur
čeným pro studující c. k. vyšš. gymnasia, postoupeny
byly městskému zastupitelstvu. — Na žádost p Jos.
Červeného, cukraře. udějeno bylo povolení pí. A. Fuht
nerové, majitelce domu čp. 80. v Palackého tř., ke zří
zemí výkladní skříně na témž domě za obvyklých pod
mínek.

sky Uaruský Kulíškové,

nan. sekcí C uradruž

a 10 pod jméncní své VLis.L
Z toho ovšem povstává n172e 17
ství nedzrozumění z1J. A'2 vše dobře dezzada2. Ochotní
ci v -Tyne sdružonví hrá'i všichni pěkně, zvláště ní, O
mová ve hlavní úloze +1 Švarcová n. Dvořák jp. Hu
ňáčkové Valášek. Soudil. pí. Dvcřáková. 1 ostatní herci
zhostih se zdařile svých ú!ch. De: hriné okevenstvo
zaslouženým potleskem odměňovalo nájihu herců.

Cesta do Sarajeva přes maconé rozk.ztaá města
Travnik, Zenicu, Banjoluku, Jajce a Lázně Ilidže. hlavní

pohledů vystaven, v Pa
ve dech 11 až 20.

criumtálského jsou v řadě

noramě Národ. Jednoiy veveročes.

Beseda odbývá 20. t. m. © půl 8. hod. večer fádnou
valnou hromadu. Bylo-li projeveno mnoho. nespckoje
nosti s řízením Besedy před rkonm. bude nyní výtek ješ
tě více -- zvláště pro okolnosti. za jakých provedeno
znovuzřízení spolkových místností. Zakotvilo se v kru
hu rozvážných clenů a jiných poplatníků heslo, aby sí
pokrokáři sami nesli následky toho, co počínali na svůj
vrub a pro sebe. Zvlástě nemíní občané odstrkovaní pla
titi na akce notoricky pokrokářské,. Když pokrokáři po
třebovali podpory (A cblam ainýcih ZVAlí Go. sesedy
di všech politických stran, slibovali nestrannost,vybí
zeli, aby si občanstvo aspoň v Besedě podalo ruce a Za
nechalo vzájemného škorpení. V té příčině však měli dá
ti příklad na prvém místě ti, kteří do Hcsedy likali. A
le nikde nebylo menší tolerance než u těch, kteří činili
apel na toeranci nových přispívajících členů. Z domu
městského, na nějž se naplatilo dosti občanstvo všecko,
utvořena pokrokářská doména a sídlo agitace pro účely
pokrokářské. Na př. Beseda není k tomu, aby tam a
gitovalo celou spoustou letáků pro spalo mrtvol,
městský dům, na nějž by měli míti jisté právo popkatní
ci všichni, nemá sloužit řečníkům volnomyštenkářským,
kteří se zasloužili měrou vrchovatou o rozeštvání náro
da A o nichž jest přece dostatečně. známo, že nesledují
účelů skutečně vědeckých, nýbrž určitou vlastní tenden
ci, uloženou výborem mezinárodním. Lhavá agitace S
Ferrerem, úporné žádání, aby tomuto cizímu, Úúskoč
nému revolucionáři by'a v Čechách prokazována po
cta -—to všecko bylo vypojítáno na štvaní proti katotic
tvu. Lhaní. že docela Jesuité jsou hlavní příčinou popra
vy Ferrerovy, rozpalovalo vášně proti klidnému katoli
ctvu nejvyšší měrou. O tom, jaké hromadné násinosti
(horší než v Turecku) páchali zednáři při volbách, jak
rozvětvenou mají síť špiclů a kolik tisíc nevinných lidí
uvěznili v nejhorších žalářích. pokrokáři přednášeti ne
budou. Proto netolěko rozhodní knservativci, ale i jiné
umárněné živty jsou stejného mínění: Kdo chce na všec
ky strany poroučet, všecko sám .zaptati! Stýskalo se již
dávno. že Beseda není skutečnoubesedou, protožese
tam všecko děje dle politického rozvrstvení. A snášek

vosti nejméně u těoh. kteřítoleranci důtklivě přikazují
každému jinému.

Z místní posádky. J. Exc.Lothar ŠL z Hortštejnu, ko
mandující generát a sborový velitel z Litoměřic, přibude
19. t. m. odpoledne do Hradce, aby prováděl inspekci
zdejší garnisony. Ubytuje se v Orandhotelu a odjede 20.
t.-m. do Kutné Hory.
„© Josefov. Vrah Muhrové dopaden a usvědčen. Jest
to becp.:Šochořz Vítně,ktěrýzavraždili M.Schrjé

tovou ve Vídni. Jest to řemeslnýdupič,který, spáchalWjinde.
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Čáslav. Městský r azpočet Wlastněneu

stal/se po rogepsání a. lánt „porceniuáíní„thrady

ro. ických A průmyslových.. Kdežto majitelé domů.maji
cs usnesení obec. zaslupitelstva přispívati na hradu
H0 proc., majite:é pozeinků stížení byli J5 proc. a pod
niky vetaně účtující 90 proc. Rolnictva: se, vzchopilo, k
obraně VeŤE OJ.schůzí které se účastní) jako „delegát
agrární siarky dr. Hnádeka prudce při.níútočijo na| sprá
vu COge a Na přítonnéhopurkmistra dra. Zimmeta, Měst
skézmyzastupitelstvu vytýká se neochota, neláska a ne
spravedlnost k rolnictvu, věc kvalifikována jaka útoň
města prcli Nedkovu,boj měšťáků sagrarismem. A. tak

„ným heslem, které. přijalana svůj.št celá agrární strana,
jež vidí v ton první krok. k znásilnění reznictva všude,

Vysvětlení dra Zimniera přijato nebylo A USNĚSCNO,po
dali protest a projedstatí záležitost tuto ye všeca, Jasan
cích. [aké již protesí, te ro.nictvem"čáslavským byl po
dán k Gkr..zastupitevstvu, jež. jak se zdá mu asi vyhoví
a tim bude věc ta srovnána. Budzu-li ln. "také uklidačny
rozjitřené imysi a nebude-li to míti dažších vlivů. ukáže
ovšein budoucnost Nelze ovšem zatadii. že t.atu krok

se strany rolnictva bouří epěl mysli dainařů. kteří sice
jsou. ode dávna seskupení ve spolek domácích, ale od let
říž v prachu zapomnění oJpočívající a bezvlivný. Nezbu
de jim tedy než mlčeti třebas proti důvodům ro nictva
byla opět řada protidůvcjů jejich, - Nové oboh u
ceniděka nskéhccl., mu stalosepřiprojed
návéní pezůsta, sii po zenu váp. děkůnu Jos. Fehovi.
Nalezen byt v jeho pozůstalosti vzácní obraz P. Marie
nesouci všecký zdámky škoy Shrétovy, který dědicové
odkázai kostehu Bylo by dobře kdyby ratronátní úřad
obrazu se ujal a tak, jako učinil při nalezení krásného
obrazu ukřižování Páně Gal i 1e110 obraz, zna.ci zjistiti,
ozravii a ně ežitě orámavaný v chrámě vyvěsiti. Náklad
ná dzzajistéby se vyplatil. Spoleksv Lud
mily, jednota pic ozdobu chrámů Páně kcnal v měsí
zá Mony výrožní vanou hromadu, která jisně předvedla
veřojza. ti skryt sice, a 3 vehní záslužnou Čítncsí obě
tavých katol. dam našich. Věnovaly totiž dámy ve so?b
ku sdružené, minulého roku 705 K 86 h na ozdobu chránh
Páně, pořídivše značný počet nových roucit kostehtích
prádla, nutných potřeb a davše nemalým nákladem ob
noviti starou umějeckou monstrancí jež dosud v prachu
se povalovala. Také nákladem jednoty restaurována by
la kapte P. Marie Pomce. a socha sv. Jana Nep. na mo
stě. Jakou úlevou jest ratrenátu jednota sv. Ludmily
patrno z toto. že během posledních 25 <t věnovali je1o.n

„na děkanský chrám různých pčiřeb v chnosu téměř 40
tisíe korun. To vše bez hluku hez okázalosti a často
bohužel. i bcz uznání. | pro rok nastávající připravena
jest opět řada nových darů. Vedle toho přispívala jednota
stejně ochotně a chětavě na oslavu bohoslužeb a maché
slavnosti církevní umožňují se jenom jejím nákladem.
Do výboru zvoleny byly pro rok 1914: za předseckyni
pi. A. Beyerová, vdova po c. k. vrch. inženýru. za misto
předsedkyní pí. M. Hoffevrvá z Wehrfeldu. maj. domu
za $okkadní pí. E. Bayerová, choť komisaře. za členky
výboru pak pí. M. Bucková, sl. E. Chudobová a pí. To
míšková. Jednací agendu vede prof. Fr. Kohout 4 ře
dite'em jednoty jest admin. děkanství dp. J. Samec. Pře
jeme jednotě hojného zdaru! Nové hřiště jehož
potřeba jevila se již v rosední době naléhavě zřízeno
bule zá kasárnamí 24. pluku na tek zv, Váchovských po
zemefch. Místo voleno jest výhodně bude blízko města
a přece v tichu a na čerstvém vzduchu. K přípravným
pracem bude co nejdříve přikroženo.

Dobruška. Dámský odbor Ú .M. Š. v Nobruíce 01
vedl v roce 1913 ve prospěch Ústřední Matice Školské
1.023 K 76 h. Peníz to zajisté značný na město jako Dob
ruška, obecenstvo naše vždy ochopmě a rádo podporuje
spolek náš. Budiž 10 pobídkou všem dámám, které u od
boru dosud nejsou aby přistoupily. Které se čítají mezi
%enky naše nechť pravidehně schůze navštěvují a SPO

lečně s námi spojí síly své ku podpoře spolku tak moc
ných zásluh. jako je Ú. M. S.! Je povinavaí každé uvě
domněléČešky, aby. pokudsíly jeji stačí ve prospěch na.
ší nejpřednější obranné jednoty pracova'u jak V zájmm ná
roda. tak v zájmu dobré pověsti našeho města! Výbor
dámského odboru Ú. M. Š

Zřízení nové divise jízdního dělostřelectva. Počí
najíc 1. dubnem bude v- Pardubicch zřízena 0. divise
jízdního dělostřelectva. Baterie jsou právě vyzbrojovány
v Komárně a Budapešti koncem března budou spojeny
v Rábu a dopraveny do Pardubic a umístěny v do
savadních kasárnách Alexandrových hu'ánů, kteří z ja
ra budou přemístění do Haliče. Prvním velitelem nové
divise bude setník Richard Schierl, velitel 5. divise jízd.
dělostřelectva v Komárně.

Z Hořic. Koncem ledna odstěhovaly se
z okr. nemocnice Šedé sestry, jež tu 25 let
působily. Daly výpověď a prosily, aby v kli
du, jak pracovaly, mohly odejíti, zejména a
by se o příčinách jich odchodu ničeho ne
psalo. Tomu se vyhovělo a nebylo by nás
napadlo o věci této se šířiti, kdybychom ne
byli k tomu projevem primáře nemocnice p.

-dra Erbana přinucení, Takový luxus, aby
. chom se dali interwievovati, jako ministři,

dopřáti si nemůžeme, pouze klidným a sluš
ným tonem, jakým se nese iinterwiev, odpo
vídáme následovně: O příčinách "výpovědi
peradno psáti; ty zná řád, jenž neuznal za
vhodné, s nimi před veřejnost vystupovati.
Proto bylo zbýtečno i na druhé straně 'se

"jich dohadovati. Opouští-li místo, kde 29 let

působil, pak jistě příčiny k tomu měl a jest-:

ší dojednávání se o stížnostech.za práci mar-,

ny. právo.a právo. to nesmí se upírati, posled- i
ní děvečce;proto.„nluvitia nevděčnostine0-.

zrovna, tak „najvníýjako kdyby-.někdo odchá
AVy,, nevděčná osobo,. pět

a, dyacet. let. jsem vas. živil, vámi platil. 10
zl. měsičně:a vám se to ještěnejíbí?! Jděte,.

výbor byl chtěl jeptišky udržeti, byl by. pří
či — kdyby jich opravdu neznal — hleděl
se za každou cenu dověděti a se domluviti,
jak učinili páni.v. ML. Boleslavi, kteří dosta
i výpověď, vyslali. však primáře a starostu,
aby. vrchní představenou osobně nterpello

bili, že je odstraní, výpověď byla odvolánaa
meptisky jsou v Boleslaví dosud. V Hořicích
nebyla to výpověď první, obě strany se za
25 let dobře poznaly a obě věděly, co činí, 1
když výpověď dávají, i když ji klidně přijí
maji. Proto nač házeti veřejnosti písek do 0
čí, nač po odchodu věc vysvětlovati, když
rojio nikdo nežádá?! V Hořicích jsou dvě.

strany; jedna přijala odchod jeptišek ihostej
ně, dokonce snad i ráda a druhou iepře
svědčí, že jeptišky byly v nemocnici zlem.
zirpěujíce lidem: poslední chvile Života, alli
kdyby pánové dali se všichni interwievovati.
Že k tomu dojde, cítily sestry již dávno Aa
nezchy jednati správněji, než když sly sa
my. Aspoň odešly se ctí. Mohly snad ještě
nějaky Čas snáseti, co těžce nesly, ale kdvž
výpověď byla jednou dána, nemohla ji
vrchní představená —-neciněla-li svou kos
gregaci sesměšniti — vzíti zpět, bez aspoň
poněkud nějakého vyjií vstříc, To přece po
chopí každý, kdo se aspoů troch vyzná V Ú
řední agendě. Kdyby po výpovědi prosily,
pak by se činily samy pro budoucnost ne
nožnými a nezasluhovaly by, než aby okr.
výbor řekl: zNyní já vaši výpověď přijí
má Dle výroku primářova kříže do nové
budovy přijíti nesmějí a pak by tu řeho.n1íse
sty stejně byly nemožny. Jinak nemuže to
skončiti tam, kde má bydleti humanita a kam
se vnáší strannickosl, neb dokoace kultur
boj. Připomene-li ošetřovatelka nemocnému
katoliku, že má příležitost dle předpisu svě
ho náboženství přijĎo. svátosti a objeví-li
se v síni nemocniční « době, kdy tam není
zaměstnán lékař, kičz, aby tyto obřady vy
konal, pak to není žádná propaxanda, to je
konání povinnosti, k níž nikdo ovšem nucen
býti nemůže. Okr. výbor vydal heslo šetři
ti, ne na jeptiškách. jak ony si vykládaly —
praví dále p. prinář, který jistě nepatřil k
těm, kdož by sestrám při jejich těžké, zodpo
vědné a nebezpečné práci nepřál; ©naopak
inyslím, kdyby věděl, jak o něm Sestry ja
ko o představeném niluvily, že by se byl k
těmto svým pomocnicim, jež byly hotovy,
dle nařízení jeho celé neděle uzavřiti SC S na
kažlivě nemocnými bez jediného kroku a
zdravý vzduch a tam i ten mladý Život po
ložiti v konání povinností — jinak by sc byl
zachoval. Nevím, zná-li episodku, která je
ilustrací k jeho slovům, my ji ze šetrnosti
prozatíní pomineme. »Poslední příčinou od
chodu jeptišek byl přípis adressovaný děka
novi a v opise zaslaný sestrám.. Nuž -—-ja
ký to dopis? Okr. výbor — resp. p. dr. Er- |
ban — vyčítá v něm děkanovi, že přemlou
val rodinu G., aby dala zaopatřiti chotě, že
navštívil jednu paní, aby ji nabízel sv. svá
tosti, číniž ona se tak rozčilila, že druhý den
z nemocnice odešla. Na tento dopis odpově
děl děkan okr. výboru: ©»Neni pravda, že
jsem s některým členem rodiny. G. vůbec
mluvil, tím méně k něčemu přemlouval, ne
ní pravda, že jsem se zmíněnou paní 0 za
opatření mluvil, což již z toho důvodu je vy
loučeno, že pí. ona měla po operaci a sv. svá
tosti se udělují dle nemocniční praxe vždy ;
před ní, naopak je pravda, že jsem v průvo
du jeptišek na jednu minutu nemocnou na
vštívil a k ní několik potěšných slov pro
mluvil, což bych ostatně byl neučinil, kdyby
byl p. dr. opatření učinil, že se k jistým ne
mocným na návštěvu nesmí a je dokonce ne
pravda, že v rozčilení druhý den nemocnici
opustila, naopak je pravda „že sí ji zcela
klidnou manžel až pátý dén odvezl.« "Tedy
samé: není pravda a tuto odpověď četl jistě |
p. dr. Brban, který přípís psal neb inspiroval, *
celého půt rofku na mimlčel, ač jej usvědčoval
z naprosté neánformovanosti a teprve nyní
po odchodu jeptišek naň reaguje, je však
tak poetivý, že. mluví jinak v interyievu, než

—

mluvil v úředním přípisu, netvrdí již, že dě

„ Se aje na děkana: vymlouvala, v.-čemžovšem,

. dil.aní. jí ani. řeholníci jiné. děkan, nýbrž ře:

kolika dnech. Kdyby byl p dr. při.úřednísi..
dopise byl býval tak informován, jako v.ů-.
terwieyu, jak-docela jinak dopadl by první
a snad.k odeslání jeho by ani nedošlo. P. dr.
neví, co děkans- nemocnou. paní mluvil,ale
ta paní je na Štěstí Živa a zdráva,..zrevma.
jako. rodina G.-Opravuje-li se. sám ve. všech
třech bodech, pak nám to stačí, -bylo by proň.
lépe hývalo, kdyby se té věci byl ant nedo
tekl. Ossatně. mohu pana. primáře upokojiti;
onen dopis jen náhodou střetnul se současně .
s výpovědí představené, ale na tuto. neměl.
vlivu prazadného, ježto výpověď byla již ně
kolik neděl odhlasována. Byl jsem sám .to
ho mínění, jako on, ale přesvědčil jsem- se o
jiném. O nadějích,-jež p. dr. primář ke kon-,
vi vyslovuje pro budoucnost, se nebudeme.
rozepisovati; přejeme mu V zájmu veřejného
blaha, v zájmu jak poplatníků, tak nemoc
ných, aby se mu vyplnily!

Různé zprávy.
Tak se kupuje »veřejné znínění,«. Pověstná akciová

coehadní společnost v Unrach d'e sdě'sní Ťiszcva vy
plata jen zahrajičnímu a cislajtánskému trsku 170.000
K. pešťskému 280.000 K. Žurnalistům jednotlivým vypla
ces 39.000 K atd. A takové podplacené Časor.3y prý pu
ctivé uvěsonuwí s'cuží idu... Takovým způsobem 0
všem křesťanský te% nemůže kcakurovati s požidov
štělým jehož -veřesné mínění- se řídí dle výše úplatků.
Celá řada »přesvědicdí: jest na predej.

Podstata a účel pokrckářské obstrukce jeví se stáje
ve světle horším. Dr. Stránský aby se umyl, napsal 8.
ase v kid Novidách+: Naši a národně-sociální poslan
ci nebyli informování dost jasně o cílech agrární takti
ky(!). Nějaké společné porady nebylo, při prvním čtení
rozpočtového provisoria nebyl řostatní oposiční postanci
čestí přibrání k úplavám s prezidien, Panovala tudíž
vzájemná nedůvěra která se přenes a jestě do rzpoť
iového výboru, kde se pon rozpožtové provisorium V
49hodiané nepřciržité schůzi projednávalu. Německý tisk
jako na pove prstižoval agrární obsrukci za dílo osob
ní ješit+osti a zištetosti několika vůdců. z jiných stran se
mlivic c čotacích melioracích subvenzích, tvrdilo se
že obstrukční usneserí v agrárnín klubu bylo přijato jen
většinou 3 hlasů... . Z agrárního klubu pak stále nepři

cházeko jasné a určité sovo. Byly poziťovány také mno
hé nedostatky režie celý agrární klub byl doma. zatím
ca v rozpočtovém výboru dva tři Fdé obstruovali bez
mocně proti přesile vš'ádní většiny < pomocnou českcu
reservou(?). Agrární mluvčí akceatovali přídě požadi
vok utvoření řádné většína ve saěmno.ně a zjednání pra

covního programu. zatím co věci v Čechách nebyly. as
poň pra minošžeské publikum dest ostře vyzvednuty 3
to za tepta by o uválěno jako dox'id toho že agrárníci

Becka
a že nějiký věcný c' celá obstrukce nemá. Také čeští

ministři pe. Trrko a Zerkor, přispěli svru troširu da
mlýna těchto infrik i jedovatých klepů Om činili totiž

tušíin Špačkovi u
vicepresidentu Žďárskému. že posl. Staněk řekl presiden
ii dru Sylvestrovi: „Udělejte mne a Práška ministry a
vou chvíi bude po ebstrukcite My v rstarních klubech
zvěděli isme pak že resident dr. Sylvestr potvrdil posl.
Staňkovi přede dvěma svědky. rosl. Špačken a Žďár
ským že nády nic tikovéhu E185 mojckl Te
víme z doslechu že cba čeští ministři byli pozváni do

plena agrárního klubu a že výměna názorů, která se tam
mad jejich hlavami snesla, nebv'a jim milá..

Pokrokové učitelstvo a národnost. M: 1d1" vci pre
hlašovali k vůli získání hlasů že národnostní akce pro
vádějí výhradně pokrckoví učitelé a niczak že užitelé
konservativní s ostatními »klerikálý« jsou h'izou na těle
národa. jsou národními zrádci atd. Zda však učitelstvo
agitovalo pro soc. demokraty a pokrokáře z důvodů vlas
teneckých. na to dává nyní samo jasnou odpověď. V 6.
čísle učit. časopisu »Na Stráž« jsou uveřejněny tyto u
čítelské výroky: -České učitetstvo Ine k autonomii (roz.
zemské). i když má plno stesků než kdyby hlava zem

měl zachovati se k

nám i nyni macešsky, pak nemá práva na da'ší naši sy
novskou lásku. (Mrázek.) Učitelstvo je nedaleko pádu.
Jeho pád bude hrozný, poněvadž bude pádem celého ná
roda. (Taufer v Boskovicích.) Až začneme boj. nechť ne
odváží se páni prslánci apelovat na náš pokrokový a
vlastenecký cit. Považovali bychom tc za výsměšek na
šich celá 'éta zkoušených citů národnostních i. pckroko

školních úřadů a'e spor jest s národem a jeho předsta
" viteli. (Taufer v Boskovicích.) My vystoupíme ze všech

spolků. nebudeme odebírat časopisy atd. Jsou spolky.
které bez nás nemohou nic dělat. Jmenuji jen: Zemské
komise, Národní Jednoty, čtenářské spolky a i. Obrátí
me se k sociallemu, který vytvořit ve Fraacii učitelské
syndikáty. (Taufer v Boskovicích.) Nemluvte nám o mi

zerrých financích zemských ©sanací. to jsou všeckově



ci dibubéto vyjednávání. (Mrázek.): —- Ať se již Lylo
projevy pospanji jakicoli, tážeme se. zda toto nčitejstvo

máprávo .popravovat »nevinstenecké klerfkáty«. Kněz
vduchovní správě má za nejrůrnějšínesnadnéa zodpo
vědné práce nůzt ubohý. Ačkali by však za to utteté
pracovati nechtěl, vytýkají pokrokáti kněžím braní što
ky,smažíse zavádětizpátečnictvípoukazovánímna što
lové poplatky, platné před půldrehým stoletím. Přes to
dechovenstvo se nerozkřiklo, že přestane přispívati na
márodní podniky, že přestoupí do takového politického
tátora. který kongruu zvýší. Na kněžích, obléhaných od
různých prosebnáků, s cynickým pošk'ebkem se žádá.
sby se oddněi evangelickéchidobě 2při -- tompinili
všecky své národní povimmosti. Ale vzhledem k učitel
stvu prohlásí) učitel Mrázek: „Jaká pláce, taká práce.
kieády neživí.« — Nu — a přece chamtiví mandátolovci
budou pokračovat v poklonách před učitelskými agitá
tory dále.

Zářemí země. Steině jako měsíc vidíme ve
mnohemlépe vtoci jen prota, že adráží od svého po
vrchuskmečnípaprsky,tak i mašezeměČást ci slunce
přijatého světia vritá zpět dysvětového prostoru.Obyva

jem světla, než je nám měsíc. | kdyby měsíc vůbec žád
ného světa od slunce nepřijímal. přece by nebyl nám

ma zemi docela nevidítelný, aspoň v noci, kdy zachycuje
část slunečního světla, vyzářeného zemí. Možno to sou
diti z toho. že, svití-li měsíc jako úzký srpek na obloze,
vidíme přece i tmavou jeho část. ne-li prostým okem.,
pak aspoň dalekoh'edem. Toto stabé osvětlení tmavé
plochy měsíčné pochází od země a hvězdáři je nazvali
popehavě šedým světlem. Hvězdát Frank Very dal si ú
mornou práci s výpočtem. jak asi sitné je toto popelavé
světťjo. Měl k tomu zvláštní přístroj, jímž srovnával plné
osvětlení měsíce se světlem popelavým. Vypočetl. že ze
mě osvětluje měsíc 1600krát slaběji než slunce. Dr. Very
přišel ještě k jinému úsudku. Udal stupeň záření země
čili tak zv. atbedo, na 0.89. t. j. země vrhá zpět 0.89 při
jatého slunečního světla. o něco více než bílí papír. Je
to čískce značně vysoká, povážíme-li různost s'ožení
zemského povrchu, skládajícíhe se z mraků, vzduchu, vo
dy a pevné hmoty.

Tubá národnosí židovská. V Palestýně vydržuje po
mocný spolek německých židů celou řadu škol s vyučo
váním hebrejským. Nyní se má zříditi v Haifé židovská
technika. Někteří židé němežtí stáli o tc, aby na ní byla
vyučovacím jazykem němčina. Ale to si dali! Hned židé
palestýnští rozproudili stávky i na hebrejských školách
židů německých. vyhrožova'o se rodičům, kteří posílali
děti do těchto škol. Když židovský předák dr. Pavel Na
than pcspíšil do Palestýny, aby zavedl klid zbraní po
kc'ným sprostředkováním, byl v Jerusalemě ztýrán a
v hebrejském těsku Lotupen. Zkrátka fanatismus židov
ský jest tak slepý, že ani nechce uznati šikovný manévr
židů chytřejších: ti chtějí dočasným trpěním němčiny na
lákati z Evrapy hodně těch židů. kterým hebrejština ne
ní běžným cbcovacím jazykem a teprve pak je assimi'o
vati klidně k ostatním hebrejcům. Nikde se nejeví tolik
tuhá národní povaha jako u židů, kteří měli v Evropě
mezi různými národy k assimilaci velikou příležitost a
čas přes půt druhého tisíce |2t.

Také oslava Husova. Nadpokrckoví strážcové práva
a spraved'nosti vidí všude u katolíků klerikalismus, jejich
inkvisice bdí aby se rezneuživa!lo Víry katolické k úče
lům světským. Ale jak vyšších idei zneužívají k vypočí
tavému kšeftu jejich vlastní řdé, toho si nevšímají. Jest
liže se ma'uje Hus, Komenský a Havlíček na dýn:kách.
aby se tyto spíše prodaly, není to přece žádná oslava
těchto mužů, ale zneužívání běžných hesel k účelům 50
beckým. Jscu-li oznaženy škatuky s mazadlem a mýd
lo jmény českých velikánů, je to zase jencn reklama
kšeftovní. Prodává-ti žid svíčky s obrazy svatých. soc.
demokrat sošky Parmy Marie, je to kalený klerikalismus.
Firma Ho'oubkova v Praze, prodávající svíšky. mýdlo
a margarinové máslo, ještě své předchůdce chytrou spe
kulací přetrumíla. V její rekmní knížce na 1. straně je
chraz mistra Jana Husa a pod ním: »Svíčky-Praha-Perun
skýtají bezvadné světlo. Nečadí, nekapou.. Potom násle
daje na důkaz že svíčky Holcubkovy nečadí a nekapou.
životopis Husův. V něm zase obraz Husův v žaláři a
kolen reklama: »Jádrová mýdla s holoubky, mýd 1 t9i
letní a voňavky. Na další straně sHus na hranici- a
pcd ním: salmiak terpentinový, mýdlový prášek k namá
čení prádla. Konečně na zadní straně obraz Žižkův s ka
liché a pa'cátem jako mstite'e Husova. Žižkova FImsta
je Vyjádřena v nadpisu: Hotoubkovo máslo margarino

vé a přepouštěné.. Kdyby tatík Žižka vstal!.
Ten nejnešťastnější člověk by. neměnil s osudem

chudých nevidomých dívek v Útulně slepých dívek V
Praze na Kampě. Slepota je nejňorší! Smilujte se! Adin.
t. 1. příspěvky přijímá.

Rudý Hst o bumanitě soc. dem. poslance a úřední
protekci. Centralistický: Dělnický Demnik. napsal dne
11. tm. o soc. dem. autonomistoví pos. Tusarovi: »Ne
ní naší věcí. psát dnes o -nepřekonatelnén: © odporu,
který se u poslance Tusara objevil. když Již řadu let pro
žil se svou manželkou, se kterou má dvě nevinné, nedo

prve tehdy. když jsme odhalili jeho zálety v Eichgrabe
nu u Vltně — ale tento muž přes to, že má skvělé při
jmy jako dvojnásobný poslanec, redaktor separatistické
„Rovnosti“ v Brně a mimo to celou řadu výborně pla

cených funkcí. nechce zavržené ženě a v'astním dětem
platit ani tolik, aby nemusřňlytrpěti krutý hlad, který
zvláště v nynějších zimních měsících jé dvojnásobně

kamenného srdce, jemuž osobní prospěch jest nade vše.

auplyrulýměsíc,budebrát
příjemna »Štěstěně«a v|

jen 60K.o-'
prýpůmtítinenípovinen.... Tasarováposlala

Tusarovídopis, okterém se sám vyšetřujícísoudcevy- |
slovil, že v něm nenínic trestného. Tusardopis předal
státnánu aáviadnictví. že prý mu jeho bývalá žena vy
hrožuje! A dále: Tusarová byla mimilý čtvrtek ve sně
movně. S Tusarem nemluvila. Tusar o tom hned vy
razuměl městskou policii a. státní návtadnictví A ejhle,
jak mu bylo vyhověno!.... Obdivuhodná rychlost!
Pan Tusarmá upojicajtů i mCejludobré přátele...
Šla Tusarováznovu na zemskýsněm... . Byla vkulo
áru. Nemluvíža však s Tusarem, nýbrž jiným poslancům

platitalámenty,«že nemána oběd.Jižodpolednevšak
bylo jí doručena předvolání k vyšetřující soudci, aby

leno, že je vyšetřována pro zločin nebezpečného vyhro
žování a byli ihned ponechána ve vazbě! V scbotu odpo

ledne měla býti na návrh vyšetřujícího soudce propuš- |
těna na svobodu, ale nanátlak státního návladnictví by- |
la ponechána ve vazbě a je dosud uvězněna!!! Ani za:
dob nejčernějšího absohrtismu nebylo možno takavýmto ©

je neslýchaným přehmatem úřadů... K tcinuto nes“-|
chanému přehmatu mohou mičet je zbabělci! A co B-;
mu říká výkonný výbor českostovanské strany? MIŽí! |
Rozumíte. dělníci!?< — Potud tedy rudý argán o rudém
poslanci. V »klerikáním« Rakousku pan Tusar není jen.
dvojnásobným poslancem, rozhoduje docela v delegacích
o osudech dvou potovicí naší říše. Jeho řádná manželka
dána však do kriminálu. Tak se utváří iedna s'ožka na
lhávaného státu budoucnosti za tichého souhlasu pokro

kových voličů. Úřady, které dovolují někdy nejprudší
spílavé útoky proti pckojnému kato'ictvu, na pokyn bez
citného soc. demokrata hned pracují plnou parou, aby
jeho »rozčitení« ukhidnily. Pozastavuje-li se nad tím sám |
rudý tisk. pak ta'c ckc"nest mluví velice významaě.

Kostelní práce m
noz'aravačstá a malíř ké jako: malbu, tónování
a pat. vntšku kostela, zaavuzřízení, Cpravy a
obnosem. oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a siohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králo. é.

Leccos. Vlád. dekr. ustanoveno, že budhismus není už
v Číně státním náboženstvím, nýbrž že nastupuje úplná
nábcženská svoboda. — R. 1913 přestoupilo v Anglii z

protestantismu na kato'icism 8.000 lidí, téměř vesměs z
kruhů vzdělaných a bohatých. — Svaz spojených orgaUl.

|
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Komu zrnková káva ne
svědči, budiž doporu
čena Kathreinerova sla
dová káva Kneippova.

Kathrelinerovka je
pro zdraví úplně
neškodná, přitom
honosí se plnou
chutíkávy zrnkové.

Stoupencům našich orga nisací, ©
Odporočujeme vřele křesťanský český závod

vyšívačok a šidek »Záštita: v Chrasti |
u Chradimě. i

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepvchové i jednodaché všorně ob
stará „Záštita“. Vad. duchovenstva naskytá se sde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předp.su za ceny mírné. Učište objednávku na
zkoušku s budete jistě apokojení|

SHp*>Odporočujte-ve svémokoli!

|

tisk organisovaných dělníků. Výlaka dotkne se nejoštel

trického. — Násšedkem vetiké zimy jest město Bělehrad
ohražováno smečkami víků, kteří přišli s har. puzení hla
dem.—VnizozemskémměstěZaardamustarostouzvo
ený soc. demokrat Terikm prohlásil, že je sice stou
Bencem soc. demokratickým. že se však přes to poktádá
za prvního úředníka ve městě a že splní své povimostí
věži královskému domu. Socialistické revolucionářství!
— Vojenská správa hodlá prý letos ustanovit důstojní
ky za instruktory na střední škoty a učitelské ústavy. Ú
kolem jejich bude vyučovatí žáky posledních rožníků
vlasteneckým dějhám, základům vojenství, znalosti zbra
ní. vojenských signálů. mapování atd. — Dimiomatická
korespondence mezi Bulharskem a Srbskem bude nyní
vedena jazykem francouzským; až do bakánské války
vedena byla bolharsky a srbsky. — V Moskvě prasklo

dvou místech potrubí městského vodovodu. Spousty
vod na 160.000 krychí. metrů zaplavity ce'é ulice. Dva
domy byly podemfety a shrontiy se — Výjohy italské
tripolské války udávají se na 1.149.757.567 lir. -- Pro
důstojnictvoi chystají se prý různé příplatky. Tak na po
chodech bude jím zvýšen přípmtek z 1 K na 4 K, dále
připlatky v době manévrů, cestovné atd. — V Přešticích
zemřel ahnužník H. Beneš. po jehož smrti ve slanmfku
na'ezena spořitětní knižka, na ktercu během několika 'et
bylo uloženo 12.000 K. — Nově utvofená rarmáda« al
bánská čítá 1.600 nružů. Každý muž dostává 66 franků za

K příštímu číslu Obnovy bude přiložen cenník za
hrad. závožu V. Barvínek Chlumec n. Cidl. Týž pře
kvaruje cbrovským sortinentem růží druhů nejvzác
nějších. bohatstvím druhů nejvýnosnějšího ovace A €X0
tickými jehrřž::ami. Z předin hospodářských nalézáme
v něm nejlepší druhy nových zemáků. Na přání zášle se
franco i cenník hospodářských semen přímo ze závcdu.
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MALBU
pokojů a dekorace

v moderním slo
hu co nejvkutsnějí

provádí :

Jan Příhoda,
malíř a dekoratér

v Hradci Králové,
Sobkova ulice číslo 43. |

Velice poučná pojednání
jsou uložena v brožurách, jež vycházejí měsíčně

pod titulem »Časové Úvahyc.
Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed

notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřu. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — »Časové Úvahy vy

Posud však jsou ná skladě u větším innožství
tyto úvahy: Cena v hal.
Učte se z dějin 16
Oslava Husova < B
Žaloba vyděděnce XX. věku (pojednání o li

beralisimu) 0 8
Husitstvía svoboda-< -++ B
Zpráva o sjezdě českoslovanských katolíků vHradciKrálové-2
Veliký biskup (životopis biskupa Eduarda JanaNep.Brynycha).. 2.8
Pokora a náboženství 8
Několik slov o papežství 8
Katakomby . - - - 8
Plus VIL a Napoleo B

: Česká konfesse .-——- 24
Moderní náboženství Masarykovo . 8
Jubileum mariánské a Lurdy 8
Spojenci splritisů 8
Z domácnosti sociálních demokratů:

L.řada 0 16Lo. 6
II. > „4 A

Braňmese tiskem - .. 8
Objednávky vyřizujeobrate
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Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též e:ropského syutéma

RUDOLTEdIKR á SPOL.
Pedálová hermomia obou soustav v každé veli

kosti, pro kostel, školu i ku cvičení. ———

Všeobecná úvěrní společnost
z. 8. 8 r. ob.

v Hradci Králové Palackéhotřdnč ©
úročí vklad;£.-5-5,5
dle výpovědi.

Prodej uhlí a dříví vlastními povozy. -B
Ceny mirné, dobrá kvalita. Cenniky a pro

spekty zdarma.

Novinta! Novinka!
Právě vyšel

CREDO
S tměl. dy. jbar. vychruen'tai

můlest. soch a ubrazů.

Vřesvěděte se z VĚNTNÍKU, který
ocholně zdarma z18le

keÚJ
FITSRÍ

DI
P2

o1I<, JI(S
->=()1 IT

S%©eDarevná m
, karl .á> DARA seNY 4 JeV £ OOSTOLN| Wola BY

EOL RY Kozy!i , ly < (ba

/ vodbor.provedeni nuA ov
OI noorjsudodává ea OFr. Uhlíř ŘEx > Hook
umělésklenářetvía malbaskla S Pb o

v Třebeckovicíchu Hradce bY bot) boKrálové. o od
Čenníky a rozpočty na pošádání : sdarms.

„Svůj k svému“ jest naší povinnou
zásadou a proto kde pořizujete

nová divadla
aneb dodatečné nové různé

dekorace,
obraťte se s důvěrov-na sterého věrného
člena (herce, ličitele a scénafe) katol.

R jedn:ty v Poličce

Joseta Kuklu,
dekoračiíh> pode (poslochače kursůmalířských v Ohrádimia v Praze) 4
(cn vám vyna'uje dekorace levně, ve
všem ochotně poradí, vzor.y zašle a
výhcdy udělá,

7

3

>

Arnošt
zPardubic.
O tomto pr ním ar
cibiskopovi Pražském
sepsal histor. úvahu

Jiří Sahula.

moučkou

strusky

Stran 64“
„hvězda. Cenapouze16baléřů.

Objednávky vyřídí i
bned adrninistrace

„ČasovýchÚvah“
VĚTOU : Sdružení : (r Hradci Králové,

POZOR NAZNÁMKUH EZDU : křest. zemědělců Adalbertinum.
Praha Il.- spálenáo

- O 0001 še dá SUB ABodS 35-540 SozM%aá.Hornoslezské S tgzsdšásáčšše6 „— -8 -8-8 © « 25 o Uuof -. SATA UTi A: A días3 4808W“ uhlí 8m: „i::5':.:3052:i A Bis osašs „Bá
vš.chdruhů, 9 E 4828 = 850588s a ag 85 3537 5u "5essoks a dřiví*5;">si3/5555:

. . Se Fee „368 Zoč 5: “k Mě
pali 0.6 nabízí v ka'cém množství Aj IS m*:3z ks .

za cenynejlevnější— p mé j p
e

V. J. Morávek
v Plotišťich u Hradce Král.

Filiální sklad v Hradci ikrálové
PRE“ v Komenského.třídě. -i

Učně zs maliřství

malíř a dekoratér

Ve
Svatováclavské Matice Školské.

U bodnější levnější ná
kupalpramen v Rakosukoveškorý. rý sroěkší

kostel, naramenlů
prádle, praporů. příkrovů, koberců aovovéhe máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

v Jablonném n. Orl. č. 86.

piníce usnávacích referencí a odporučení. —Obrázkové ceaníky, rozpočty; vsorya hotovézbodí
k Výběra (rasko.

Bea volkoměstské režie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na voskové, čímů levnější
ceny aš o 20%, neš všěsde jinde.

Sebil. 100leť. trvání a 40lot. vlastní čimnontt.

Jak

Rozpočy«<chotněazdarma.

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokoloraná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Helkudly, faráře ro Výpraaktleleb)

doporačuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

| výrobní závod
j všech kostelních paramentů,
tj spolkových praporů a kovového náčiní
ijCenafky,vzorkyi rouchahotovénaukásku.cenapožádánífrankozašlou.EEE HIT ITU—=SETE
KXXKXXKXOOOKCKKKX

Inovuzlacení a opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pezlsvovadský

GAUDENG APPL
V LITOMYŠL. „

. Doporučení po race. Ea požádání Joem
vědyk slnábám bezplatněK ústmímu

Jednání ne dostavit

KXXXA

j

"n
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(Koberce a předložky

jutová chenillové imit. V kan vlněné chenirolvé—»Ax;minster«, vlněné plyšové »Tapestry«.a. »Velvete. .
-Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečn
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených:

Nástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené,
Cenniky zdarma

| Matolíoi! |Uklsdejte své úspory jedině u neší

Penta záložnívPrazej„ — Spálená ulice č. 46-I[

Koberce běžce l neúrokdleujednánínžj Důchod.daň platí záložna |
Jutové dpiové „ vlněné ho- sama. [ro bezplatnéuklá

C7- 7 landske“,vlněné»Harlém-. 5 9 pKokosovéběžce e rohožky 046
dání z venkova složní listy
zdartmna. - Povinná revise

a franko. velmi trvanliié, za ceny úžaeně livné. | Jednoty edlošen. v Praze.

M Soupravypokrývek,záclony „- Zápůjčky $
o. a E bavlněnéi vlněné, různých druhů a jakoslí. avšeho druhu kulantně,

Lambregulny—cestovnípřikrývkya k iu ' — k —————

ap- VlastnívýrobavšechGruhůkoberců,záclona pokrývek. -W Račte sl přát av zorky
—.- m firmě

Masopust 1914 Vesvětlepravdy. Tkelcovskévýrobníopolečonstvo
Novinkykotililonovýchpořádkůvý- zčeskéhoshodočesS EMENAzaači u „Wzájemnost“ I
borně za půlnoční scény se hodicič | | si svouprestýž:vždydobráaapsyvíu rak'|č- i 08- V Hronově čís. 190. "08| kýchpěstitelůi vdomácíchzafirádách.jsouro- —| Vývoz němého a modníbo zboži. —

M (dokmenná, čistá, zaručená a při tom levná. Doporačuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Ve vinatoím sájmu Modní !átlky viněnéi rrací, dámskéi panské

dopište si o velký obrázkový ceník, který Vám plátna, demašky, ubrusy, ročníky ZEfIFY na košile,
zdarma, ochotně pošle jediné odborné jeho- — — daty atd, překrásných modních vzorů. — —

dočeskésemenářství wp- Výbavy pro nevěsty -|
FRANT, A. KUNT, || 25 Dnů"ooednáryvoměpe 2)Kmabje

Hradec Králové. ZZ lámevyplaceně.1 balík“40 HAbytků vkusněrozdružených-=== | == sa1 u
= : "= i | Obdržíte to nejlepší! | Hřesť-sociálpodmiki

„Emancipované dámy. EB- VpodnikutomtoIsetéž bezpečněnložiti©"A íR85 XR65XCSBEBDEBD| ZISK Prot O m ae
s Zemského Svasu.ŽJanHorák,p m

soukenník Založenor. 1802.

v Rychnověnad K zznou SPECIALITApravý ústecký, po mnohá desítiletí vy
zesílé na požádání vždy blášený žaludeční likér pod názvem

die roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých niÁ m 6 [S ( B ho dre S

vlněnýchlátek.
lékařskýmivědátory| jakožto E

=s m:

KES3K

BDI
a

své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo

žené 50 kusů K5-—, 6— , 8—,9—. zemských. občerstvujícíA doporu
10—, 12—. Četné BzBÁRÍ zvláště z kruhů ve'e- i nabízí

Kotiittony v krab. po60tikusechbobatěsdru- JE důst. duchovenstvasvědčío poctivéob- x A. J. Andres v Ustí n. Ori.,
žeré K —80, 1—, 150, „ 260, 8— sluze m-be ryse křejtanského závodu zp továrna nejjemnějšíchlikérů.

350, 5'-- š dobu vice než třiteřiletého.působení, $Tombolové výhry 100 kusů krásných před- Učňte, pros.m, malou objednávku na Taktéž doporučujese kukoupi pravéha trane

„č mětů žertovnýc. apraktických za MK 6>, zkoušku, -| oogaseu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.y
Bigottony škrabošky, lampiony,trikotová nejlevnějších.P. T. pánům obchodářkům amasky "žertovné předměly a veškeré před- . Veš na oplétkybox zvýšení cenil hahostinskýmpovolají sezvlášťvýhodné ceny.

1

če,měty ku z: ýšení vese'í mas postních zábav, i s.

Bektrické svítliny kusK150,gramofonozéKESř»CG8b XCB "865 Obdesty kus K 150 doporučuje : M . Voledůstojnému|

:17 duchovensívua- úlavným patronátním
"úřadům dovolujesi dape

4 „vnětti veškeré kostelní nádovy 8
„ jr Pbadánky1: rip179- ibáře o y.V y

anleny| jan 1,Pkdllle, krkropentypi

vybovojíchnel "Btkzé2 m vpůvodníIntencí8
« obni zlatí a ří nebo proti do
platku za nové vyměňnje. Hotové

předmětyy neb výkresy zasílá m W
ásku franko bez závaznostiností onéposvěcené.Práce

—— —- —

OochodníbenUměnaoře “ okná

-L J. PEK, | Skvostnédárkynád Orlici. ké všem přílařitostem,jako vý

| Nostelac s kapesníhodinky
Kěmické kostýmy, kterévšadývelkcušvan-| všech druhů asoustav,

lu působl sa 7 mírnýhonorářzapůjčí' „pendlové hodiny:
té: S.. spolkům „poskytuji, tu výhodu. v nádhernýchskhtch

"26 dodávám maškarní "čepicea kotilliónv |. fetizky: í m já A : , Vieseposílá dov
do kom se, neproda .é pak přijmu v plté , Dra eny. nára y jehly || sloáýeh. «« útřibřnýchZleneků, Jako:

Z. ceněneporušenévyplacenězpět. Bkdenck,kdko, ne méankůnd pravs: přeteny,tb Řaáho vtáy naDaukladů.
: dkěrodlate,sřidro ©drehobámyImpoj?.s "nejvylšívy

M -© JAN STANĚK,Ň' : ' | í poslřaoiselour

| zlatníka hodinářv TIT a a Ppaba-ln070,,„AKaroliny Světlé,čís, 12..
Solidní 'obslul.a rhírných cenách. Dův. odn

zásilkyna ei ý bryh jmi na splátky bez zvýšeníeen. ——: =
Založeno r. 1848,.

— Prodáse,levně11 postel, 1 noční stolek, 6 židlí, kuřáckýi. antiseptické údýd:d boličské; vydává jem
i nou;sdloutio-esčhnoucí pěnt,“ po ktéré
S i eébě týrdší vous změkne,aniž by pálil

j obihěsyJej 0" SpodláttkaAra
Jos. Jelínek

mydářstrí a porfamorie v Hradel Erál

stolek, | stojan na šaty, 1 salonní stůl, 1

v jeďtodachémi malá.pohovka z tvrdého.dřeva, |leštáné.

p 1 psacístůlz měkkéhodřeva,nátřený,chlezhotovíuměl.kř Zd malýtahacímandl.,—závodkoibařský::
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Národohospodářský stav říše.
(14.) Boje politické a národnostní vyčerpáva

jí všechny síly národů této říše a je přirozeno, že
se jich nedostává ani na humanitu, jež je u nás vu
bec v plénkách, pokud nenese uniformu státní neb
zemskou, ani na rozkvět národohospodářství, od
něhož závisí všechen blahobyt a všecka spokoje
nost. Národové této říše vedou boj za svá politic
ká práva, jichž se jinde samozřejmě dostává kaž
dému příslušníku státu, stojí tu proti dvěma náro
diem, kteří uchvátili na sebe politickou moc a kteří
žijí v politování hodném omylu, tak že to pujde a
inusí jíti na konec času.

Což divu, že tu není svornosti, není radostné
ho soužití a spolupůsobení, bez něhož nic velkého
vykonati nelze. Jak by netrpěl obchod, prumysl,
každá jiná živnost a vubec každé poctivé snažení,
když si dva neb i tři národové, jimž je žíti v jedné
zemi a kteří by se měli navzájem podporovati a
doplňovati. podrážejí nohy a z dobrodiní zákona
hledí pro sebe vytlouci co možno nejvíce na kor
ostatních?!

Ač země a království, jež tvoří tuto říši, ne
jsou — až na výminky — chudými, ač ve většině
z nich jsou všecky podmínky blahobytu národního,
ač tu máme kvetoucí zemědělství, nepřeberné po
klady země v uhli, železe, petroleji a minerálních
zřídlech, jež lákají celý svět, ač náš prumysl a na
še živnostnictvo i obchody stojí na výši doby, pře
ce žijeme tu jako v kleštích, nemohouce se k ně
jakému rozpěti hospodářských sil vyšinovti a je k
platnosti přivésti. — Proč? Protože nám schází 0
nen nerv, jenž rozvádí život v organismus — kapi
tál, kterého jinde mají tolik, že sním musí za hra
nice. '

My máme také peníze, ale bojíme se o ně a ne
lze se nikomu diviti, vždyť následkem balkánské
války a nejisté potomní politické situace měl s ni
mi kříž, kdo je měl a ovšem měl kříž ještě větší,
kdo jich postrádal. Nakoupil-li si papírů, tv klesly
v kursu tolik, že — i když penéz potřeboval -- ne
mohl si k nim pomoci, nechtěl-li pětinu svého ka
pitálu ztratiti. Uložil-li je na knížky, ty mu sice ne
sly vysoký úrok, ale peníze vybrati si nemohl, jež
to ústavy peněžní samy neměly. Měl-li akcie prů
myslových podniku, byl rád, dostal-li tu nejinenší
dividendu, ježto vše vázlo a tak ještě majitelé po
zemkuů cítili se nejjistějšími, protože výrobky je
jich nejsou odkázány na vývoz a zahraniční kon
junkturu a následkem: domácí spotřeby udržovaly
se při ceně.

pitalistů na vysokých místech, že putují s penězi
do ciziny, aby je tam buď utratili. nebo zkoušeli
štěstí s cizími hodnotami na burse neb v angl. ban

Vláda naše po celá dvě léta musela udržo
vati t. zv. statní poklad pohromadě, Rakousko-u
herská banka, která tu záležitost obstarávala, musi
la dát kapsu na knoflíky, následkem toho peněžní
ústavy neměly peněz, nemohly jimi
spořitelny a záložny a odtud nemohly přijíti mezi
obchod a živnostnictvo — krátce všeobecná d2
presse, či jak lid říká, krise, ktreou pociťujeme ješ
tě dnes, kdy sice úroková míra následkem uvolnění
zadrženého kapitálu poněkud klesla, kdy však má
me ještě daleko do poměrů, jež panovaly před 1()
lety, kdy větší objekt dodělal se peněz až na 3
procenta.

Nemálo přispěla k všeobecné krisi u nás i ta 0
kolnost, že státy, které stály proti trojspolku, Ang
lie a zvláště Francie, nám v nejtěžší době z polit.
důvodů své hodnoty vypověděly, tak že jsme mu
sili pro peníze až do Ameriky. Poukazuji jen na ra
kouský Lloyd a sanaci jižní dráhy. Dnes potřebuje
naše říše asi miliardu cizího kapitálu na podniky
národohospodářské, které již dávno jsou uzákoně
ny. k nimž však pro nedostatek peněz přistoupiti
nelze, jako jsou vodní dráhy, regulace řek, stavba
bytu ve velkoměstech, několik drah a j.. čímž by

uskutečnily by se podniky, jež zustanou za všech
okolností výnosnými, znamenajíce nový zdroj stát
ních příjmů. Kde však tu miliardu vzíti? — Němec
ko je samo rádo, vyjde-li se svým, Anglie a Fran
cie. tito dva světoví věřitelé, nám nepůjčí k vůli
Německu a že mají odbyt pro svuj kapitál v Rusku,
Turecku a dnes zvláště na Balkáně a tak budeme
sotva krýti své potřeby nejnutnější (militaristické,
správní a kulturní), nermohouce si dopřáti toho. .Če
inu se říká národohospodářský rozkvět. Bude-li lí
tice války ohrožovati politický obzor na dále, pak
budeme živořiti dále. protože aktivní prostředky
pohltí militarismus.

Situace tedy —- jak viděti — těžká a je-li tu
světlého bodu. pak je to okolnost, že si naše říše 1
v největší krisi pomohla sama a že netřeba zoufati
— budou-li národové moudří a. podají-li si ruce
přes hlavy řemeslných štváčů.

Politický přehled.
Česko-německé porady ve Vídni. Ministerský

předseda hr. Stiirgkh dne 17. t. m. přijetím němec
kých zástupců zahájil česko-německé dohodování.
Porad sůčastnili se také ministr vnitra bar. Hei

brné a uhelné doly, co cizí velkofirmy zřizují si u
nás filiálky, aby v nich zpracovaly surovinu ne
patrně vyclenou na stroje a dopravovaly je násled

ši na Balkán a do t. zv. bližšího orientu.

Ve válce balkánské přirozeně nejvíce utrpěly
finance a národohospodářství národů balkánských,
ale po nich příšla hned naše říše, ačkoli jsme ne
vedli žádné války a také žádného prospěchu z ní
neměli, nerozmnoživše území své ani o píď. Za to,

hroné penále jak na hotových milionech,tak ješ
tě větších ztrát utrpělo naše národohospodářství,
hlavně náš průmysl, náš vývoz. Napětí srbsko-ra
kouské a dobrodružství balkánské znamenalo pro
naši říši pravou válku a snad nestálo by nás to to
lik, kdybychom se byli ihned z počátku o sandžak
do války pustili.

Němci do jednání nesmí se vykládati jako souhlas
s návrhy vládou podanými; osnova o úřední řeči

ních návrhů žádal, aby při poradách na první inís

obecná řeč služební. ©Podání stran přijímá se v
zem. jazyku strany atd. Zdá se, že toto nařízení
pro pošty, dáno do veřejnosti asi proto, aby Němci
měli dosti času roznititi proti úpravě na poštách
odpor a znemožniti dohodu zástupcu obou národů
v této záležitosti.

Boj o Prahu. Pražští Němci na nedělní schuzi
prohlásili, že odmítají s rozhorlením jazykové
předlohy vládní. Němci chtějí totiž, aby veškeré ú
řady pražské byly prohlášeny za | dvojjazyčné.
Němci žádají pro Prahu dvojjazyčnost, ale záro
veň se zase bouří proti jazykovým nařízením pro
pošty, dle nichž má býti Praha dvojjazyčnou. Pak
prý se do Prahy nedostanou úředníci němečtí, ja
zyka českého neznalí. Tedy český úředník musí
býti mocen obou zemských jazyků, ale německý
nikoliv.

Sjezd mladočeské strany v Praze konal se 1f.
t. m. za předsednictví dra Kramáře a obeslán byl
36 duvěrníky. Dr. Kramář podal zprávu o vládní
předloze jazykové, o zemském zřízení a volební
reformě, načež pojednal o politických událostech
a úkolech české samosprávné politiky. V přijaté
resolud souhlasí se s obesláním vyrovnávacích
jednání. Strana nedá souhlasu k žádnému vyjedná
vání, jehož účelem bylo by odkoupiti Němcům je
jich obstrukci v zernském sněmu. Při tomto vyjed
návání musí býti zachována nedílnost království
Českého, rovnoprávnost obou zem. řečí a právní
ochrana menšin. Sjezd se vyslovil i pro rozšíření
samostatného okruhu působnosti samosprávy udě
leníní výkonné moci, pro demokratisaci volebního
práva do obcí atd.

Volební oprava v Haliči schválena v sobotu
skoro celým sněmem, jen Markov a Stapiňski mlu
vili proti. Dr. Levický tlumočil díky Rusínu met
ropolitovi Szeptickému za to, že v poslední chví
li dílo smíru zachránil. Celý zákon byl schválen
bez debatty podrobné, ve druhém i třetím Štení.
Počet poslancu na haličském sněmu vzrostl ze
154 na 228. Rusíni budou jich miti 62, dosud 35. Bu
dou míti dva členy zem. výboru a zastoupení ve
všech zem ústavech.

Na moravském sněmu pokroková většina ne
ví si rady se sanováním zemských financi. K tomu:
cíli navrhují zavedení zemské a obecní dávky ze
vzrustu hodnoty nemovitostí, zavedení 70 proc. při
rážky ke státní dávce z vína a moštu, dávky ze
soukromé spotřeby vína a moštu. dávky z kinema
tografických vstupenek, placení příspěvků obcemi
na nemocenské ošetřovací útraty. Výnos těchto
všech dávek činil by něco přes 2 a pul mil. K, což

návrzích vládních bude se jednati současně a to v

předporada s Čechy. Za čes. stranu křesť. soc. se
súčastnili kanovníci dr. Burian a dr. Šulc a Šabata.
Dr. Kramář prohlásil, že to české účastenství není
souhlasem s vládními předlohami.

Jazykové nařízení pro poštv v Čechách při
pravuje ministerstvo obchodu. Úřední řečí každého
poštovního úřadu má býti zemský jazyk, jehož u

Poštovní a telegr. ředitelství v Praze vyhlásí ú

telně poštovní úřady, v jejichž obvodu alespoň 35
proc. obyvatelstva užívá druhého zem. jazýka; to
platí také pro Prahu. Úřední štíty a nápisy budou
pořízeny v řeči úřední. Tiskopisy pru zevnější
službu mají býti v úřední řeči, v obou zemských

do moře. Němci i něm. velkostatkáři chtějí zem
ské finance upraviti novou pujčkou, což ovšem je

mu. — Soc. dem. posl. Tusar a jeho něm. kollega
podali pilný návrh na zavedení rov. všeobecného
hlasovacího práva do sněmu; pilnost návrhu toho
však zamítnuta.

Maďarští úplatkáři. Hr. Tisza podal v posl.
sněmovně uherské zprávu o výsledku šetření o
herně na ostrově sv. Markety. Společnost vydala
prý na úplatky 545.000 K, z čehož 350.00 K shrábl
Kristoffy, několik oposičních poslanců vzalo po 50
až 160 K, maďarský tisk dostal také svůj díl.

Proti soc. demokratům. Na banketu hospodář
ské rady něm. říšský kancléř šl. Betmann-Hollweg
v řeči své zamířil také proti soc. demokratům slo
vy: >V jednom jsme všickni zajedno, je to pýcha,
zvětšená velikými volebními úspěchy u strany, je
jíž snahy směřují hlavně k tomu, aby základ ří
še a naší monarchle byl podkopán. S ní není žád
ného smlouvání, nýbrž jen tuhý boj. Přijímám muž
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dělci v boji tom budou státi vždycky V nejprv
nějších řadách. S nevolí a rozmrzelostí nemužeme
zvítěziti v tomto boji... «

V Rusku odstoupil ministerský předseda Ko
kovcev, Pád jeho značí prý vítězství dvorní strany,
která je pro ostrou zahraniční politiku. Nový min.
předsedou je 75letý Gorenykin.

Francouzské zbrojení.
místě původně oznámených vojenských vydání
860 mil. bude žádati 1140 mil. franků. Má býti zvět
šena jízda a dělostřelectvo a zřízeny nové dva
pluky afrických střelců.

Na Balkáně. Princ z Wiedu odbyl si už svou
návštěvu ve Vídni, kde se mu dostalo všude nadše
ného přijetí. Teď jest na řadě albánská deputace,
která mu nabídla albánský trůn. V Bul
harsku starém a novém stará se vláda především
o hospodářské povznesení lidu. ——Srbská vláda
založí na Kosově poli město Kosovo. Stavební mí
sta dají prý se zdarma a usadit se mohou Slované
vubec.

Kulturní jiskry.
Důležitost nové České Bible dochází všeobec

ného uznání hojnými přihláškami zvláště ducho
venstva kurátního, professorů náboženství, kate
ohetů, klášterův i bohoslovců. Někteří | duchovní

bě již dosti značný počet odběrateli. Dva semináře
přihlásily již hromadné objednávky. Jelikož žádou
cí rychlé vydávání Bible závisí na počtu odběrate

ratele přihlásili se co nejdříve všichni, jimž na ve
ledůležitém tom díle záleží. Přihlášky přijímá a ob
jednávky vyřizuje Administrace České Bible v
Praze-IV. (Hradčany), čís. 35.

Kursy pro ochranu památek církevních „V Pa
sově chlubí se kursy, které každoročně o prázd
ninách pořádá vrch. konservátor dr. Heger pro du
chovenstvo o ochraně uměleckých památek cír
kevních. Věc velice chvályhodná, ale není novotou
u nás. Před čtyřmi léty zavedl architekt B. Dvo

mětů církevních, o výnosech státních na jich 0
chranu a o rozpoznání cennosti a —restaurování
předmětů církevních, zařízení kostelních, maleb a
budov. Přednášky byly a jsou vítány. Bylo by jen
záhodno, aby zavedeny byly ve všech vikariá
tech a aby byly přístupny též širšímu obecenstvu,
hlavně učitelstvu našemu. Architekt konservátor
Dvořák vždy milerád zdarma uváže se v přednáš
ku, je-li o ni požádán. Jest přáním nejd. arcipastý
ře, aby co nejvíce porozumění vešlo pro zachování
našich historických památek do vrstev našeho du
chovenstva. Avšak nejen zachování, ale i pořizoví
ní věcí nových má býti umělecké ceny trvalé, jak

sami u sebe. Leč zbrojení přináší obrovské sumy
do pokladen židovských bankéřů — a proto jeu
více vojska!

Agitace husitská má r. 1915 přinésti hojnou žeň
německému protestantismu, katechismu heidelber
skému. Již protestanté mají nejúplnější výzbroj, již
hlídky na předních jejich baštách pracují, již jsou
rozděleny statisíce pruských marek účelně na mís
tech nejvhodnějších. Za života Husova Němci byli
vypuzení z Pražské university, nyní však tentýž
národ právě zneužitím jména Husova, pod Huso
vým štítem za pomoci českých sluhů utvrdí zde
germánské posice.

Čeští lutherání utvořili k vuli »oslavě Husově«
zvláštní komité, v němž zasedá za Moravu (i.
Winkler, senior ve Vsetíně. O tomto Winklerovi
napsal v minulých dnech bývalý | protestantský
kněz Jan Goláň kritiku, z níž citujeme aspoň tyto
výtky: »Winkler není žádný Čech, nýbrž Germán
cítěním. Důkaz toho, že vždy německé sbory roz
hodly, že byl zvolen seniorem. Winkler má k o
slavě Husově tak daleko. jako oni inkvisitoři, od
soudivší Husa k smrti potupné. Není větší ironie a
není větší ostudy, nežli ta, že muže tak ryzího a
čistého cha akteru, jako byl Hus, chce oslavovati
pravý opak jeho — Winkler, muž názoru středo
věkých „opatrník devotní nahoru, cynický auto
krat dolů. Jest neuvěřitelno, že ideálního nadšence
— Husa, má úředně oslavovati mamonář Winkler.
Nádoba prázdná, do krajnosti egoistická „jemuž ná
boženství jest věc neznámá, ale za to intrikánství
a mstivost jsou mu vlastní oblíbenou zbraní. Vsa- ©
cký Sion neměl nehodnějšího pastýře, nežli v tom
to zabedněném theologovi, surové pijavici vdov
ských grošů..... Zůstane-li Winkler v komité 1
dále, bude to v pravdě černá skvrna na vznešeném ;
díle. Protože ho dobře znám a za každé slovo ru
čím, podepisují se pmým jménem Jan Goláň, býva
lý kněz «

Cholerický kritik Goláň vytýká Winklerovi je
ště horší vlastnosti. To přísné odsuzování jest 0- «
všem poněkud přemrštěné. Tvrdí-li na př. Goláň,
Ze jest Winklerovi náboženství věcí | neznámou
(theologovi!), pak užívá štvavé taktiky rudých de
magogů. Ale kdyby jenom třetina vyslovených po
han se srovnávala s pravdou, pak patrno, že kru

——

Pokrok moderní techniky. Berlínská „Schneli
setzmaschinen-Gesellschaft“ ohlásila k patentování
samočinný sázecí stroj, který znamená veliký převrat
v činnosti tiskařské. Žurnalista vyklepá svůj článek
na zvláštním psacím stroji, písmena se budou jeviti
jako otvory. Pruhy papíru s rukopisem takto vykle
paným budou upevněny na sázecí stroje, načež pů
sobením síly elektromagnetické litery (matrice) samo

vyžaduje. Tím upoutá se pozornost všech vrstev a
zvýší se láska a oddanost věřících ke katolické
mu ritu.

Prý republika lepší než monarchie. Tak zvěs

kteří předstírají veliké roztrpčení proti militarismu
a krvavým bojům. Nuže — v zednářské republice
Francouzské vláda ohlásila v příčině položek -na
vojsko nejprve mimořádný úvěr v obnosu 860 nril.
franků, nyní však žádá doceka 1410 mil.!! Na zvý
šení mírového stavu vojska má se užiti přes 655
mil., na doplnění válečného materiálu 754 a půl mil.
Mají se zříditi veliká cvičiště, jichž náklad bude
vyžadavati 130 mil., které se vyplatí v pěti letech.
Francie zkrátka zbroji ze všech států nejvíce. Z to
ho jest patrno, že republikánští zednáři a soc. de
mokraté jsou naprosto neschopní vnésti do národů
palmu míru. Proto by měli místo ostrých kritik
států monarchistických napřed začíti s nápravou

zastane dva nejzručnější sazeče. K obsloužení šesti
strojů stačí jeden muž. Dobře -- ale pak se musí

míti také vesměs zvláštní psací stroje? A dá jim re
dakce do stroie jejich pruhy papíru — i 8 pravo
pisnými chybami? Tolik jisto, že bude nutno dále
mnoho a mnoho přepisovati, tak že se ušetří jen
Jistý dil práce a že tedy kromě redaktorů a literátů ,
vůbec bude potřebí zaměstnávati dále velký počet
osob jiných. — Již se také ohlašuje sestrojení sázecích
strojů pro inseráty s dvoj a trojitými zásobníky.
Při nich lze použiti i liter ozdobných a štočků. U
několika německých tiskáren již tento také berlínský
patentovaný stroj jest zaveden.

Indiáni nevymírají, jak se dříve houževnatě
tvrdilo. Prof. Hamilton po pracném sestavení přesné
statistiky praví, že r. 1891 bylo napočítáno 97.000

Indiánů, r. 1895 na sto tisic hlav a r. 1908 již |
118.000.

Výsledek © moderní| politicko-kulturní práce.
Tak houževnatě a nadšeně ujišťovali demagogové,
jak volebními schůzemi za všeob. hlasovacího prá
va lid se uvědomí! K tomu všemu prý založem a
rozšíření nových listů všude roznese paprsky pro
nikavého světla. Zatím však agitátoři při vosbách
Štapali pravdu do bláta, podváděli, vychvaloval
uryáčnicky své vlastní kliky, haněli všecko, co ne
šlo s nimi. Žurnály rychle se šířící daly obecnému
zmatku .korunu. Výsledkem agitace radikálních
mandátolovců jest hlavně rozeštvání.

Známý bdborník © národohospodářský, univ.
professor dr. Cyriíl Horáček. napsal v nejnověj
ším čísle »Osvěty«, poslední politické | přemety v
naší zemi »nijak nenasvědčují politické zralosti ná
roda.« Dr. Horáček pokračuje: »Politické uvědo
mění národa, zdá se, že za posledních let dokonce
nestouplo, nýbrž pokleslo. Pokleslo přes to, že den
ní tisk byl rozhojněn, že nejruznější stranické or
ganisace jsou nevyčerpatelny v pořádání schůzí 4
organisování svých příslušníku. Ale snad právě
proto. Jarmareční ryk a povyk stran. nabubřelé
vychvalování stranických programu a veličin Ši
ří ve voličstvu spíše zmatek, odpor a nechuť. Bylo
by ovšem naivní žádati, aby se vrátila politická u
kázněnost dob deklaračních. Ale dnes již vubec ne
ní potitické autority. Není také žádné víry a divě
ry. Snad se leckdy pohrdavě mluví o ideálním nad
šení v politice. Ale v tom nadšení vězela kdysi ve
liká mravní síla. tak veliká, že i mocný odpurce ss
jí bál a měl před ní úctu. Jest pravda, vyrostli a
zmohutněli jsme. Ale dokonce ne tak, abychoní
těch mocných imponderabilií mohli postrádati, jakou
byla ta — pohříchu dnes tak přezíraná — láska k
národu a obětavost vlastenecká. Proti dřívějšk“
prý nastalo v politice vystřízlivění, jež »šlo dále,
než bylo potřebí:.. nebylo snad nutno, opouštěli
pudu formálního historického práva. ... a nalé
zati vždy více záliby v kompromisování.« Též Ho
ráček soudí, že »doba velikých a skvělých jmen
české vědy a umění již zašla, že nositelé jmen těch
pomah: vymírají, aniž by bylo plné náhrady.«

"Takový jest tedy výsledek po divokých úto
cích proti »klerikalismu“ a za víření pokrokových
hesel. Nedoukové a polovzdělanci místo studia a
positivní práce vyčerpávali své síly na utloukání
vážných konservativců. Proto žeň tolik ubohá!

Obrana.
Houževnatý švindi z Německa placený. Již po

dvakráte jsme upozornili, jak se výhradně katoli
kum cpe do rukou leták o soudném dni r. 1915, je
hož autorem jest označována osoba smyšlená »La
distav AdamiNoe Olšový«, který prý jest římským
katolíkem. Nyní nás dochází zpráva, že ten pro
středek na ohlupování lidu českého zasílá se Čes
kým katolíkům a docela i farním úřadům z Vrati
slavě (tedy z pruského Slezska) znovu. Drzost pru
šáckých protestantů jeví se zvláště v tom, jak še

čeština.
Čteme tam tyto věty: »Lidé, slište! Bůh stvořil ne
be a zemi a všečko, což jest, tak též sen.. . Ne
sčíslné důkázy pro to jsou ve věčném Svatém Pís
mě... Věřící katolický křesťan, veliký ctitel pře
sv. Matky boží Panné Marie, boží milostí obdržel ze

proroctví,
které má nejvěčší vážnosť pro všecky lidi. . . Nad
zemské zjeveni zpozorovalo tesknosť mou odpoví
dání... Na otázku mou: >Co musí tehdy | dělati
se?«, řeklo nadzemské zievení. . .«

Vštmneme-li si hrozného, krouceného slohu,
seznáme hned, že to skládal německý podvodník,
neumějící dobře česky a užívající germanismů. Le
ták vytištěn (dle označení) u Richarda Schmidta v
Lipsku. Tedy »Olšový« se neobrátil na tiskárnu
českou, aby se nedostal pro podvádění hodně rych



- Je.do kriminálu. S letákem tím zároveň se vší
drzostí se zasílá i podobný leták německý, v němž
se tvrdí, že Kristina Ringlová v Suchdole měla o
pravdu vidění a že jí PamntaMaria řekla: »Já jsem
slovo Boží« (1). A pak hned předpověď, že 12.
dubna 1915nastane soudný den. Tento leták vytiš- ,
těn také u lipského Schmidta.

"Kdo tyto letáky dává tisknout, aby je hromad- ;
né a >obě.avě« šířil, není. člověk hloupý, ale jest to ;
podvodník rafinovaný, který nevydává veliké su- |
my na klamání lidu bez Široce založeného plánu.
Jestliže v Čechách jest dosti agentů placených z
Německa, kieři oslavy Husovy snaží se využitko
vati pro posílení rozpadávající se německé církve
lutherské, pak není divu, že pruští čachráři zasa
hují též přímo, že chtějí zmámiti právě pro rok
1915 český katolický lid. A úřady jak v Německu
tak v Rakousku po několikerém upozornění kato
lického tisku jsou úpně Ihostejny k takové otravné
akc'. Kdyby někdo vyděsil klidné občany planým
toplachem o požáru, bude okamžitě zavřen. Ale

©hromadné, řemeslné strašení má zceia volné "ole.
A nejzajímavější, že proti tomuto protestantskému

* řádění ani slovem se neozývá český tisk protes
taniský, ačkoli jindy jevt až příliš velikou. obavu
před klerikalismem. Není takové prusko-protes
tantské řádění nejvybarvenějším, kriminálním kle
rikalismem?

Kdo zasílá letáky „Lad. Adama Noe Olšo
vého?“ Zaslány nám z různých :trin i obálky,
v nichž ohlupující letáky došly. Tiskoviny jsou zasí
lány z Vratislavě v obálkách otevřených pod třípfe
nikovou známkou. Nemohly by tedy povolané kruhy |
vratislavské snadno vypátrati Štědrého zasílatele, kdy
by chtěly? Adressy jsou psány vyškolenou rukou,
správnou češtinou. Kierý Čech tedy za úplatek pro
půjčuje se k takovému řemeslnétmu klamání svých
krajanů?

Učitelstvo v zemi „klerikální.“ V Krajině
mají nyní rozhodující vliv organisovaní katolíci.
Nuže — zemský výbor kraňský navrhl slušnou “
pravu učitelských platů. Učitelé maji býti zařazení do
čtyř platebních tříd s platem po 1600, 1900, 2200
a2600 K. Na Moravě však harašící a po kultuřekřičící
pokroková klika pořád ještě uvažuje a uvažuje V Če
chách pokrokové učitelstvo vytýká protikatolickým
potit. stranám, že čachrují s bídou učitelstva.

Cíle Volné Myšlenky. Kde se nedal poraziti
křesťanský názor světový rázem, tam si vedli agt
tátoři »V. Myšlenky« velice chytře. Prohlašovali,
že prý jejich sdružení není protináboženské, ba ani
ne protikřesťanské, ačkoli volnomyšlenkářské tis
kopisy vesměs a soustavně podrývají půdu positivní
ho náboženství. Článek za článkem, lokálka za lo
kálkou přesně sledují dva zcela určité blízké cí
le: odkřesťanění lidstva a zavedení zednářských
republik. Protidynastické úmysly vyšlehují tu více,
tam méně podle tolo, pokud zkontrolované r3
středí dovoluje. V novějším čase mluví hlavní a
gitátoři (kteří ostatně tolik chválili krvavý převrat
portugalský) otevřeně. Na př. jeden z předních
sloupů >V. M.« August Dide prohlašuje ve fran
couzském listě »Raison« toto: »Jaká činnost jest
možná s heslem, jež lze vyjádřiti takto: »NetvrŤ
me nic a připusťme všecko?« Věru marně bychom
nuuvili o pokroku, propagandě, zákonodárství... .!
Vše, co může pojíti z takového hesla, jest pocit
skutečné abdikace (vzdání se); jest to nocit nicot
nosti naší akce, nejistota, rozpaky, ztráta odvahy.
Mnozí z nás zajisté trpěli následkem tvrzení vy
plývajících z onoho hesla: Pravdu nemá nikdo; lze
věřiti v boha, aniž bychom proto byli slábi. Res
pektujeme všeliká mínění. .. . . Ale dosti! Mysii- |
fikace (omámení) trvala dosti dlouho. A líbila se
zbytkům delektiků, tak zvaným volným myslite
lům, >svobodným věřícím lidem« — kteří nejsou
leč zastřenými protestanty, chtějícími kořistiti Z
tohoto zastření — volní myslitelové skuteční, žáci
a dědici protikřesťanství Voltaireova, vědeckého
atheismu Diderotova, mají si nasaditi masku zba
bělosti a pokrytectví!«

Národohospodářská hlídka.
Konce pokrokového zemského hospodářství.

Na Moravě jest veliká finanční krise — a pokroká
ři nyní chtěj nechtěj jsou nuceni snísti kaši, kterou
si před čtyřmi lety sami navařiti demagogickým
křikem proti návrhu Koudelovu na sanaci zem
ských financí. R. 1907 potřeba země činila 33 mil.
korun, r. 1912 již 49 mil., r. 1913 docela 51 mil. Na
rok 1914 se vyžaduje 53 měl. Úhrada na rok 1914
činí pouze 36 mil. Odkud tedy vzíti ostatních 17 mi
Ronů, odkud zapraviti dluhy předešlých let, mají
k splniti pokrokáři poplatnictvu svoje štědré sliby?
Mimořádným hospodářstvím stoupá letos deficit
o 5 mil. a obnáší 22 milionů. Proto země platí jenom
na úrocích 8,400.000 K čili skoro Šestinu všech pří
jmů svých. Tyto úroky, z největší části zbytečné,
tyto úroky, jež se mohly přijnutím návrhu našeho
Koudely scvrknout na matičkost, musí se rozhod
ně vytahati z kapes poplatníků. Pokrokáři i kon
servativci musí zaplatiti obrovskou daň z kotrmel
ců »pokroku.« Skoro o 100 milionů korun má Mora
va dluhů více než před sedmi lety! Kdyby se bylo
r. 1909 sanovalo tak, jak žádali »kterikálové«, bylo

by se zemi ušetřilo na 60 milionů, které se musi
ly zaplatiti na úrocích a deficitech. Takhle stojí ze
mě před bankrotem. Teď mohou pokrokáři své he
slo blýskavé doplniti: »Pokrokem k svobodě, po
krokovou svobodou k žebrotěl« Zmámené davy

poněkud přemýšleti o cifrách zemského hospoda
ření, zapálí demagogičtí spekulanti před jejich zra
ky husitský a >»protiklerikální« ohňostroj — a rá
zeny je po volném samostatném myšlení. Ožebra
čení lidé tleskají, aby se nezdálo, že jsou málo po
krokoví.

Cena potravin za doby Josefínského što
lového patentu. Po tříleté přestávce vyšel opět
„Selský archiv“, v němž se pojednává o soudním
sporu mezi panstvím Světlovským na Moravě a
panstvím Beckovským v Uhrách. Uřední šetření ko
nali r. 1786 komisar, konkomisar a jejich sekretář,
zemský inženýr, dragona jiní — zkrátka nejméně
Y odborných znalců. V účtech podrobně vykázaných
počítá se libra hovězího masa za 4 kr., hovězí jazyk
9kr, telecí hlava počítána 42 kr., jehně stálo 40 kr.,
dvě husy 30 kr, kuře 4 a čtvrt kr., mladý holub
3 kr., libra „roztopeného“ másla 12 kr. Tehdy tedy
i při skrovné Josefinské štóle mohl kněz mnoho
koupiti za několik krejcarů. Leč nyní, v době, kdy
různým zaměstnancům bylo nutno několikrát platy
zvýšiti pro stoupající drahotu, odkazují bezohlední
byrokraté a zpátečníci ©kněze © na Šštólu Jose
finskou, žádajíce sami platy nejmodernější. | lidé,
kteří vystudovalí z kněžských nadací, rozkřikuji se,
aby se kněz spokojil s několika krejcary Josefinské
štóly.

Návrh na omezení přijímání vkladů ban
kami. K peticí svazu korutanských. spořitelen
o omezení přijímání vkladů bankami přijal zemský
sněm k návrhu finančního výboru refercntem byl
poslanec dr. Steinwender: toto usnesení: C k. vláda
se vyzývá: 1. Bankám další přijímání vkladů zapo
vědět. 2. Nechf dosud učiněné vklady dá zajistiti
jich uložením v rakouských státních, zemských a ko
munálních papírech, které požívají sirotčí jistoty. 3.
Podati zákonnou osnovu, dle které by kontokorentní
úroky podléhaly rentové dani, vybírané srážkou u do
tyčné banky. Zpravodaj zdůrazňuje, že peníze ma
lých střádalů vklady na knížky a kontokorentními
vklady u bank a jich četných filiálek venkovských
jsou odnímány trvale stavební činnosti zemi, dále
obchodu na venkově, není jich možno používati na
hypoteky a používá se jich výlučně k posílení velko
průmyslu a k nadvládě bursy. Tím se bere venkovu
míza. Také bývá obecenstvo bankovními filiálkami
často sváděno k nákupu akcií a bursovním speku

vatelstvo uvedenými prostředky jest nezbytně nutné.

Vyhánění slovanského dělnictva z Německa.
V plenární schůzi něm. zemědělské rady konané 10.
t. m. v Berlině bylo jako o I. bodu programu jed
náno o soustavném vylučování cizího dělnictva (hlavně
českého a vůbec slovanského: z Německa Cizí děl
nictvo má býti nahrazeno domácím a pokud možno
stroji. Vláda byla požádána, by podporovala země
dělskou radu v této „očistné“ práci. Přijat byl též
návrh, ktery žádá, by bylo čeleno odvislosti něm.
zemědělství od zahraničního kočovného dělnictva
vzhledem na spojené s tím nebezpečenství národní

runní princ.
Hornická „Unie“ klesá. Byla to nejmohut

nější soc. dem. odborová organisace. Nyní počet
plateben zmenšil se z 215 na 194. Vydání za r.
1913 přesahuje příjmy o 756541 K. Boj o formu
odborové organisace přivodil roztržku, která zavinila
pokles.

Výsledek boje v knihtiskařském| průmyslu.
Centralistický soc. dem. tisk si počínal demago
gicky, obelhával dělnictvo podřízené rudému vede
ní vídeňskému s úžasnou statečností, maloval na
vrbách straky takových nadějí, že každý rozumný
typograf musil odsouditi dryáčnický klam. Jen jed
nu malou ukázku! Dne 17. února, kdy se již určitě
vědělo, že typografická organisace zahájila velký
ústup, centralistický soc. dem. »Dělnický Denník«
odvážil se napsati: »Pevná, tuhá organisace dělnic
tva knihtiskařského zvítězila ... dělnictvo bylo
zaměstnavateli vyprovokováno (!), bylo ze závodů
vyhozeno (!?) V otázce mzdové musili ustoupiti, v
otázce strojové sazby, v otázce obsluhy tiskař
ských strojů, učňů atd. musil ustoun'ti zaměstna
vatelé a dělnictvo odnáší si úspěchy, odnáší sl zlen
šení svých poměrů na celé čáře.«

Tak píše »Děi. Denník« na str. 3. a hned na
následující straně 4. jest nucen aspoň krátce kon
statovati, jak vyslechli na velké schůzi vídeňští
sazeči zprávu o ujednání mezi principalitou a sa
zeči: »Propukli shromáždění v bouřlivé protesty
nevole, které vyvrcholily v požadavku radikálních
stoupenců, aby práce za těchto okolností nastoup2
na nebyla. Marny byly poukazy funkcionářů na ob
tížnost boje (proč tedy velice osvícené představen
stvo nevědělo o těch obtížích nic před stvákou?)
... Vývody tyto přerušovány a znemožňovány

——--.

k
výkřiky protestujících .. . Po řeči posl. soudr.

licejní komisař schůzi rozpustil.. — Tak tedy při
jato od nejuvědomětejšího kádru dělnictva to »zlep
šení poměrů na celé čáře.« Nyní také děbníci pozní
vají, že stávky rozhodně se nevyhrávají surovým
spíláním rudého tisku.

Počítá se, že desítinedělní zastavení práce sti
lo tvnografickou organisaci půl třetího milionu K, jež
se vyplatily členstvu. Protože však stávková (resp.
výluková) podpora neobnášela ani obvyklou mzdu,
pozbyli typografové přes 6 milionů korun. A čeho
se dosáhlo za tak veliké oběti? Lhal tisk centrali
stický křiklavě, že ustoupila principalita v otázce
strojové sazby, učňů atd. Naopak typogratové ne
dosáhli anl tollk, co principálové nabízell personálu
před stávkou. Proto jest podvodem tvrzení soc.
dem. tisku, že byli zaměstnavatelé k povolnosti při
nuceni a že k vyrovnání mohli přistoupiti bez po
moci výlukv, bez vlastních ztrát.

Pracovní doba zkrácena pouze o pul hodiny
týdně. Strojní sazeči budou míti místo dosavadních
40 procent pouze 35 »rocent nad minimum. Třída
I. dosavadního cenníku s nejmenší mzdou zrušena,
dělnictvo z ní postupuje do II. třídy, tak že se mzda
tohoto dělnictva zvyšuje o 2 K týdně. Ve II. třídě
se bude platiti typografim týdně od 22 K do 27 K,
v HE od 23 K do 29 K, ve IV. od 24 do 31, v V.
cd 26 do 32, v VÍ. od 28 do 34 K. Dě'níci kteří mají
vyšší mzdu než v příslušné třídě, nodrží ji nadále.
Přiznán všeobecný přídavek na minimu 3 K (ve
Vídní 4 K). Dělníci ustoupili principalitě svolením,
aby učedníci, kteří se učí 4 rcky. mohli býti vy
učování v posledních 15 týdnech na sázecích stro
jích.

Pokud jsou sprostředkovatelny u zremií a or
gan'sací, budou rozpuštěny a dosavadní sprostřed
kovatelny při korunních spolcích převedeny budou
na kariiu (rovnost). Obě strany volí si úředníky,
obě vykonávají dozor. Úředníci pak nesmějí se mí
chati do vyjednávání o mzdu. Při vážnějších spo
recu cenníkových pcnechává se nyní rozhodnutí
rozhodčím a cenníkovým úřadum, složeným na zá
kladě rovnosti. Pomocníci a principálové nesmějí u
poslechnouti rozkazů svých zájmových organisací
nebo jejich funkcionářů, pokud by ty rozkazy vy
kládaly cenník jinak než cenníkový úřad. Na př.
nyní pomocníci nesmějí uposlechnouti vyzvání k
passivní resistenci, principálové pak rozkazu k vý
luce. Duvěrníci dělnictva od nynějška nejsou orgá
ny cenníkovými, nýbrž pouze rádci a plnomocníky
personálu, jejichž povinností jest vzniklé sporv u
rovnávati, nikoli vyvolávati a živiti. Do mzdových
záležitostí jednotlivců nesinějí se míchati. V tiskár
nách do šesti pomocníku vůbec nebudou voleni.

Po stránce organisační došlo k zařízení zcela
novému, které přijali soc. dem. předáci ovšem s
velikou nechutí. Již není na jedné straně organisace
pomocnická, na druhé zaměstnavatelská. Nyní za
vládlo místo toho cenníkové souručenství, vznika
jící tím, že zaměstnavatelé i dělníci podepíší při
hlášku, v které se zavazují plniti cenníkovou smlou
vu. Tito nemusí býti v žádné organisaci — jest jin
pouze přikázáno, aby byli věrni cenníku. Toto spo
lečenství stojí nad třídními organisacemi, jejichž
d'ktátu se vymyká. Tato nová sociální forma zna
mená pro vliv představenstva typografické orga
nisace velikou ujmu. Leč takovým způsobem polo
ženy základy pro společnou práci zaměstnavatelů
a dělnictva v míru,

Strojmistr má obsluhovati za příplatky a 7a
zvláštních okolností až tři stroje a tvolovku. I v té
to otázce tedy lze poznati veliký ústup t""ografů.
Soc. demokraté hrozili, jak zatočí s těmi, kteří již
zaujali po nich inísta sazečská. Nyní však smluve
no, že všichni učňové, kteří v době boje bvli přijati
do závodů a u gremií bvli řádně ohlášení, zůstanou

budou obtěžovati ty, které nazývali stávkokazy a
principalita se zavázala, že stávkující —-.iich na
stoupení bude chránit proti drážděná Jetsliže: tedy
principálové ustoupili v některých podružných bo
dech, ustoupili sazeči daleko více a to v otázkách
velice důležitých. Takto tedy uzavřena čestná
smlouva na pět let, aniž by kterákoli strana byla ú

rozvaha k veliké mrzutosti demacogů, kteří nyní
přišli o komando.

BP Světoznámá kola "UB
KORUNA
s pětiletou písemnou zárukou dodává

firma:

A LADISLAV ÓVESTKA,= 7 Praho, Václavské n.53.
Úvěrahodným osobám též na mírné měs. splátky. Žádejte cennfky

Křesťanský živnostník.
Okresní jednota živnostenských společenstev

v Hradci Králové konala výborovou schůzi v ne
děli dne 15. t. m. v hasičské sborovně za předsed
nictví p. Thoře. Referoval místotajemník dr. Wiš
kowský o výsledcích svatoštěpánské konference.
Ustavení okresní komise pro soupis cechovních pa
mátek pozdrželo se tím, že některá venkovská spo
lečenstva posud neoznámilasvé delegáty. Za Hra
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dec Král. delegován p. Pokorný a bude požádánp.
řed. Vach. Vzat na vědomí referát p. ře o po
slední výborové schůzi Zemské Jednoty a projed
nán rozpočet na r. 1914.Usneseno požádati okresy,
města a peněžní ústavy o subvence. Výroční val
ná hromada konána bude 19. dubna. Usneseno k
návrhu p. Thoře pracovati v tomto roce zejména
na zřizování podpůrných pokladen mistrovských.
První přednáška o tomto thematu konána bude

"pravděpodobně již tuto neděli odpol. v Třebecho
vicích. Po schůzi projednány s přítomnými interes
sety záležitosti vojenské dodávky krejčovské a
vzato s potěšením na vědorní, že se okresní jedno
tě podařilo vymoci poměrně značné zvýšení mezd.

Obchodní gremlum královéhradecké | konalo
výborovou schůzi 14. února v nústnostech Ústřed
ny. Vzato na vědomí, že dotázané rafinerie v Ro
sicích, Skřivanech a Shatiňanech odpírají zhotovo
vati cukr v briketách. Od nového obchodního gre
mia v Praze se vyžádá statut pokračovací školy.
Ve smyslu přípisu Zemské Jednoty stran gremiál
ní příslušnosti drogistů se zakročí u Žživnosten
ských úřadů. Otázka pracovní doby v obchodech
předloží se valné hromadě. S potěšením vzato na
vědomí zřízení kondiční kanceláře při Zemské Jel
notě. V záležitosti odstranění výročních trhů vy
sloví se souhlas, stane-li se tak rázem v celém krá
lovství.

Německá spolková rada schválila osnovu
zákona, kterou má býti živnostenský řád doplněn v
tom smyslu, že vystavování obrazů, spisů, illustrova
ných publikací a pod nesmí se díti způsobem, který
by mohl vzbuditi pohoršení ohrožováním mravnosti
tnládeže.

————

Cirkevní věstník.
Eucharistický sjezá na Strahově. Již po čtvrté sjeli

se z blízka i z dáli kněží do matičky Prahy, aby v čele
s nejd. episkopátem českým klaněti se Králi všech krá
M... Ve čtvrték 12.února na památný Strahov přijzl
o 9. hod. za slavnostního vyzvánění J. Em. nejdp. kardi
nál Pražský v průvodu J. Exc. nejdp. biskupa dra Doub
ravy, uvítán strážcem strahovského Sionu J. M. nejdp.
prelátem Meth. Zavoralem za četné assistence. Na ka
zatemu vystupuje J. Exc. nejdp. biskup dr. Doubrava a
po skvostném úvodu o historii sv. Grálu másrtně a
vzletně bičí trojí směr lásky Kristovy. Jakou radosti asi
naplněno bylo arcipastýřské jeho srdce, když v přeplně
ném a nádherně vyzdobeném chrámu viděl své velice
četně zastoupené dřecésní duchovenstvo! Po té vystave
na Nejsv. Svátost Oltářní, fž vzdávají hold přečetné zá
stupy euchar. ctitelů. Adorační hodinka vypiněna zbož
ným rozjímáním a zpěvem, provázeným jímavými akkor
dy proslulých strahovských varhan. Po tiché mši svaté
následoval koncert na dvoje varhany. Dojem těžko vy
Jičiti. Nechtělo se nám z chrámu, vždyť zde tak blaze
v stínu tabernakula. ... Dvorana strahovská plní se
kněžími. Na vyzdobené estrádě usedá nejd. episkopát
český v čele s nejdp. primasem | království české
ho, který projevuje radost nad rostoucí úctou k Nejsv.
Svátosti Oltářní, jakož i nad synovskou láskou kléru k
Panně Mari. Přeje hojného zdaru sjezdovým poradám.
Na to promluvil professor theologické fakulty dr. Jan
Hejči o eucharistickém čtení Pisma sv. Starého Zákona.
Řeč odborníka na slovo vzatého byla vyslechnuta s ve
likou pozorností a odměněna byla frenetickým appiuu
sem. Neúnavný propagátor úcty eucharistické kons. rada
vdp. Ocetek z Hevlína povzbuzuje duchovenstvo, aby
netotiko slovem, ale i tiskem víru v Boha i úctu k Nej
světější Svátosti šířilo. Ouřímský kapan dp. Róssler re
ferovat jménem lurdského spolku o české sekci při eu
charistickém kongressu, který se letos od 22. do 2. čer
vencekonávLurdech.Zvalkderusk hojnéúčastia
vznošůwativýapel nanejd. episkopát,aby ardský spolek
v -přípravných pracech milostivě podporoval. Když mak
J..M. nejkdp. opat Strahovský upazormil duchovenstvo,

„aby .Hylo pamětiivo katolických akadermáků, zakončik J.
JE..nejdp. biskup dr. Doubrava jménem J. Emánence zda
řitý tento sjezd a děkoval řečníkům a všem účastníkům.
Sděloval za veliké pochvaly, že bude zaslán eucharisti
okému Sv. otci dětimý projev hollu a oddamosti. Posil
uěei arojpastýřským požehnánám opouštíme za mocného
pohnutí posv. strahovský Sion... . Odpoledne o 4. bod.
naplnilo duchovenstvo a vybrané obecenstvo hlediště
Národního divadla ve všech prostorách, aby bylo pří
tomno »Parsifalu«. Zůstaneme slov. p. řediteli Scbimo
ranzovi věly vtlččnýmai,že vyhověl ašší posebě a Do
skytl nám požitek prvého řádu. — Dojem sjezdu byl u
ebvdu povznšáející molmatný. Tož, dá-li Bůh, na shle
danou v r. 1915 na Strahově!

„ o Valná hromada apolky českoslovanských poutnláů to
Lwd a jiných posvátných míst konala se v Praze ve
středu dme 11. t. m. Valné hromadě předcházala v Úterý
večer o půl 8. hod. ve veškém sále Měšť. Besedy před
náška o první spol. pouti do Lurd, kterou velmi vystižně
a zajknavě přednesi místopředseda vdp. vik. sekretář
a farář Ant. Brož z Podo'f. Účast byla obrovská. Před

Skrbenských a J. M. ndp. opat M. Zavoral. Ve středu
ráno po mši svaté odebrali se členové a členky do Měsť.
Besedy. Předseda vsdp. Msgre dr. Plcha zahájil vamou
hromadu. Prvému protektoru české pouti do Lurd J. M.
opatu Zavoralovi pozdravným telegramem sděleno, že
ho valná hromaca jmenovala jednamyslně čestným čle
nem. Na to jednatet dp. J. Rěssler, kaptan z V. Ouřhna

přednes! zprávu. Členů celkem jest 59, z nichž 12
dožívotních, markantní to důkaz, jak uznávána jest po
třeba českého Inrdského spolku. Důkladná zpráva jed
natelská byla vyslechnuta vemi pozorně a odměněna
blučným aplausem. Referoval též“o české sekci při Eu
charistickém kongresu, který se koná v Lurdech od 22.
do %. července t. r. Přihlášky mitno učinitt do 5. dubna
t. r. u vdp. faráře Ant. Kašpárka, pokladníka, Praha-ll.,
Jungmannova tř. č. 20., nebo u vdp. konsist. rady a fa
ráře L. Koříska, Blansko. Morava. Předsedou české sek
ce je vsdp. dr. Pícha. Jednatel dp. Róssler připomněl, že
ten*-%Xrátevzhiedem na kongres nemocní zúčastniti se
nemohou. Pan předseda žádal pak valnou hromadu, aby
výbor hv! --amocněn veřčlkerépřípravné práce vyko
nati, což schváleno. Dp. kaplan Pilik z Kladna navrhl v
nadšené řeči, aby výbor by pamětitv starobylého | pout
nického místa St. Boleslavi a pořádal tam poutě. Ná
vrh přijat a odkázán výboru. Jednomysáně usouzeno,
aby se letos v září konala pout na sv „Kopeček u Olo
m“ 3" byle v Benátkách při prvé pouti navrženo.

(Zasláno.)

Upozornění.
Všem majitelům 10korunové legitimace k eu

charistickému kongressu vídeňskému, kteří si legi
timace objednali u diecésního komitétu, budou
zprávy sjezdové námi rozeslány (franco během
příštích dnů prostřednictvím duchovních správ. Ne
třeba zásilky reklamovati ani v Praze ani u die
césního komitétu, protože expedice může se díti
zvolna dle seznamu.

Olecésní eucharistický komitét
v Mradci Králové.

Dr. Fr. Reyl, jednatel.

Zprávy organisační
a spolkové.

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jama Nepom.v Hradci Králové
bude

vo středu dne 25. února 1014,© 2. bodině odpol.
v dieoením spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tř.

č. 300—L v Hradci Králové.

Dr. František Reyl, Dr. Frant. Šul
: jednatel.Roy : předá

Užší výkonný výbor české strany křesť.-soc. konal
schůzi dne 12. února odpol. v Praze za předsednictví p.
Šabaty, v přítomnosti 8 členů a mělého hosta dp. Svět
líka z Olomouce. — Stran úpravy financí strany učiněno
usnesení o 8 návrzích tajemníka, z nichž 6 návrhů při
jato, 1 návrh schválen se změnou a jeden návrh odká
zán finanční komisi 7člemmé.— Organisace místní mají
býti ustaveny také tam, kde jsou spolky, odbočky a sku
piny v rukou našich stoupenců. — Širšámu výk. výboru
se doporoučí, aby svolal řádný sjezd strany na dny sva
tojanské. Po debatě o vyrovnávacích návrzích vlády u
sneseno účastniti se případně konferencí a zvoleni dele
gáti.

Žamberk. Ples křesťansko-soc. spolků '8. února se
vydařit, jak se dalo očekávati, nádhemě. Sůčastnilo se
k 130 párům, tak že výsledkem jsme předstihl všecky
plesy ostatní. Po druhé zajde jistě pisateli zdejšímu do
»Kraje Královéhradeokého« chut dělati náladu proti nám.
Vojenská hudba z Hradce Král, účinkovala takřka nad
své sily k všeobecné spokojenosti. Zejména chvály za
sluhuje hudba vojenská za dobrovolné vystouperií V kos
tele při velké mši svaté. Čísla na kůru byla uchvacu
jící. Za velikou obětavost midebnímu sboru vojenskému
a všem, kdož ke zdaru plesu přispěli, tknto upřímně dě
kujeme.

Velké Jeřice. V neděli 8. února vystoupila naše křes
Cansko-soctální mládež poprvé na jeviště a sehrála na
jevišti našeho Hospodářského| sdružení dva — velmi
pěkné divadelní kusy a to »Smfr«, obraz z venkovského
života ve 3 jedn. a »Před svatbou«, rozmarnou jednoak
tovku. Veliká jejich pie a horlivost p. rižiséra J. Helig
ra odměněna byta pochvalou účastníků a korunována
byla oprevdů skvětým úspěčhem. Diviši jsime se, jak se
všichni vžili' do svých úloh a jak klidně a zcela vřiro
zeně hráli a na jevišti se pohybovali. Hlavní úlohu Loj
zičky ve »Smíru« sehráta naše dývka Marie Heligrova
tak živě a s takovým procitěním, že v některých smut
ných scénách mnozí posluchači hluboce dojati, nezdrželi
se slz. Její mlsnousestřičku sehrála pěkně Františka Pla
šŠilová, starostlivou tetičku zdařile A. Plašřová 4 sel
ku v rázovité podobě M. Šulcová. Úlohy Barušky pěk
ně se zhostila M. Pozjlerová. Svým vystoupením mi'e
překvapit mladíci L. Maxmilian a Fr. Včelička v úlo
hách sedláků Dvořáka a Horyny, pp. Prokeš a Suchánek
v újohách Václava a Jakuba. Úlohu Kratiny ve veselo

dence podal p. účetní Jan Heligr a jeho přítete Stehlíka
velmi pěkně sehrá! p. účetní Jos. Ponikelský. Přísnou A
hezkou nevěstu Stehtikovou viděli jsme v elegantní po
stavě Toničky Novákové. soukromníci Bartákovou s
dobrým pochopením sehrát Jude Suchá. Úloha Lidky by
la ve zručných rukou A. Hochmalové a malou Miládku

immilýmochotfkémzaJalichnášia ušivohtinuzá
bavu srdečněděkujemeana brzké jejich vystoupení

pravdu se těšíme. . , .

Našemu vele jnému duchovenstva
Kron E abeoteo:k.vtdě,bodyRodné

BOHUMIKLABEKA v KUTNÉ.

Zprávy “
místnía z kraje.
Schůze městské rady 16. února. Expositurou

c. k. ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze
zaslaný opis protokolu o kellaudaci strojového za
řízení, dodaného firmou H. R. Glůsser pro pohon
zdejšího labského jezu, byl vzat na vědomí. —
Uděleno bylo povolení ke stavbě truhlářské dfiny,
kotelny a strojovny při továrně posavadní panu K.
V. Skuherskému, továrníku nábytku. — S policejním
úřadem bylo sděleno, že rozměry komínu továrny
na perielové knofliky a galanterní zboží p. K. Ma
couna při dosavadním zatížení lokomobily shledány
byly“ technickou kanceláři dostatečnými. — Staveb
nímu Družstvu pro Hradec Králové a okolí uděleno
bylo povolení ke stavbě dvou úplně shodných sdru
žených domků o jednom patře na parcele 172/21
v bloku VII. u Pražského Předměstí, nebyla však
povolena stavba přízemního domku tamtéž, poněvadž
by povolení odporovalo parcelačním podmínkám,
schváleným. městským zastupitelstvem dne 25. řijna
1907, č. prot. 9092.

Program zábavného večírku spolku »Anežka«, pořá
daného 22. t m. ve dvoraně Adatbertima o půi 8. hod. I.
Fr. Neumann: -Za svítání, Moje milá«, ženský sbor s
průvodem piana. 2. Veselohra »Zapomětlivý« (od Očr

litze). 3. Dr. Ant. Dvořák: »Šípek, Prsten«, ženský sbor
s průvodem piana. 4. Orunert: »Chvála malých, prostřed
ních a velkých«, žertovná deklamace. 5. Klášterský: »E
pidemie«, veselohra. Po programu volná zábava.

VII. hudební večer v klášteře ctihodných Sester de
Notre Dame, pořádaný minutou neděki dne 15. t. m., mů

Žeme směle přičísti k ostatním zdařitím hudebním ve
čerům. Zahájen byi hrou maličké E. Me'anové »Švitor
kou« a skutečně jeji prstičky na klavésách jen švitořily.
První dil jako obvykle věnován byl škole, kde jako so
listky vynikly zvláště H. Strohschnekderová, K. Brtou
nová a slečny: A. Opálková, M. Špalková, M. Zahradní
ková. J. a T. Vávrovy ukázaly, že i prostá cvičení čtyr
ruční pěkně nacvičená a podaná příjemně se poslouchají.
Druhý díl věnován tentokráte | skladbám| Bendlovým.
Slečny Voženfiková a Zahradníková precisně provedly
č. I. a 6., rovněž Šubrtová a Vodehnalová ukázaly, že
čtyřruční hře dobře rozumějí. Sólové číslo | houslové
pěkně podala sl. Kavková, výborně jsouc doprovázena
sl. Michlovou. Sl Štursová ukázala se zde opětně jako
dobrá imerpretka melodramatu, a poněvadě se dovede do
své úlohy vžít, vyvolala přednesem Bendlova »Uzem:
ného slanečka« veselost všech přítomných. SI. Karlová

provázela i zpěvy. V závěrečném čísle sboru »Krátovna
vil« vynikla svým sólem ot. sestra Cyrilla. Sbor celý ve
lice zdařilý. Večer byl tedy pěkný. Přejeme další práci
mnoho zdaru. :

Napříč Korutanskem jest název nové řady maleb
ných pohledů, z nichž zvláště jezero Bělopečské, Prose

oké a Milistadtské a vysoké štíty jižních Aip svou krá
sou přírodní upoutají návštěvníka Pamoramy Nár. Jed
noty Severočeské v Hradci Krák ve dnech od 21. de 27.
února.

Některá meteorologická data za rok 1913pro Hradec
Králové. Mirožství srážek činéko v mm Za měste: leden

29.6. únor 6.8, březen 26:4, deban 28.9, kvějen 49.9, červen
101.9, červenec 67.8, srpen 103.1, září 23.1, říjen 12.7 li
stopad 37.2, prosinec 45.0, úhrmem za rok 532.4 mm. Nej
více vydaly srážky: 16. srpna 47 mrn, 3. června 28.3 mn
a 21. června 21,5 min. Vítr vanul: SV 70krát, JZ 56krát,
Z 50krát, SZ 40krát, J 36krát, JV 31krát, V 32krát, S A
krát Bezvětří bylo 26krát Sněbu byto málo. Dne 17
bedna napadlo ho do výše 6'cm. ate během týdne roztál.
Dne 23. ledna znovunapadásníh do výše 5.cm,který po
trval pouze 4 dny. Dále padal sníh 3t. ledna (3 cm) a
potrvaldo 3.února.Vnásjedatícídobě,kromě4 sla
bých poprašků (16. a 21. února, 8. března, 11. dubna)

sníh nepadat. Poslední sníh dne 14'-drbna. Dnů,kdy prů
měrná teplota denní udržela se pod bodem mrazu, byl
v lednu — dubmu 46, v listopadu a prosinci 12. Nočních
mrazů bylo v lednu — květnu 76, v řím — prosinci 32.
Největší mráz byl 15. a 30. ledna (— 14* C), poslední
mráz 8. května (0*"C). Nejnižší průměrná teplota 14. a
15. ledna (— 10" C.) Pvmí mráz na padzám 12. října
(— půl stipně C), první sníh 28. listopedu (1 cm), pak
5., 8., 14., 25., 29., 30. a 31. prosince celkem 11 cm.

Výstava umělecké reklamy obchodní a prů
myslové přístupna je bezplatně od soboty 21. února
do 9. března ve výstavním sále nové budovy. musea
od 9—12 hod. dopol. a od 2—5 hod. odpol.

Zahajovací přednáška, kterou „o vývoji ná
zorů na ochranu památek v 19. stoleti“ proslovil
p. dr. Zd. Wirth v neděli o 4. hod. odpol. v před
náškovém sále nové budovy musea, těšila se po
zornosti téměř 200 posluchačů. Přesvědčivá slova,
mající na zřeteli pietu k památkám, jež jim patří
vždy dle pravdy a po právu doby, v níž vznikly,
nalezla náležitý ohlas v obecenstvu, které spontanním
potleskem odměnilo poučný výklad.



Odar Jetty českých:odehraných úředníkův
HiradeiKrálovékoná vsobotu28.února 1914o 7.
večensí.v Oranditotetu(chambbr)v Hradci(oa
nou valnou hromadu.

Sportovní sdružení úředníků Kraloba
v Hradci Králové založilo počátkemletošního roku
odbor šachový kromě odboru footballového, stáva-|
jícího již po dobu 2 roků. Nově založený odbor;
čítá na 20-členů — kromě několika začátečníků
„— dobrých šachistů. — Nabídky pro jarní tootbal
lovou saisonu přijímá A. Dvořák, likvidátor Zálož.:
úvěr. ústavu v Hradci Králové. Footballové mužstvo

Kralobanky disponuje letos dobrými silami z řad
úřednických.

»Sedmnácté hudební matineé< pořádají pěvecko-hů
dební a klavírní školy Ferd. a Málky Kneprových v
Hradci Králové v neděli dne 1. března t. r. ve dvoraně

Měšťanské Besedy. Začátekurčitě v půl jedenácté dopoledne. Vstup volný.
Otrávila se. Mladěi tovární dělnice, bydlící v

Tomkově ulici, od neděle z bytu nevycházela. Li
dem, přebývajícím v témž domě, byla ta zvláštnost
velice podezřelou. Konečně včera o 5. hodině na
hlédli z ulice do okna bytu. Dívka byla na loži bez
hnutí. Shledalo se, že se před několika dny otrávila.

Upozornění. Zál. Úvěrnt ústav v Hradci Králové při
jímá již nyní bezzávazně přihlášky na II. c. k. třídní lo
terii, jejíž prvni tah se koná již v měsíci květnu. Tisko
pis přihlášky přiložen je k dnešnímu číslu.

Seznam cen na týdenním trhu obilním v Hradci
Králové dne 14. února konaném: 1 hl pšenice K
16.— 17-80, žita K 1260—13-—. ječmene K 920
- 10—, ovsa K620 6:70, vikve K 12 až 13,
hrachu K 22 až 32, čočky K 40 až 50, jahel K 30
až 36, krup K 24 až 50, bramborů K 3:40 až 4,
1 g jetel. semínka čer. K 208 až 212, 1 g bílého
190, | hl máku K 36 až 44, 1 hl Iněného semene
22 až 30, 1 g žitných otrub K 1250, 1 g pše
ničných otrub K 12, 1 kg. másla čerstvého K 2'30,
sádla vepřového K 2, tvarohu h 32 až 40, 1 vejce
h 7 až 9, 1 M cibule K 12 až K 15, jablek K
22 až K 30, kopa kapusty K 4 až K 5, drob. ze
leniny K 3 až K 5, pytel mrkve K 2 až K 4.

Podporujte své die
césní knihkupeotvíl
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Družstevní

v Hradcii Králové
Adalbertinum.
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Podporujte své die
césní knihkupootvíl
Dc Hořic. Když svého času přinesl místní list zprá

vu, že mám hlavní vinu ma odchodu jeptišek z okr. ne
„mocnice,odpověděl jsem na to několika polo žertovnými
fádky v domnění, že není možno, aby se našel zdravě

„myslící člověk, který by něčemu v té míře absurdnímu
věří an by si každý duchovní správce sám podrážel no
hy, kdyby byt proti řeholním sestrám, jež mu jsou v je
ho povolání podporou. Poněvadž mi jeden vážný čini

tel děl, že se ten klep dáte ohřívá, bezpochyby od ně
jkoho,kdo Vy'rád iiému hodů'čd -kek,-cosi úadrobi a:

|

po“badokougst- kyyl *prohlášuj | Ze. jem v
are jeptišek| jednal a o jejich seu

vání všemožně se přičinil u svého nedp. | biskupa,

u cís. ragy Tučka, správce nempegiče a že u před
stavenévRrazeanipísemněaniústnějsemnejmervenoval
až v v měsíci prosinci m. r., kdy o věci bylo již trvale
rozhodnuto na obou stranách, Nejvíce se však divím, že
z protivného tábora nedostává se mi spéše poděkování,
když jsem přece v intenci všech pokrokových lidí jed
nal a o odchod »černých sýčků« se přičinil.— Josef '
Kousal, děkan.

Z c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Poličce. Ředitel
ství zkušební komise přijímá prostřednictvím c. k. okr.
Škošnách rad žádosti učiteův a učitelek k nabytí způ
sobilosti pro školy obecné a měšťanské do 31. března.
— Externisté a externistky podají přímo na ředitelství
ústavu žádosti za připuštění ke zkoušce dospělosti do
15. března, do.15. dubna pak extemistky za připuštění
ke zkoušce z ženských ručních prací.

Hřbitov u sv. Michala v Chrudimi zůstane nezasta
věn. V poslední době vyskytly se návrhy, aby budova
obchodní akademie byla prodloužena na straun starého
hřbitova u sv. Michala. Prodloužením budovy byl by
jednak zkažen již vzrostiý park a pohed na kostel sta
robytý, ale i trojpatrová budova svojí výškou působila
by velmi rušivě v ckclf kosteláka. Při schůzi městské
rady 14. února připomenul přítomný architekt B. Dvořák,
důležitý výnos v. mim. kultu ze dne 6. listopadu 1905, č.
34.081,ve kterém se výslovně zapovídá zastavovatí staré
hřbitovy budovami soukromými. A poněvadž starý
hřbitov je majetek záduší (obce Chrudině), nebylo by
dobré ani správné, aby obec brala na sebe cos podobné
ho. Všemi hlasy odhlasováno, že prodšoržení obchodní
akademie má býti na stranu východní, kde jest dostatek

místa obecního. Tím upuštěno od zastavení starého bi
tova sv. Michala, který nadále zůstane krásným, útulnýr“
parkem ve středu města.

Skuteč. Dne 15. února konal včelařský spojek pro

hájit předseda spojku dp. Jos. |Macháček, kapan ve
Skutči, případným proslovem představit p. V. Vika,
správce školy ve Svinné u Chotěboře a koč. učite's
včelařství, jenž ve své obsáhlé a velice poučné přednáš
ce pojednal na therma: 1.) Důležitost včely pro pole, lou
ku a les. 2.) Včelař začátečník. Přednáška, jež navští
vena více než 60 účastníky z města i dalekého okolí, na
lezla ohlasu a porozumění u všech přítomných a získa!a
nám 10 členů nových. Lze tudíž doufati. že spolek, ač
založen z počátků skrovných, více a vice bude zkvétati.
Po přednášce konána valná schůze spolku, při které po
zprávách zasl. jednatele spolku p. učitele J. Chrousta a
ostatních pp. funkcionářů vykonány. volby, při nichž zvu
len jednomyslně za předsedu dp. Jos. Macháček, kaplan
a zakladatel spolku, za místopředsedu p. J. Jetmar, řídící
učitel ve Žďárci a 10 členů výboru. Jest očekávati, že
Po tak zdařilé přednášce zájem o spolek se zvětší a sp>
lek náš stane se jedním z nejdůležitějších v okrese. Schů
ze zakončena p. předsedou, jenž vřele procítěnou řecí
povzbuzoval ku včelařství a ku konci přál spolku, aby
molustněl, rostl a vzkvétal a tomu provolali: Zdař Bůh!

Míčov. Dne 17. t. m. pohřben byl na zdejším idylic
kém hřbitově vážený soused p. Josef Čejka, obchodník
smíš. zbožím a dřívím, osobnost svými obchodnámí sty
ky známá v širém , dalekém okolí. V posledním čase ho
stihla zákeřná nemoc, úplavice cukrová a zničila Život
jeho v plné síle a mužném věku 48 let. Podťat klesi dub
mohutný, silný, vyrostřý na horách našich Železných.
Jaké oblibě a známosti se těšit, ukázalo neobvyklé ú
častenství domácích i cizích, kteří z dálného okolí, ne
dbajíce nepřízně počasí a obtížné a namáhavé cesty, za
vítali na Míčov, aby mu poslední službu lásky pro
kázali, tak že na dlouhý čas takového návalu zdejší
hřbitov neviděl. Zesnulý byl vzorem pracovitosti. při

činkivosti a spořivosti Nuže, ddpočívei v pokoji po. boji
a pracech starostivého života.

Slovenský večer v Rychmově nad Kněžnou. Málo d>
sud českých měst, jinž popřáno naslouchati milým a
iimavým slovům znamenitého propagátora slovenské my
šlenky a apoštoka ujařmené větve slovácké vdp. kons.
auditora dr. AK Kolíska, prof. reálky v Hodonině, Ký
div, že Rychnovsko s velikou touhou hledělo vstříc slo
vepskému večeru, který se konal v neděli dne 15. února

vách napiněna inteligenci i prostým idem. Na pozvání
vdp. děkana Fr. Kubánka. přijel vzáoný host již v sobotu

chačů. Dr. Kolísek, knéz valškého horizontu duševníhu,
který perfektně ovládá 5 světových řečí, stal se v mo
mentě miláčkem všech těch, kteřl večer přišli a vy

vutný p. auditor vyloživ, co jsou Slováci, vylíčil, čeno
Slováci uherští nemají a co Slováci mají. V tempera
mentní řeči své, častým souhlasem provázené, zmanil se 
slavnostní řečník o násilnostech, kterých se Maďati na
ubohých Slovácích dopouštějí, drasticky Hičeněkteré kři

klavé případy o volbách, jichž sám byl svědkem. Velehí |
výborného muže Scata Viatora, jenž atevřeně pověděl v
cizině pravdu o Maďarech a uherských národnastech.
Zmiňuje se o nádherných výšivkách žen a děvyšek slo-|
venských, o jejichž propagaci velikou má zástuhu: Kornel
Stodola, uherský Slovák ve Vídni žijící, který se svou

šlechetnou družkou s úspěchem | uspořádal 2 výstavy.
Pam auditor ukončil svou řeč za neutuchajícho potesku,
obdarován skvostnou kytici, slovy slov. běsně:

Čo si druhí svoja, osvojme si j my,

alep.sj Shyvaoleosačmevan.Če je iným zdmwo,
bobeď inámpráva:
A maše naděje

„ožájů, ožijů!

Ale Dr. Kolísek jest netoliko výtečným řečníkem, nýbrž
i pěvcem, jakých málo. Jest vším právem uznáván za
nejlepšího interpreta slovenské písně. Tak prochěně a
takoduševněnědovedepřednášetiazpívatijenten,jc
hož celé nitro jest prozářeno vřelou láskou k ušařmené
Slovači! Jednotlivé písně doprovázet na cymbálu a byl
za své v pravdě umělecké výkony tak bouřišvě aklamo
ván, že musel často opakovati. V posluchačstvu zavšůdlo
tak vzletné nadšení, že možno smě'e říci. že žádný řeč
ník neby' s takovým enthuasasmem v Rychnově přijat,
jako dr. Kolásek, jehož zvučné jméno vedle Viatora Sco
ta, upřímného to zastance utiskovaných Slováků, jest v
širé cizině známo . . Když pak kaplan ouřímský Jos.
Rěssler přednesl 2 slovenské básně od Hviezdoskava, za
pěla si. Matysová za průvodu p. dr. Kožíska— jimavou
slov. skladbu, za čež sklidila zaslouženou — pochvalu
všech. Též i p. ředitel kůru Provazník obstarat ochotně
doprovod některých písní, jež s vervou sobě vlastní z4
pěl dr. Kolisek, jemuž za velikou ochatu a námahu co
nejsrdečněji děkujeme. Animovaný večírek byl zakončen
roztomitou veselohrou od Ad. Bognera +0 celý týden na
před.- Všichni účinkující debutovali výtečně a sklidili
sařvu potlesku. Děkujíce ©Odbočce | Všeodb. Sdružení
křesť. dělnictva. jež s horlivým svým předsedou dp. ka
planem Vosykou nám připravila zábavný večer, jakého
v Rychnově dosud asi nebylo, kančíme slovy básně sta
rého slov. vlastence A. S. Osvakla:

To S'ovensko naše
naša to otčina!
za hu mře i žije
slovenská rodina.
Kým táto vltězná
žiť bude Tatier brať,
na Slovensku cudzi
nebude panavať'!

Dokonaléopravyapozlavování

oltářů, kazatelen, soch atd.
provádí

Jos. Řehna, iř.A.Onti,
edberné pozlacevačství a polychromie

v EKutné Ežoře, Havl.nám.155.

Umělá polychromie
soch a křížovw,cest.

Návrhy a rozpočty zdarma.

Naskladě kříže náhrobní, nástěnné a všeho drahu
rámce aobrasy. PRE“Založeno vr. 1808.

Rázné zprávy,
Smí úředník podporovaji soc. demokracii? O tom

rozhodoval nedávno disciplinární seaát pruského vrch.
správního soudu. Při vojbě člegů školské komise v jedné
osadě představení zdržel se hlasování, čímž soc. demo
kraté se dostali do školní rady. Zmíněný senát na udání
zavedi vyšetřování a představeného odsoudil k pokutě
30 marek. Senát řídil se touto úvahou: Představený ob
ce věděl hned před volbou. že. zdržídí se vojhy, bude
to mit za následek zvolení sec. demokratů. Tim. že to
mu nezabránil, dal na jevo politování hodný nedostatek
politické nrozíravosti, neboť jako úředgík mě) bezpod
mlnecně zabrániti, aby ma škoju, která nejen připravu
je děti oa příští život nýbrž vychovává také monarchis
ticky smýšlející příští občany, nedostali vhyu nepřátelé
dnešního společenského řádu a státu. Měl proto voliti
rozhodněobčanského inpdiglák, i kdyby kaglidát sense

mu oazdál osobně způsobitý. Při tom nemůžemu býji Umluvog, že se snad domníval, že volbasoc. dám.|

nebysde.dozorčím úřadempotvrzena. — Stal se v: Prusku.

Wšelicas. Japonětí námořní důstojníci pajkosavali
stát zadáváním dodávek německým firmám, od něcké:do
stávají provize. — (Ocelářský magnát Hemy :Phipps v
Pistogyrku ochoten jest věnovati 15 mil dojarů-na +zří
zení A) nemocnic v různých částech Unie, ve kterých
byli by nemocní stižení rakovinou bezplatně léčení ra

diem. Mezi framopyzským vojskem„puří spála ca : „ztřnutí
šíje. 21.750 vojýků leží ve. vpienských nezpocnickA. —

Petrohradskýspolek+Ruskézmepajle leŠJ Mna Moravu k českým ralníkům na vý a
výpravy tamní se neobyčejněv životěf
vanů osvědčují. —Nejnověji konají
námpůdydynamitemjáké v E o ng
vystřelujídysměnitem,cáž se hodí i(Prdjjbařká > oo.
vání. — V ltadii slávkují advokáti jměto: miniejerstvo

spravedlnosti neprovedo dosad žádaných „změnv soud
nictví — V severní Americe rojgzuřily-se -zasé zimní

bouře. — V uherské "osadě Telkesdu již celá .„dvě léta
nebylo myžů až na členy obecního zastupit ježto
se všichni vystěhovali do Ameriky. Nyní i obeché zasti
pitelstvo jde za nimi, takže Telsked bude: od. nynějška 0
býván pouze ženami a nedospělými. Papež zaslal

hradně Římu. « sil. 2



Mariánská zahrade, dílo vynikajícího českého ramů
topisce Jul Zeyera másárně akad. mmiffem Klarem v
ádherných evanáckých obrazech vykrystalisované budo
pět jako jiná béta našemu obecenstvu v březnu a dubnu
re dvoraně Strahovské předváděno. V letošním prová
jění bude vzácným doplňkem této v pravdě umělecké
avnosti antický chór, který bude vedle osvědčené reci
torky pů Klárové jednotlivé scény doprovázet. | 0
dvanové obrazy bude jetos více asice o synagoguV

né vrmědecké procítění pana akad. matiře Klara jest i
letos zárukou, že představení tato přinesou ©mnohý
krásný a hluboký užitek návštěvníkům. Slavnostní před
stavení koná se 12. března 1914 o 7. hod. večerné pod
protektorátem J. Em. ndp. kardinála Lva ze Skrbenských
a J. J. paní kněžny Arnoštky Thun-Hohensteinové, choti
z. k. místodržitele království Českého. Venkovské obe
censtvo zajisté neodepře podněku eminentně dobročin
néma ant živý zájem ani hmotnou podporu a svou hojnou
účasti dokáže své porozumění pro věc ryze uměleckou.
Bližší informace podá komité aneb pan akad. maliř Klar
v Praze Il., Spálená ulice.

Vznešená návštěva. Jeho Eminence nejdůstojnější
pan kardimát Skrbenský navštívil v neděli dne 15. t. m.
o půt 5. hod. odpol Útulnu slepých dévek na Kampě č.
33, aby přítomen byt divadelnímu představení, jež nevi
domé dívky — ovšem ty zdravější — si usmyslily hráti,
co s námi jejich učitelka nacvičila. Bylo na hrajících div
kách znáti jakou radost jim způsobila tak vznešená
návštěva a radost to byda ještě větší, když vznešený ar
cipastýř po představená a jakmile dozněly jejich tklivé
zpěvy, mezi ně na podjum vešel, s nimi blahosklonně
mluvil je chválit a naposledyl jim a všem přítomným své
arcipastýřské požehnání udělil. Odcházeje, zanechat pro
ně opět dar 50 K a btahou vzpomínku, která těmto ubo
hým v mysli jistě dlouho zářiti bude. Správa Útulny zve
všecky P. T. šidumily k návštěvě Útulny, neb kdo uvidí
ta nešťastná stvoření, v nichž je spojena největší chu
doba, slepota a mnohý neduh, kdo se zadívá na ty vy
haslé oči jejich, jež z bledých tváři do věčné tmy hledí,
ten polmut, často se slzami v očích děkuje Bohu za

zdravý zrak a slibuje, že na tyto trpitelky nikdy neza
pomene.

Umělecký ústav pro malbu skla E. Škarda v Brně
zařídil při svém atelieru dílnu pro pravou vlašskou mo
saiku kaménkovou a hotoví právě obrazy figurální a or
namentální výzdobu pro ossarium na Prateckém kopci
u Slavkova. Doporučujeme nové toto umělecké odvětví
pozomosti širšího obecenstva.

Bilance České banky za rok 1913. — Zvýšení divl
dendy na 5 a půl proc. Ve schůzi správní rady dne 13.
t m. konané schválena bilance za rok 1913, jako šestý
rok činnosti České banky. Obraty všech účtů činily v
tomto roce K 1.355.275.371.58 proti K 1555,212.8068 v roce
předchozím. Hrubý zisk včetně přenosu z loňského roku
činil K 2,617.254.02 proti K 2,364.708.66 r. 1912. Čistý zisk
K 541.034.99 oproti K 504.034.52 v r. 1912.

Přikládáme k dnešnímu číslu též dle předběžného 0
známení cenník chvalně známé, solidní firmy p. V. Bar
vínka. Vybízíme přátele květinových dekorací, aby si
pozorně prohlédli velice pestrý seznam nádhemých mo
derních květim. I jiná upozornění v prospektu p. Bar
vínka obsažená jsou velice cenná.

Znovuzlcení a opravy
oltářů, kazatelen, soch

| i veškerého kostelního zařízení
-© provádí osvědčený
odborný závad pozlavovačský

GAUDENU APPL
V LITOMYŠLI.

Doporučenípo race. Ra požádání jsem
vždy k ulušbém bozpintně k ústnímu

jednání se dostaviti.

Hornoslezské
G5“ uhlí "9

všech druhů,koks a dřiví
palicové nabízí v každém množství

za ceny nejle: nější

V. J. Morávek
v Plotištích u Hradce Král.

Filiální sklad v Hradci Králové
SEE- © Komenského třídě. "ij

R V nemal :*k ».

|
z| VD ::
š ži

Továrna na cotiagovů americká

= HARMONIA=

Kaihralnarovka připravuje 50 podle
proslulého Kathrelnerova
snejlepžihosladu sjestužpo2Jroků
lékařsky uznaným ná
pojem posilulicím.

Novinka!Novinka!

, Právě vyšel
katol. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvěděte se z VĚSTNÍKU, který

(ochotně zdarma sašle

RUSTACE VAVROUCE, OLUBVU.

též etropského nyalému

RUDOLTPAIKR4 SPOL

Pedálová harmomia obou soustav v každé veli
kosti, pro kostel, školu i ku cvičení. ===

Frant. Uhlíř,
závod pro

aměl. sklenářství a malbu skla

v Třebechovicích u Hradce Král.

provádí veškeré práce uměl. zasklívání do
olova a malbu skla pro kaple, kostely, vily,
representačnídomyatd.,jakož i veškeréopravy.

vzdorná i okrasná.

| „ Ukládejte své úspory jedině u naší 1

na úrokdle ujednání"0 Důchod. daň platí záložna
6 o lo © „JednotysdlošenevPrase.

uvedených prací. :

Rozpočty na požádání zdarma.

Geskoslovanské záložný v Praze

sama. - Pro besplatné uklá

ge- Zápůjčky "4

Dodává skla světlo vrhající, ohni

= Katolioil

Spálená alice č. 46-IL

dání s venkova složní listy

všeho druhu kulaatně.

zdarma. - Povinná revise

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
me- a věna dítkám -wa

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v ($
případech úmrtí celkem 79.11788 K, získav 772
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnéjší jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každeroční obnáší 2 K,
rápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý čen se
zavazvje, že splatí přiúmrti spolučlena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí

semným prohlášením výboru za svého životaoznačil,

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytoje též

Wy-věno "a
nodospělým vden jejích sůatku, případné vdom
dospělosti jejich, ameb také při úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odbora
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihblásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil.
bb. rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarmazasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Beyl, Váe!. Jenšovský,
předseda jednatel. 
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Račie si psáti o vzorky
firmě

Tkeicovské výrobní společenstvo
Em „Wzájemnost““ E
aw“ v Hrvnově čís. 180. "8
— Vývoz Inčného a. modního. zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Modní látky viněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníkyZE$I"Y na košile,
— — laty atd., překrásných modních vzorů. — —
wp- Výbavy pro nevěsty “WU8

,

aa levné, porné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ehvaln: nání. —Ob vky v osmépřes 80 Kzastých u.
lámevyplaceně.1balík40m

—— sa 18
Obdržíte (o nejlepší! Břesť-sociál podnik!
SRP“ VpodnikutomtoIzetéš bezpečněaložití -a
vklady proti 8%. úÚúrokování.
Podnik podléhá rovisi Zemského výboru král CeskéhoaZemskéhoSvazu.| L



v moderním slo
hu co nejvkusněji
2 o provádí :

Jan Příhoda,

1.vHradci Králové,
Šobkova ulice číslo 43.

v jednoduc "4
přepychovém mo
der. provedení ry

chie zhotoví uměl.
Vazbubuh53

Richarda Šimáčka
w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 311.

V"
Sloupec ům našich organisací,

Odporučvjerne vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šlčok »Záštita< v Chrasti
u Chrudimě.

Veškeré prádlo páoské i dámské, výbavy
pro uevěsty, přepvcbové i jsdnoduché vzorné ob
stará „Záštitu“. Ved. duchovenstva naskytá se zde
příležitcst Loupiti prádlo kostr-)ní, zarač-né dle
předp su za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkováku a budete jistě kpokojeni!

"=> Odporačujteve svémokolí! jjj

| Skvostné dárky
ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a souslav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

R tetízky, prsteny, náramky, jehly
9 a jiné zlaté a stříbrné skvosty
ji v nojmodornějším provodení

nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlatník a hodinářv RYCHNOVĚ n "Ka

4 Solidní obsluha přimírných cenách. Důvěryhodným
zásilky na výběr i na splátky bez zvýšení cen.

Založeno r. 1843.

—
: Ve světle pravdy.

ProsluláVýchodočes.Š E ME M A zatlačila
z českého trhu mnohý cizácký brak a obhájila

si svouprev: vždy dobrá a první u praktic
de pěstitel i vdomácích zahradách. jsouro

cho

Prodá se levně
1 postel, 1 noční stolek, 6 židlí, kuřácký
stolek, 1 stojan na šaty, 1 salonní stůl, 1
malá pohovka — z tvrdého dřeva, leštěné.

1 psací stůl z měkkého dřeva, natřený,
1 malý tahací mandl.

Hradec Králové, IKomen
ského třída, č. 269 I. poschodí.

ADMINISTRACE NAŠINCE
V OLOMOUCI

má na skladě a rozesilá
proti předem zapravenému poplatku tyto knihy:
1. V+ra našich otců.
Napsal Jakub kardinál Gibbons,baltimorský. Velmi
cenná kniha má 430 stran. Cena dříve K 820

nyní K 180 | s poštovným.
2. Zpráva o VI. všeobecném sjezdu

katoliků českoslovanských
v Olomouci roku 1911 konaném. Přes 400 stran
a 60 ilustrací. Cena dříve K 350 nyní K 250

i s poštovným.

8. ykopisové Zelenohorský, Píseň pod
x Vyšehradem a Králodvorský.aps Žunkovič. Výzdoba od Jana Koehlera.

Cena K 220.

4. Ženský časopis „EVA“.
Ročníky 1912, 1911 a 19.0. Jeden ročník za 8 K.

5. Lidové apologetické letáky.
Číslo 1. Jest Bůh? Číslo 2. Bůh stvořil svět, Zasílá
se nejméně 10 exempl. za 70 hal. i s poštovným.
6. Pochod „Orla“.
Party pro smíšený orchestr (smyčce, dřevěné a
plechové nástroje, bubny celkem 15 nástrojů), které
stojí kompletně pro orchestr i s poštou K 170.

- Dale máme na skladě lext pochodu Orlas jednohl.
nápěvem. Prodáváme je po 10 hal. Na venek se
zasílá nejméně 10 exemplářů. Odbory +Orlar na

pochody upozorňujeme.

Kdo objedná všechny shora uvedené knihy a pu
blikace mímo pochodů »Orla« najednou, obdrží je
za 9 korun vyplaceně až do domu. Objednávejte
tato velmi cenná dila, al neschází v žádné do

mácnosti, spolku, knihovně atd. atd.

Ve ch
SvatováclavskéM atice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kosle, paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

kovev ébo máčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

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

Baz velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
Gumech, levné pracovní sfly na venkově, čímě levnějůt
ceny aš o 30%, než všude jinde.
Jub/j. 100 Jef. trvání a 40 let. vinstní čimnosál.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Velodůstojnému
duchovenstva a

slavným patronálním
úřadům “+ovolajesl depo
rnějti veškeré kosteluí váduvy8a
vačiní a to: monstrau. o, kalichy

oibáře,Kpry 4yo rakysvícny, Janpy elnice

atd. onéoleziní 'předp
čnkentm vyhovující. Btáré popravuje v původní leh a
. o ni slatí a stříbří nebo proti do
plstku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bes závoznosti koupě.

ef e 96posllá posvěcení.Prdos ruční,
SACD OkoDOAD aa aua ad. 3

protony, tabotěrky jídelnísáělnízo s
ra pravého

1činského vědy na skladě.

JAN STANĚK,
pasié a oleoiour

Praha-1-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 13. n.

K Ž6DXABD X 8D X BOBX GGBX

ÉJan Horák, isoukenník

i. Rychnověnad Kněžnouizasílá na požádání vždy

dle roční onisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
1 Četná uzmání zvlátté z kruhůvele

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

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, pros.m, malou objednávku na

zkousku,

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez Zvýšení cen!

ABA XGE) XEBI K GODX BDX

Všeobecná úvěrní společnost
£. 6. 8 r. ob.

v Hradci Králové Palackéhotřídač. £)
úročí vklad;

£|. =-b-5L-5L,
dle výpovědi.

Zápůjčky všeho druhu, eskont směnek a
faktur, zálohy na cenné papíry a skvosty.

Prodej uhlí a dříví vlastními povozy. “l
Ceny mírné, dobrá kvalita. Cenníky a pro

spekty zdarma.

x

(Ge3X86bXG63I

i
X

Ř

= u

„JUNO“
antiseptické mýdlo holičské, vydává jem
nou, dlouho neschnoucí pěnu, po které
i sebe tvrdí vous změkne, aniž by pálil

obličej.

- Kus 10 2 20h. Spoolalíta firmy

Jos. Jelínek,
mydlářství a parfumerie v Hradol Král.

a

(J. Sylvaterův
syn >vec, nástupce)

+ odborný h
—— umělecký závod — i

m málu

okenkost
PRAHA -1.

5.140 ut, Malá KarlovaP
ul. čís. S9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes JS
96 roků na Malém ná
mdstí pod loabím) dopo PS
pooýakně nejježnoěné.| L) nejjedn
šíhoaš kbohatému/i
guralnímu provedení a

sos1 se elesnými
rámy, sílómu, vrasoníMu.

er epody, lavy| odbornárada rsat
ARD"Išetná vatýné | plané poobřínácená“.

2
o7R : M
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dh |a

Založeno roku 1863



J0S.ROUS, |
: uměl. prům. závod řez
bářský,pozlacovačskýa

oltářnictví
——V ŽAMBERKU —

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.a
Renovovánístarých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostíza ceny mírné.—

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a voškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a- informační oesty
zdarmaa bezzávazku.—

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

vHradci Králové,
Janskénáměstíč. 163.

Vklady na knížky

3% 5%. 54%
= dle výpovědí.

Vklady na střádanky 5%.
s vučiteli I bez ručitelů, na zá
stavy cenných papírů a Zi
== votníchpojistek. .

Eskont

K velikonocům
dovoluji si veledůstojnému duchovenstvu nabízeti chvalně
známé, již r. 1888 nejdůstojnější biskupskou konsistoří
Ordinariatním listem důset. farniim úřadům k nákupu

doporučené

Pilnáčkovy pravé voskové
svíce oltářní,
dále paškály, triangle atd. — Též mám na skladě vonné
královské kadidlo, kostelní uhlí dřevěné a pod.
K vedlejšímu osvětlování a k pohřbům doporučuji
levnější svíce voskové a polovoskové. — Pro soukromou

potřebu výtečné toiletní mýdlo a nepadělané čisté

minster«, vlněné plyšové »Tapestry« a »Velvet«. č u

Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečnj skosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených, Koberce běžce
jutové »špagátové«, vlněné +ho

landské«, vlněné »Harléme.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné

Soupravy pokrývek, záclony
a tranko.

/ V bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti.

Lambreguiny —cestovní přikrývky a j.

jádrové mýdlo (bez zápachu.)
O hojné rozkazy prosí v hluboké úctě

Anna Bronová v Litomyšl,
Dolní Riegrovo náměstí (máselná podsíň). Obchod svícemi,
mýdlem a jinými odbor. výrobky cís. a král. dvorní

továrny firmy J. Pilnáček v Hradci Králové.
Wše v cenách továrních.

SINGEROVYŠICÍ STROJE
obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostn 279.

KU

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
: (protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
PÍ Crate P, a. Moškudiy, faráře ve Týpraohtiloh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Častovyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

čjspolkových praporů a kovového náčiní
Oenníky, vzorky i roucha hotová as ukázku E

se na požádání franko zašlou. E:

PÁTNETMUTE

BEKENALÁM

Měnovývý UDONOUULUNDUZUNIICZILDLMRKU T

BOŽÍ HROBY

|- ně Vlastní výroba všech druhů koberců, záclon a pokrývek. -jm

Zitnou kávu
zaručené jakosti,

s cennýmdárkem hlinikového nádobí,.
5 kg vyplaceně na dobírku za K 4350

Bělohradská továrna požÍvAČÍH
v Lézních Bělohradě.

(ADALBERTINUM)

Ústav podlehá zákonité rovisi

moučkou Arnošt
z K ASOVYzPardubic.

O tomto przním ar
cibiskupovi Pražském
sepsal histor. úvahu.

Jiří Sahula.

známka „hvězda“
nejlepším a nejlev
nějším, ihned účin
kujicím hnojivem fos
torečným. - Žádejte

Ů žá 1 výslovně známku Stran 04
U „hvězda Genapouze16haléřů.

R , E -E “ j | Zemský Svaz|, :
„ č hospod. družstev Objednávkyvyřídíi

G r a hned administrace
zmen Mospodářské „ČasovýchÚvah“

v Hradci Králové,
Adalbertinum.

KTO TOC
POZOR naznámku HVĚZDU'!

.« Sdružení :
křesť. zemědělců
Prahall. -spálená9

„Vzkříšení“- Jeskyně —
— Obrazy — Oltáře —- Kazatelny — Zpovědnice — Pultíkya j.

ŠKA SYNOVÉ v SYCHROVÉ.
Sochy sv.

S PETRA BU
-vHřadci Králové..



astnéna čtvrí roku 2K60h
. ne půl roku 6 K—Čístoa(ee

Platy.
Mnoho se naříká na sociální nerovnost, zvláště

v kruzích soc. demokracie. Tito lidé mají pravdu,
ale pouze jednostrannou. Májíce na mysli pouze
své třídní zájmy, nechtějí pochopiti, jak křizlavá
nerovnost, jaké nespravedlivé poměry vládnou i
v kruzích inteligentních.

Výmthuvnouodpověď daly dělnické třídě veliké
řady těch inteligentu, kteří se hlásili do tiskáren
za učedníky, volíce místo »byrokratického pohod
< tak zv. »otročinu«<,protože si nevyhražovali
žádných zvláštních podstatných výsad.

Ve Francii rok od roku se množí úžasně učený
proletariát. Jest tam zřízena celá armáda vyso
kých a odborných škol proto, aby polovice absol
ventů opisovala pak za hubenou mzdu| adressy,
svazovala balíky, vstupovala do služeb policie a
četnictva atd. Leč i místa bídně placených zřízen
ců jsou již přepměna absolventy vysokých škol
Celé pluky učených lékařů, doktoru práv, filolo
gů, inženýrů, nemohoů nalézti jakékoli zaměstnání,
které by je živilo aspoň tak, jako živí továrny děl
níky prostředně placené. Proto lidumil Leonard Ro
senta založil zvláštní školu, kde se učení mladí

heslo o potřebě vzdělání nejrozsáhlejšího! Ale od
pověď vynucená trapnou nutností. Kurs pro inte
kgenta trvá ve škole půl roku — pak vzdělanci
vycházejí do světa jako dělníci elektrárenští, šo
féři a pod. Zatím co jejich kolegové živoří při den
ním platu tří až pěti franků, inteligentní vyučenci
dostávají hned 10 až 12 franků denně. Zkrátka pla
tí se hodně za takovou práci, jakou francouzské
obyvatelstvo potřebuje — a to bez ohledu na vy
chvalování potřeby vzdělání vysokoškolského.

Uvažme, kolik let to trvá, než i u nás absol
vovaný právník nebo filolog obdrží aspoň takový
plat jako lépe placený dělník. Ale při tom musí
kapsa takového vzdělance vždycky býti připrave-|
na na dosti nákladnou representaci. Absolvovaní,

inženýři, nechtějí-li se horečně sháněti po práci v |cizáně, žádají v Čechách o místo třebas neplace- |
né anebo slibují, že pro začátek chtějí sloužit za
50 nebo 60 K měsíčně.

Leč lépe je pro vůdce různých politických ne
bo odborových organisací, kteří všude rozhlašují ,
potřebu pokroku a vyššího školství. Umějí-li dobře
agitovat, odpustí se jim jakékoli nadprůměrné vzdě
lání — stávají se hned sekretáři, pokladníky, před
sedy finančních podniků, kontrolory. Tady jest za-,
opatření velmi dobré, ale závisí ovšem od horli- |
vosti v agitaci jednoho směru, osobnímu přesvědče

ní jsou svázány ruce tuhými provazy. |V okres. nemocenské pokladně pražské, která ;
se zachovala tak macešsky k zaměstnaným léka
řům, mají bývalí dělníci (nyní úředníci) postavení ;
velmi slušné. Čteme právě, jak židovský socialista |
Reis v nemoc. pokladně v Mor. Ostravě jest troj-'
násobným sekretářem, takže bere měsíčně úhr-'
nem 580 K. Mimo to má od jedné pokladny nád-|
herný byt, otop a světlo zdarma. Kancelářskému!

zřízenci, který většinu práce obstarává za něho, |platí 60 K měsíčně. Kolik c. k. radů při vší veliké

zodpovědnosti má postavení tak znamenité? I
Zřísenec pojišťovacího © spolku —>Existencev,.

jeně byl dříve cestujícím, zvěstoval členstvu na
valné hromadě, že mnoho tratí, že se obětuje, když |
— měsíčně do své kapsy přijme za práci 400 K!
odbývaje síly lépe vzdělané placením 50 až 70 K.
Jinde lidé, kteří byli živi při dvou denních zlat
kách, vyšpthají se pomocí organisace do finančních
podniků, kde si nasuší statisíce. Jest ještě v čer
stvé pamětí kritika ziskuchtivosti Drnkovy a Ra
šínovy.

Ovšem není divu, že hdé vzdělaní odborně do |

V Hradci Králové, dne 27. února 1914.

máhají se stále hlasitěji slušnější existence, aby Sť
mohli aspoň vyrovnati těm protekčním dětem, kte
ré zastávají funkce intetigentů bez předběžného
vzdělání.

Téměř všecky stavy inteligentní volají po
zlepšení základního služného, po výhodnějším po
stupu. Nejrázněji v tom směru počínal si stav u
čitelský, který líčením své hmotné nouze-podrobně
poučoval, zda jest blahobytníkem každý | člověk
nasící slušný, neopotřebovaný oděv. Stavovský tisk
učitelský celou řadu lét mluvil výhradně o potře
bě úpravy učitelských platů, žádal energicky a ča

řádali veliké, roztrpčené schůze. Volali, že výsled
ky učení ve škole dopadnou podle toho, jak bude
učitel placen.

Nuže — snad jest něčím nespravedlivým, je
stliže také kněz žádá, aby se mu dával větší roční
plat, než za doby rokoka a vrchnostenských Fran
cu? Právě kurátní klérus spolu s učiteli potřeboval,
aby se otázka jeho ptatů a jeho hmotného postave
ní vůbec luštila nejdříve. A právě kněžský stav v
otázce gáže byl při závodění stavů jiných nejtrpě
livější, nejmírnější. Ale jestliže někdo nekřičí do
všech úhlů světa o svých ssvízelích, to ještě ne
znamená, že by se mu vedlo náležitě. Rozumní so
ciologové nemají se dáti zmásti křikem demagogů,
mají klidně srovnávati a pověděti nestranně, kde
jest potřebí pomoci nejdříve. Dostává-li po dva
náctiletém studiu kaplan denně dvě koruny a farář
čtyry, pak může jen zarytý fanatik anebo ignorant
nazývati trpké vybírání štólových poplatků »vydí
ráním lidu od blahobytníků.« Anemyslivou pošeti
lost ukazuje ten, který chce, aby za nynějších po
měru sociálních velice komplikovaných kněz žil
tak, jak žili apoštolé a jiní kněží před 1900 lety.
Kdyby podobně sbíral na svou obživu jako žebravý
bratr klášterní, hnali by ho ode dveří nejdříve ti,
kteří to navrhují. A kdyby kněz řekl svým příte
ličkům, že apoštolé neplatili na potřeby národní, na
skolya zemská divadla, že neodbírali časopisů, že
neplatili na ústavy hluchoněmých, na gymnasiaa u
niversity, probudil by roztrpčený protest proti tó«
kovým slovům.

Zkrátka s pokračující dobou mění se rychle so
ciální formy společnosti lidské a od koho se čeka
jí příspěvky na nejrůznější dobročinné a kulturní
účely, tomu se musí napřed zajistiti slušný stálý
plat. Kdo vytýká, že kněz nemusí se starati o ro
dinu, má uvážiti, že příslušníci. žádného stavu ne
jsou k sňatku nuceni. Kdo poukazuje na to, že ka

poměrně lacino, zeptejne se ho, zda by chtěl sám
sdíleti ochotně jednu domácnost se svým šéfem.
Jak tu jest potřebí sebezáporu a ústupků na obou
stranách při bydlení v témže domě, při různých le
torách!

Jisté kruhy očekávají, že škola rázem se zve
lebí slušnou úpravou učitelskýché platů, ale tytéž
kruhy jako na posměch volají, že církevní poměry
se zlepší, vezme-li se kněžstvu i to, co posud má.
Kde je tu logika? A kde naučení z historie? Vždyť
přece sta pádných dokumentů svědčí, že ožebrače
né kněžstvo husitské právě pro svou bídu bylo

ubohým nevolní
kem despotických vrchností a že demoralisace v
jeho středu nabývala rysů daleko temnějších „než
korrupce duchovenstva v době Husově.

Soc. demokraté jsou proti almužnám, jsou proti
odstraňování lidské bídy na základě dobročinném,
charitativním. Žádná almužna — ale spravedlivá
podpora, za niž se nemusí děkovati! Nuže — jest
to proti moderním zásadám, jestliže kněz žádá to,
co mu právem náleží? Samo Písmo praví, že jest
dělník hoden své mzdy. Leč »protiklerikální« po
slanci, kteří odhlasují často ochotně veltké miliony |

Inserty počítajíse levně.
í v pátek v poledne.
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na militarismus, hrozně se bojí, aby část státních
peněz nedala se českým kněžím, kteří spolu s u
čiteli tolik mohou konati a také konají pro národ v
krajích národnostně ohrožených. Říká se, že spra
vedlnost proráží nebesa. A požadavky kněžstva
jsou jistě velice oprávněné. Vždyť v »zklerikaliso
vaném«< Rakousku jsou základní platy katolických
kněží menší než v protestantském Německu.A jest
liže kněží trpělivě tak dlouhou dobu | pomáhali v
odborových organisacích dělnictvu a jiným stavům,
snad také zaslouží sami trochu ohledu, aby se ne
ozýval ironický výsměch, že chtějí pomáhati jiným
ti, kteří si sami pomoci nemohou.

Obrana.
Protestaatská propaganda v obcích katolic

kých děje se netoliko tiskem, ale i akcí přednáš
kovou. Za veliké miliony z Německa zasílané musí
se ovšem pracovati, jinak by příliv ruských ma
rek ustal. V 3. čísle evang. »Křesťanských listů«,
vycházejících v Pittsburghu, jest uveřejněn dopis
z Olomouce, v němž evang. farář píše: »Zdá se,
jako by Bůh nám otevíral dvéře k srdci našeho če
ského venkova na severní Moravě. (Tu jest malá
mýlka. Spíš otvírá dvéře a ruku úlisný Němec z
říše.) Toť „vzácná příležitost seznamovati lid $
pravdandi Evangelia (což katolíci evangelium v
ruce nemají?) a historie. I5 let na ni jsme v Olo
mouci čekali ... Nutno příležitosti této využít
co nejvíce.« To znamená, že v čistě katolickýcii
obcích mají se získávati edpadlici pro tu církev,

ku. Jak sama »Nár. Politika« šíře vysvětlila, jest
právě severní Morava silně ohrožena úpornou ger

mastisací. Tam stedy protestantská propaganda
pro Prušáky jest nejvýhodnější. Ruku v ruce potí
rat českou národnost a katolickou víru — toť veli
kým ziskem pro politické machry, kteří se cho
vají k Polákun poznaňským tak inacešsky.

Také »Evangelický církevník« nepokrytě o
hlašuje, že ze zisku oslav Husových musí dostati
velký podíl náboženství zavedené u nás z Němec
ka. Uveřejňuje překlad článku, jejž napsal v led
novém čísle německo-říšského měsíčníku | spolku
Gustava Adolfa pastor Dr. M. Schultze. V úvaze
té se praví: »Naděje českých evangelíků v rok
1915 jsou veliké. V tu dobu bude moci mluviti pa
stor na schůzích lidu, veřejně. i ke katolíkůni; při
této příležitosti hněv proti Římu stoupá iaž do
bodu vřícího.

Čeští evangeličtí duchovní velice mnoho čeka
jí od roku 1915. Čekají s jistotou mocné hnutí
»Pryč od Říma!« Někteří ovšem odpadnou k ná
boženskému něhilismu, ale vůdcové soc. dem. vy
dali heslo, že třeba jest přestoupiti k protestant
ství, poněvadž bez náboženství by neměla soc.
demokracie žádnou budoucnost. © Rok 1915 bude
jak se doufá, milník a rozhraní českých dějin. Pří
pravy dějí se veliké..... Náš Luther za života
svého silně se zajímal o Čechy. V listě »křesťan
ské šlechtě v německém lidu« navsal: »Jest na ča
se, abychom se vážně a opravdově ujali věcí Če
chů, abychom Čechy a Němce spojili, aby oře
stala nenávist na obou stranách.« Totéž opakoval
Luther v dopise k českým zemským stavům.

Na toto Lutherovo psaní vzpomeňme si teď
před rokem 1915a pomozme bratrsky zdeptané če
ské církvi... Němci,nehleďme s pohrdáním na
Čechy! Vzhledent k roku 19151my německo-říšští
protestanté, přihlížejíce k české evangelické círk
vi a k událostem, jež se v ní chystají, zachovejme
si v paměti slova erlangského bohoslovce Franka:
»Jsme připraveni k tomu, co přijíti má.«

Redakce >Evanjelického Církevníka« ke člán

Provedení nejlepší TABLEAUX
e. a k. dvorní a komorní fotograf

Ceny mírné



Žijme.«

dříve sloužit! Každá protikatolická strana chce ho

locvičné Olympiadě soc. demokratických monistů,
kteří prudce na Sokolstvo útočí a připraviti půdu
pro soc. dem. banku. Musí držeti štít nad liberál
ními ziskubraly a dietáři (kteří nejdříve oslavy Hu
sovy pompésně rozšířili), musí honem přepraco
vávati své překlady náboženských úvah Viklefo

jest nucen táhnouti vpřed v šiku těch lidí, kteří vy
dali heslo, aby náboženství bylo ze škol vylou
čeno. Leč přihlásí se o jeho službu také židé, kteří si
ce vesele germanisují, ale za laciný odpor proti »kle
rikalismu« dají si důkladně zaplatit. Zkrátka práce
až do strhání!

A nejzajímavější, jak nynější pruští hakatisté,
kteří by národu našemu posud nejraději šlápli na
hrdlo a kteří dovedou ukřičet nejpoctivějšího po

slance českého, právě Husovi odpouštějí, že spolu
pracoval na vypuzení německých studentů z Praž
ské university. Nu — Hus účelně přetvořený, zmo
demjsovaný, napraví inyní 'to, co podnik proti
Němcům před pěti stoletími. Proto příliv pruských
marek, proto najednou nálada smiřlivá.

»Osvěta lidu« si škodí. V letošním č. 10. uvádí
>0. l« výsledek akce bezkonfessních lidí v Ně
mecku. V samém Berlíně vystoupilo následkem je
jich agitace od 1. do 23. prosince 1913 z oficielní
církve (rozuměj protestantské!) 17.000osob, tak že
12 úředníků a 30 aktuárů zaměstnává se těmito
výstupy. K této akci poznamenává patheticky po
kroková >0. I.«: >S trpkým pocitem béřeme tento
kutturní pokrok v militaristickém Německu na vě
domí právě před jubilejním rokem Husovým, kdy
v Čechách není ani vidu ani slechu po nějakém
hnutí, ve kterém by se zračilo zúčtování národa
s Římem.« Kdo zná stanovisko bezkonfessního re

ké odpadlictví se mu silně zamlouvá a že by to z
celé duše přál svým krajanům v Českém králov
ství. Ale zapomíná p. redaktor, že běží v Berlíně
o houfný útěk z církve protestantské a proto vzbu
dí noticka »O...l.« jistě značnou nelibost v českých
sborech protestantských, když se odporučuje e
vangelickým ovečkám útěkz oficielní církve v li
stě, jenž těšíval se vždy největší blahovůli v kru
zích protestantských. Tou frasí o »zůčtování ná
roda s Římem« se českému člověku přece oči ne
zalepí, když ví, že protestanté opouštějí svou cír
kev.

Ostatně kdyby >0O.I.« sledovala bedlivěji če
ské poměry, věděla by (a snad také ví), že prote
stanstké obce dostávají hmotnou posilu pro vytr
valost ve víře »otců« z bratrského Německa od
spolku Gustav-Adolfova, jenž na propagandu pro
pruského krále vydal v Rakousku dosud 19 milionů
korun a v samých Čechách 6 mil. korun. Zajímavo
je sledovati podpory v jednotlivých českých mě
stech: v Berouně rozkutálelo se na protiřímskou
propagandu 21.391 korun, v Budějovicích 59.790,
v Chrudimi 10.200, v Humpolci 120 tisíc, v Hro
nově 8.800, v Jaroměři 700, v MI. Boleslavi 750, v
Třebechovicích 83.500, ve Vys. Mýtě 6.800, na
Kladně 23.100, v Kolíně 16.400, na Král. Vinohra
dech 294.367 (až do r. 1912 sídlila na Král. Vino
hradech »Volná Myšlenka«), v Litomyšli 5.800, v
Pardubicích 5.400, v Poděbradech 102.360,v Praze
(bez předměstí) 341.500, v Proseči 14.500, v Roud
nici 41.400, v Liberci 270.000, v Sobotce 5.54, v
Táboře 14.500, na Žižkově 70.800 K, v Olomouci
docela 200.000 marek.

Když se tolik vydá na protestantskou propa
gandu, nelze doporučovati, aby ve spřízněném li
stě vychvaloval se hromadný výstup oveček z
oficielní církve. Rozběhne-li se věřící sbor, vy
schnou prameny podpor zahraničných.

Mnichů »rota líná « Vídeňští Milosrdní bratři
za rok 1913poskytli pomoc třem tisícům lidí chu
ravých. Rozdali chuďasům 52.727 porcí polévky.
Mnohý si tropí z klášterního rozdávání polévky
pošklebky. Prý ta dobročinnost nestojí za nic —
polévka málo výživná! Ale — přes to všecko kupí
se před vraty velkého kláštera denně až sta chu
ďasů. Patrno tedy, že se poskytuje aspoň něco k
zahnání bídy největší, kterou by jinak musili ho
jititi, kteříse posmívají.Apak ta každodennípo
sluha hladovícím zabere taky dosti času a práce,
jež se jinde musí platit. Rozhodně klášterní ocho
ta jest lepší, než ničení nesněděných zbytků v
domech bohatců. Před domy židovských banké
řů se ubožáci nekupí, poněvadž tam nedostanou
ami toho, co poskytuje chudší klášter. A bankéř
by nechtěl platiti posluhu s podílením spojenou.
Kdo dlouho chodí ke klášterní fortně a pak se ob
sluze vysiněje, pošklebuje se dobré vůli 1- + «

Milosrdní bratři slaví letos třístaletou památ
ku založení svého kláštera ve Vídni. Poshihovali
po tři století churavcům různého vyznání stejně, 0
svědčili pohotovost a srdnatost za rány morové,
za cholery a jindy, když jiní lidé místo poskytnutí
pomoci bázlivě se rozprchával.

Podporujte své die=
césní knihkupeotví!

© G
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Podporujte své die=
césní knihkupectví!

»Zneužiti< Parsitala. Tedy ©»eucharisťákům«
mělo býti zamezeno i placené poslechnutí díla, v
němž se pěje s úctou o Eucharistii. Pánové ve své
veliké »znalosti« české historie ani netušili, jaké
rány rozdávali tou přezdívkou a slovy připojený
mi samým husitům, které chtějí r. 1915 hlučně o
slavovati. Okolo čeho se točil stopadesátiletý zá
pas církve husitské s katolickou? Výhradně o for
mu podávání Eucharistie. Právě proto, že staří
ctitelé Husovi pevně věřili v přítomnost Kristovu
v Eucharistii, vedli tak houževnatý boj i o formu.
A právě pro svou silnou víru v tuto Svátost po
dávali Eucharistii pod obojí způsobou i nemluvňa
tům hned po křtu. Husité takéčinili to, co by u ka
tolíků nynější novohusité nazvali 'nejvybarveněj
ším klerikalismem. Při válečném postupu husit
ských vojsk nesli jejich kněží Eucharistii. To bylo
trochu podivnější než »žehnání zbraní.« A zvláštní
údiv vzbuzuje, že kráčela »archa proti arše« ten
kráte, když se chystal zápas mezi vojskein kališ
ným a táborským. Vizme tedy »eucharisťáky« nej
houževnatější!

Zneužití Parsifala! Při provedení působil zdat
ně také jeden >eucharisťák«, katolický kněz. který
jest výborným znalcem hudby. Pokrokový tisk
nad tím ztrnul. Hanět nebylo možno — a chválit
se dle pokrokových paragrafů nesmělo. Proto se
přemýšlelo, jak praštit ruku kněze-umělce socho
rem. Sehnala se pomluva, když si vzal život žák
reálky, na níž kněz Dobrosl. Orel učí. Štvavá lokálka
byla sestavena tak fanaticky, že se potírala svými
nesrovnalostmi sama, Když však byl umlčen hlas
bezcharakterního tupitele úředním sdělením, vy
mýšlely se lži jiné, jen aby se knězi umělecké pů
sobení znechutilo. Pokrokoví fanatikové vždy pře
mýšlejí horečně, jak odstřelit kněze z míst, kde se
pěstuje věda nebo umění.

A jestliže hnali od prahu Národ. divadla »eu
charisťáky« jiné, snažili se vyhnat tím úsilněji kně
ze toho, který řídil chlapecký sbor snášelivě jak
pro posluchačstvo pokrokářské, tak židovské a
protestantské.

»Kněží nemají práva na zvláštní představení
Parsifala, i když toho vyžadují u divadla důvody
kasovní!l« — Pánové, nezneužíváte naopak hojnou
měrou mnoha těch věcí, které byly zavedeny od
katolíků pro katoláky? Nesnažíte se vnutit na ka
tolické kůry pražské hudebníky pokrokářské? Ne
shrabují požitky z kněžských nádací pokrokoví stu
denti na vaši vlastní radu? "Ve dni Všech svatých
stojíte u hřbitovů, abyste vybírali národní daň od
lidí, kteří se jdou pomodlit. Pouti katolické v Šár
ce užíváte také k jinému účelu než náboženskému.

Dejte pozor, aby. váš pokrok naposledy celý
neutonul ve vlnách klerikálních. Chcete-li s tak ve
likou pokrokovou důslednosti vypověděti kněze z
divadla, pak neužívejte okulárů, plynového osvětle
ní, střemého prachu — vždyť v těchto odborech
pracovali klerikálové na předním místě. Nechlubte
se krásnou starou Prahou, protože ta jest dílem
nikoliv husitů a židů, nýbrž katolíků.

Zapovězte správcům, důchodním a lesníkům
pracovati na duchovenských statcích. Vydejte pro
hlášení, že do katolických ústavů dětí hluchoně
mých, slepých, do nemoonic, kde jsou řeholní 0
šetřovatelky, nesmí se přijati nekatolík nebo po
krokář. Sami sice zvláště při svém politisování -k
vůli ulovení mandátů ochotně vstupujete v poní
žené kompromisy se svými soky, kteří vám do ne
dávna surově a často i nespravedlivě spílali. Ale
katolíkovi chcete docela uzavříti i bránu toho do
mu, na nějž platilo kněžstvo dřív, než se polovič

jm nynějších radikálních »strážců pokroku« naroila.

Politický přehled.
Němečtí pokrokáři proti dohodování česko-ně

meckému. Vůdce něm. pokrokářů dr. Bachmann
oznámil hr. Stůrgkhovi, že jeho strana nesůčastní
se dohodovacích konferencí. /Vytýká předsedovi
ininisterstva, že nesvolil k německému požadavku,
aby především byla projednávána otázka národ
nostního rozhraničení a prohlašuje, že Němci nemo
hou přistoupiti k postupu dohodování navrženém
Čechy. Krátce v řadách německé strany pokroko
vé není prý nijaké důvěry k nynější vládě. — Také
něm. strana dělnická odmítla všelikou součinnost,
takže z něm. stran súčastní se dohodování již jen
němečtí radikálové a agrárníci.

Německý národní svaz pro smiřovačky. Dne
23. února konala se ve Vídni schůze předsednictva
Něm. národního svazu, které schválilo resolucí, vw
níž se považuje dohoda mezi. Němci a Čechy za
nezbytně nutnou, poněvadž nynější stav jest nej
větším nebezpečenstvím pro trvání ústavy, ale i
pro hospodářský a kulturní rozvoj lidu něm. a jeho
postavení ve státě. Proto nutno okamžitě obno
viti vyjednávání, které bylo v létě r. 1912 přeru
šeno. Forma, v níž se tak stane, musí ustoupiti ú
plně do pozadí. Rovněž řesmí vedení tohoto jed
nání býti činěno závislým na tom, že tato nebo o
na vláda zasluhuje nedůvěru nebo se důvěre těší.
Další úspěšné vyjednávání jest jen tenkráte možné,
súčastní-li se ho všecky německé strany v zemi.
Toť přání Něm. národního svazu. V této schůzi od
souzeno jednání dr. Bachmanna.

Obchodní komory při smiřovačkách. Na pora
dě Němců v posl. sněmovně 18. t. in. všichni řeč
níci — poslanci kladli zvláštní váhu na souš 'nnost
s hospodářskými korporacemi a zejména s omo
rami a zemědělskou radou.

Mezi národ. socialisty. Na schůzi v Národ. do
mě vinohradském mluvilo se také o smiřovačkách.
Posl. Choc proti usnesení většiny výkon. výboru
odsoudil ostře smiřovačky, naproti tomu poslanec
Hibschmann mluvil pro smiřovačky a háj! po
stup výkonného výboru strany. Většina shromáž
dění přidržela se radikalisty Choce.

Říšská rada sejde se zase dne 5. března.
Na dolnorakouském sněmu předložil zemský

výbor osnovu, kterou má býti změněn dosavadní
volební řád do obcí ve smyslu poměrného volení.
Za účel reformy označuje se ochrana menšin, zjed
nodušení voleb a omezení strannických bojů. Zá
roveň se zavádí volební povinnost, která již platí
pro zemské i říšské volby v celých Dolních Ra
kousích.

Hospodářské následky válek balkánských. Ve
schůzi obchodně politické komise prohlásil starosta
vídeňský dr. Weiskirchner, že politická situace na
Balkáně jest ještě naprosto nevyjasněna. Ocitáme
se dnes před svízelnou skutečností, že snášíme již
sotva soutěž druhých států ve svých stycích se
zeměmi balkánskými. Zatlačení rakouského prů
myslu a rakouské práce ze zemí balkánských dá
se zabrániti jen cílevědomou obchodní politikou a
vůči heslu, vyskytnuvšímu se v poslední době v
Německu, nelze připustiti tak beze všeho, aby plat
né obchodní smlouvy nebyly vypovězeny, nýbrž
aby byly prodlouženy tak, jaké jsou; neboť Ra
kousko nestalo se agrármě vývozným státem, ný
brž stává se vždy více státem průmyslovým.

Maďarské smiřování s Rumuny dle prohlášení
rmnister. předsedy hr. Tiszy se rozbilo. ježto se
prý požadavky Rumunů nedaly srovnat se zájmy
uherského státu. Rumumům prý se zabezpečuje
národnostní pohyb a vydržování škol. U soudů
může se užívat rumunské řeči jako dorozumívací,
ale veškerá podání musí býti maďarská. U poli
tických úřadů rovněž může se mluviti rumunsky,
ale podání a úřední řeč vnitřní musí zůstati ma
ďarské. Škošství musí míti ráz maďarský, ale má
se vyučovat také jazykům nemaďarským a nábo
ženství má se vyučoveti jazykem národnosti. Tof
komedie Tiszova s Rumuny, která se jeví i v nó
vém rozdělení volebních okresů. V Sedmihradech
měti Rumuníaž dosud 15okresů, nynípouze 10;
dle dosud platného zákona mají Rumuní 42 voleb



nich okresů, v nichž mají absohitní většinu. Dle
předloženéhoa již také schváleného rozdělení o
kresů jest počet rumunských volebních okresů 27.
— Němcům udělal Tisza ve sněmovně poklonu pro
hlášením, že počet saských volebních okresů ne
moh! býti zmenšen, ježto Němci v Uhrách již vzhle
dem ke svému vlasteneckému smýšlení a ke svým
kulturním snahám zasluhují zvláštního zřetele.

"Princ Wled albánským králem. V Novém Wie
du příinc W'ed přijal z rukou albárské deputace,
jejíž hlavou byl Essad paša, albánský trůn a pro
hlášen albánským králem. Princ Wied na proslov
Essada paši prohlásil, že jen s těžkým srdcem a po
dlouhé úvaze rozhodl se přijati albánský trůn.

Srbsko-černohorská unle bude snad uskuteč
něna. Dle zvláštních osnov vybudováno bude na
Černé Hoře vojenství, správa soudní a státní i vy
učování dle srbského vzoru, k čemuž povoláni bu
dou na Černou Horu i srbští úředníci, důstojníci,
soudcové a učitelé. — Černohorská vláda také
prohtašuje, že Černá Hora i Srbsko budou | ve
všech diplomatických otázkách společně postupo
vati k zachování srbských zájmů.

|FOTOPŘÍSTROJE.|
Trjedry a
dalekohledy
jen světoznámých

známek, dodává
firma:

vestka, Praha, Václavské n. 53
Ladislav Šves též míméměsíčníspl-tky. Žádejtecenníky.

Národohospodářská hlídka.
Ustanovení o nové osobní dani z příjmů. 1. Kdo

má menší příjmy než 1600K ročně, neplatí budouc
ně osobní daně z příjmů. 

2. Kdo nemá příjmů nejméně 2000 K ročně, ne
musí podávati přiznání k osobní dani z příjnů a
může čekati klidně, až daň bez přiznání mu bude
vyměřena.

3. Až do 2400 K neplatí se k dani žádného pří
platku, naopak daň se zmírňuje o jeden stupeň za
každého člena rodiny, vyjma ženu a jedno dítě.

4. Kdo má příjem do 3000 K, může uplatniti t.
zv. srážky z povolání.

5. Až do příjmu 3600K mohou se žádati odráž
ky od daně na kapitál, který poplatník dluhuje.

6. Do příjmů 4000 K se nezapočítává příjem
za práci členů rodiny.

7. Do příjmů 4800 K se snižuje daň o jeden stu
peň na každého člena rodiny, kromě ženy a ještě
dvou členů. Jsou-li zde ještě dvě děti, osvobozuje
to od příplatku k dani.

8. Zmírnění příplatku je možné jen do příjmu
12.000 K. Jen v případech zvláštního zřetele hod
ných může býti daň snížena o tři stupně.

Kapitalistická spekulace sog. dem. předáka
Vaňka jest takového rázu, že ústřední vedení če
skoslov. soc. demokracie již po druhé odmítá dom
něnku, jako by samo se účastnilo řízení »Štěstě
ny.« »>Právo lidu« dne 24. t. m. prohlašuje: >Vzhle
dem k tomu, že v posledních dnech objevily se v
některých listech strany oběžníky loterního pod
niku Štěstěny v Brně, jsme nuceni prohlásiti, že
strana naše nemá s podnikem tímto pranic společ
ného a požádati všechny listy strany, aby 'na
příště žádných insertů ani prospektů tohoto pod
náku inepřijímaly. — Výkonný výbor českoslov.
sociálně-demokratické strany dělnické.«

Takto jest ovšem jenom potvrzeno, že Va
něk a Tusar starají se svým podnikem výhradně
o výdělečnost. osobní. Zástupcové proletariátu ma
jí dosti chuti a času na osobní spekulace, na ždí
mání kapes chudších občanů Široce rozvětvenou a
nákladnou reklamou.

Sanace moravských financí a soc. demokracie.
Soc. dem. oentralisté naprosto hejsou spokojeni.
»Proletář« promlouvá k soc. dem. poslanci Hybe
šovi. »Co Ty, starý radikále, zapřisáhlý nepříteli
kapitalistů a měšťácké společnosti? Pokoříš se
dobrovolně měšťáctvu? Budeš i Ty hlasovat pro
nově daně po boku měšťáků,agrárníků, klerikálů a
velkostatkářů? Postavíš se společně se všemi ka
tany (!) dělněckého lidu proti proletářům, proti
všemu nemajetnému lidu? Či spokojíš se tím, že
sice sám při hlasování odejdeš, že ale mlčky bu
deš přihlížeti k tomu, jak ostatní Tvoji kolegové,
s kterými jsi přece ve stejném klubu, budou hano
biti jméno dělnické a program sociální demokra
cie?« — Takový tedy má doprovod příprava na
zlepšení učitelských platů.

Komu bude brzy celá Halič náležeti? Jak tu
to zemi bezohledně germanisují židé, o tom již dří
ve pověděno. Teď jen ještě rozmmočit řady soc.
demokratů, věrných posluhovačů židovstva! Jak
mile rudá internacionála připraví lid o katolické
náboženství, pak bude Polák oddaným sluhou ži
dovských zájmů tělemi duší — pak budou o všem

"rozhodovati v této zemí semité. Za poslední léta
prodáno v Haliči 25 tisic selských usedlostí. Ježto
poslední dvě léta byla velice neúrodná, na sta u
sedlíků se stěhuje na lákání židovských agentů do
Multánska. Agenti kupují hned opouštěné | polské
pozemky za pakatel. Prý kde jsou židé, tam ho
spodářská otázka jest na postupu. Ano — ale vý

v Rakousku nejhoufněji se stěhují do Ameriky kře
sťané z těch krajů, kde je nejvíce židovských bo
háčů.

Obecní hospodářství soc. demokracie. Město
Offenbach má :správu soc. demokratickou, která
pracufe o mmohodráže než městské rady jiné: Pro
nášeny již dříre oduvodněné výtky v několika li
stech. Nyní přináší (v č. 39. z 10. února) poučnou
zprávu >Westfálisches Volksblatt«x, jak v sezení
městské rady 5. února sám soc. demokrat Katz spu
stil ostrou kritiku. Řekl, že v městské pojišťovně
celou prácí mohou vykonati dobře 4 úředníci ale
přece jich tam sedí jedenáct a nadto jsou navrže
ny ještě 4 síly pomocné. Prý se tvrdí o.jednom
sekretáři, že za ročních 5000 marek nedělá téměř
nic. Když řečníka Katze přítomní otcové města po
těch slovech provokovali, vyrukoval s obžalobami
ještě důležitějšími. Pravil, že v přirovnání k jiným
městům má Offenbach příliš mnoho úředníků, Svá
přání v té věci přednesl ve výborech, ale jeho výt
ky byly soustavně ignorovány. Prohlásil, že refe
renti sami neznají vlastních akt, takže přicházejí
do sezení nepřipraveni. Řekl, že rozhodně od
mítá od sebe zodpovědnost | za takovoú
správu. Ejhle tedy — kde soc. demokraté se ještě
nedostali k tučným sinekurám, tam jsou plní kri
tiky. Dejte kritikům moc — a začnou ždímati po
platnictvo nůře než odstavení byrokrati.

Tedy přece jenom nerovnost. Soc. demokraté
vydali heslo: »Proletáři všech zemí, spojte se!«
Ale — když také proletáři žlutého plemene žádali
pro sebe tolik, co si vymáhají dělníci evropští, rá
zem zvučné heslo obráceno na ruby. Soc. dem.
»Sozialistische Monatshefte« (v 2. čísle t. r.) již u
veřejnily úvahu »Nerovnost národů.« Prý jest ve
liký rozdíl v životosprávě dělníka evropského a a
sijského. »Proletariát evropského původu může se
zájmem a sympatií sledovati mezdní boje žlutých
dělníků v jejich zemi. Jakmile však tito chtějí své
postavení zlepšití tím, že se objeví na pracovním
trhu v zemích muže bílého, ukáže se nerovnost ná
rodů v hospodářském životě tolik veliká, že před
tváří brutálního rasového zápasu. který vzplane
všude, kde žlutí a bílí dělníci na sebe narážejí, mu
sí prozatím umlknouti bezvýsledně povzbuzení:
»Proletáři všech zemí, spojte sel« — Tedy od

daleko — a sama soc. demokracie přiznává, že
pro osvobození a zrovnoprávnění | proletariátu
všech národů jest velice slabá.

Taktika peněžního měšce. Mezi soc. demokraty
nastalo přec jenom tak veliké vzrušení po zprávě,
jak 'obrovským jměním soukromým vládl Bebel,
že rudý tisk měl se svými čtenáři notné svízele.
Když nepomohlo zalhávání a překrucování, vyra
zil berlínský »Vorwárts« v 25. čísle z 26. ledna t.
r. s překvapujícími úsudky. Jeho slova opakovala
4. února vídeňská »Arbeiter-Zeitung.« Nuže, po roz
čilené předmluvě >Vorwárts« filosofuje: »Bebel ne
byl zavázán k žádné dobrovolné chudobě, protože
viděl v chudobě hrozné neštěstí. které snažil se
svou velikou silou odstraniti. Byl sice přítelem
chudých, ale byl zapřisáhlým nepřítelem —jejich
chudoby. — Snad však učil, že sociáhní otázka se
má Huštiti soukromou dobročinností a býval by te
dy zavázán zbaviti se všeho majetku až na pouhou
výživu? .. .Učil, že sociální otázka nikdy se nemá
luštiti privátní dobročinnosti, zcela nehledě k to
mu, že chudí mají nezadajný nárok na právo.«

Tu to máme! Šroubované omluvy soc. dem.
milionáře dospěly tedy tak daleko, že centrální
orgán soc. demokracie omlouvá bezděčně bezcitný
byrokratismus, že dává pardon těm. proti nimž
dříve pořádal nejostřejší útoky. Tudíž k chudobě
není zavázán nikdo, kdo ji velice nenávidí — tedy
ani žádný buržoa. Soc. demokracie však spílala li
dem majícím několik tisíc, zatím co vzrůstající sta
tisíce Beblovy nechávala na pokoji. Ale i jiný člo
věk má právo odstraniti ve svém domě »hrozné
neštěstí chudoby.« Miloval-li Bebel chudé a nená
viděl-li hrozně jejich chudobu, proč se nepřičinil
aspoň o částečné zažehnání té příšery chudoby?
Vždyť mohlo od něho obdržeti tisíc lidí po tisícov
ce. Proč neučinil takové dobrodiní ani třem stům
chuďasů, které měl nejblíže, na jejichž bídu se
stále díval? Bylo by mu zbylo ještě několik sta
tisíc. Neučinil tak, ale zato do nezámožných živ
nostníků, pracujících od úsvitu do noci, třískal sou
stavně jako do vykořisťovatelů, bičoval církevníky,
kteří s velikou obětavostí přispívají na hluchoně
mé, slepce, neduživce atd. Ale pardon! Soc. demo
kracie prohlašuje, že nechce odstraňovati bídu sou
kromou dobročinností — pohodlná to zásada zazo
baných byrokratů, kteří by nejraději rozdával z
cizího. Ale — privátně nabývati kavalírského jmě
ní i na účet dělnictva, to jest aspoň dovoleno Be
blovi i jmým pohlavárům, třebas i proti soc. dem.
heslu, které dí, že jest soukromý majetek krá
deží. ,

Nyní může každý stotisícový chamtivec repta
jícím soc. demokratům přidržeti před očima rudou
obranu velkého majetku Beblova.

Účelem ospravediněné bezcharakterní | pro
střediik. V »Rovnosti« byl obviněn soc. dem. cen
trabista Bartoš ze zpronevěry 6000 K. | Obviněný
však prohlásil v tisku centralistickém, že bude po
važovati red. Roučka tak dlouho za padoucha, po
kud se bude skrývati za poslaneckou imunitu, aby
nemohl býti pro křivé obvinění stíhán. Nyní pak
oentralistický »Dělnický Denník« nazývá >»Rov
nost< nejzákeřnějším listem v české žurnalistice.

O administrátoru Jakobu Pollachovi >Děl. D.«
praví: »Starším soudruhům jest známo, že jmeno
vaný byl svého času ze strany vyloučen a mezi
dělnictvem nesměl se ani ukázat. Dnes ovšem jsou
poměry v českoslovanské partaji jiné. Přirozený
vývoj udělal z dříve vyloučených lidí poctivé a
postavil je na zodpovědná místa v dělnickém hnu
tí, a z vděčnosti za to dělají opět tito z poctivých
lidí — zloděje, slovem i tiskem, jak se to dá. Ti
skem to obstará pan Rouček, slovem Jakob Pol
lach. Tento byl tak neprozřetelný, že rozšiřoval po
hospodách a u holičů v Husovicích zprávu, kterou
si »Rovnost« vymyslila o soudr. Bartošovi, že prý
byl ze »Vzájemnosti« propuštěn pro manka 6000 K.
Polach zapomněl, že není dosud poslancem jako
Rouček, a proto že nemá imunitu. Následkem toho
ocitl se milý Jakub před soudem. K učiněnému vý
roku se přiznal, však neměl prý úm: 'u Partoše u
raziti. Po tomto kajicném prohlášení byl ochoten
soudr. Bartoš jako žalobce od žaloby ustoupiti, dá
k Polach v »Rovnosti« a »Proletáři« prohlášení, že
není pravdou, co on o něm rozšiřoval. Pollach od
mítl tak učiniti. Proto také odsouzen byl PoHach
ku 20 K pokuty resp. 48 hodin do vězení a hražení
soudníchútrat.«

Týž rudý denník v polemice s »Právem lidu«
26. t. m. sděluje, že v« libeňském pivovaře byl
mistrem dlouhá léta Václav Křížek, nynější cen
tralista. Pod ním pracoval autonomista Mikolášek,
který musil býti propuštěn pro stálé rvačky. Byl
přijat znovu po slibu, že se polepší. Po nových
rvačkách dostal výpověď druhou. Leč, jakkoli Kří
žek v tom sám nerozhodoval, byl od centralistů z
pivovaru vyštván a zahrmut pomluvami autono
mistů. Sami členové Svazu pivovarských dělníků
potvrzují svým prohlášením, že vyhození Křížkovo
bylo dílem nespravedlivé mstivosti autonomistic
ké. Mikolášek, který svou surovostí urážel i auto
nomástické dělníky. najednou prohlášen za mučed
níka, aby se omluvila nízká politická msta na Kříž
kovi. — A tihle lidé, kteří mezi sebou zápasí po
způsobu barbarských čet, prý odstraní militaris
mus, zavedou ve státu budoucnosti trvalý mír.

Také projev sociální spravedlnosti. Jest do
bře známo, jak katolický tisk otevřeně uznával, že
se postavení učitelstva musí zlepšiti, ačkoli valná
většina učitelů v Čechách a na Moravě se hlásí k
pokrokovým živlům a usiluje o vyloučení katolic
kého katechismu ze škol. Nesplétali jsme otázku
sociální spravedlnosti násině s otázkou kulturní.
Ale nyní musí do popředí vstoupiti také otázka
zlepšení platů duchovenských. Kněz o školní sví
zele dělí se s učitelem, napíše se pro stát v úřa
dovně víc než mnohý dobře placený úředník, od
kněze se požaduje spolupráce národní a sociální.
Ale na volání chudých kaplanů odpovídá: nár. soc.
»Lid«: »Mají-li kněží málo platu, ať se obrátí na
ty občany, kteří kněze potřebují, kteříse bez vše
iřakých prohnaných páterů nedovedouobejíti: Ko
nečně biskupové, arcibiskupové, preláti a katolic
ká knížata v Rakousku patří mezi největší miHio
náře (!!) světa a mohli by se s bojovnými nátery
docela dobře křesťansky rozděliti.«

Tak naivně, nesmyslně, s takovou tupou byro
kratickou odmítavostí mluví list strany sociální,
který si činí nárok na velikousociální asvícenost!

1. Prý ať se obrátí kněží na občany, kteří jich
potřebují! Touží každý po berních úřednících, po
finančních strážnících, po professorech, inspekto
rech, kontrolorech? A přece i kruhy ty, které s
těmito stavy málokdy přicházejí do styku, přisvěd

jvý že se jim mají za práci upraviti platy nálejtě.

2. Pokid kněz hotoví četné zápisy a listiny,
mající pro veřejnost platnost úřední, potud po
třebuje kněze všecko občanstvo katolicky ookřtě
né.

3. Národní sociálové sami dávají své děti po
křtíti, uzavírají sňatky před knězem, vyjednávají
církevní pohřby atd. Kolik jest těch, kteří by ú
plně přerušili svě styky s duchovenstvem?

4. Argumentace >Lidu«< jest zbraní sihmnědvoj
sečnou. Což kdyby před úpravou učitelských pla
tů na př. 140.000 katolických voličů na Moravě
prohlásilo, že mají zvýšiti pokrokovému učitelstvu
platy ti, kteří se »bez nich nedovedou obejític? Což
kdyby katolíci řekli, že pokrokářským úředníkům

kéři, kteří takových lidí nejvíce potřebují? Kato
lík musí platiti na všeobecné kulturní potřeby ze
mě, mysi platit i ira takové instituce, z nichž ne
má ničeho, jichž ani často nevidí.

5. Kněžstvo neškemrá o almužnu. Nechť se mu
vrátí to, co bylo církvi v osmnáctém století v Če
chách odňato, aby byl posílen militarismus — a
katolické kruhy, nebudou žádati parlament o nic.

6. Pokud stát schvaluje, aby kněží ve školách
učili a přečetné funkce konali, potud má také povin



inteligentů. A pokud pokrokáři vyzývají kněze sou
stavně, aby podporovali umění, vzdělanost a ná
rodní účely, potud nemají práva prohlašovati, že
nepotřebuje dostatečných příjmů ten, od koho se
vyžadují četná mimořádná vydání.

7. 'Neomalenou lží jest tvrzení, že hierarchie a
katolická knížata v Rakousku »patří mezi největší
milionáře světa.« Ciferně již dávno několikrát by
lo dokázáno, že by se naprosto neziednaly kněž
stvu dostatečné důchody, i kdyby jmění hierarchie
mezi kurátní klerus bylo rozděleno. To má každý
sociolog dobře věděti a jen demagog pracuje pomo
cí vyšeptalých, dávno odbytých frásí. »Největšími
mitonáři světa jsou« lidé zcela jiní, jsou to ban
kéři, velcí továrníci, karteláři, majitelé uhehrých a
jiných dolů — a ti nenáležejí do kategorie knížat
a biskupů. A že ještě aspoň něco v rukou církve
zbývá, to by měl vítati každý národohospodářský
pracovník, protože jinak by žklovský kapitalismus
rozpial své železné ruce ještě bezohledněji. Právě
»klerikálnímu« jmění musí děkovati i celá řada po
krokářů, která vystudovala na kněžské nadace. Na
pokrokářské nadace vystudovalo jich velice málo.
Prato není radno obracet logiku na ruby ani při
otázce kněžských platů.

Žnovuzlacení a. Opravy+

ke oltářů, kazatelen, soch
Mě i veškerého kostelního zařízení

+ provádí osvědčený

ě odborný závod pozlacovalský
+

CAUDENG APPL
V LITOMYŠLI.

vedyKolné po race. Napožádání jsemk službám bezplatně k ústnímu
jednání se dostaviti.

| nisačníoiran
Hradec Králové. Ples »Orla« vydařil se nad oče

kávání znamenitě přes to, že některé zevnější okolnosti
nebyly příznivé. Dostavil se i velký počet našich bratří
a příznivců z kolátury pouchovské, z Třebechovic, Malš.
Lhoty,z Kuklenatd. Atak prostornádvoranai s při
Jeltými místnostmi byla zcela vyplněna. Při rutinované
hudbě p. Nágia z Týnášiě rozvinula se animovaná zába
va. Pečlivé přípravy k plesu byly odměněny i slušným
hmotným ziskem.

Rychiombark. Naše jednota pořádá 15. března schůzi
o 2. hod. odpol. na »Sklenářce«, kdež promázví vsdp.
kanovník Dr. Fr. Šujc ma thema: »Volná Myšlenka a rok
1915.<

Ronov nad Doubravou. (Divadlo.) Vzdělávací kato
ický sociální spolek »Rovnost« sehraje dne 8. března
1914-v místnostech p. Vávry | přesně o půl 8. hodině
večer sensační veselohru o 4 jednáních: »Zvýsšení ná
jerrmého« čili »Ženská žáriivost« od Josefa J. Východ
ského. Jaké oblibě se hra tato těší, patrno z toho, že
druhé vydán! aa knižní trhu. bylo ihned rozebráno
Vstupné ka. hře jako obyčejně. Předprodej vstupenek u

p. J. Bjáky, místopředsedy spolku »Rovnosti.« Zveme
Wciteč všécky okolní organisace a příznivce katolického
int by nás pootii svojí návštěvou a posílili zdravý

katolický žive!, jakožto jednotnou přípravu pro rok bu
dosicí. Zdař Bůh!
— Mariánská družina v Kyšperku | pořádá 1. březní

přednášku »Římem a Benátkami.« Přednáší dp. A. Šorm,
kapian. Doprovází 130 kolorovaných svět obrazů.

Ze Všeodborového sáružení. Schůze: Lomnice n. P.
1. března řeční p. V. Košek z Čes. Dubu o půl 4. hod.
odp. v hostinci p. Čeňka Drábka ve St. Lomnici. — Pra
ha. Okres. představenstvo koná valnou hromadu v so
botu 28. února o půl 8. hod. večer v sekretariátu Praha
I. — Pankrác. V sobotu 7. března o půl 8. hod. večer
schůze na »Kovárně.« Mluví p. Petr. — Holešovice. V
ponděli 9. března večer veřejná spok. schůze v Bělské
ho třídě u Havránků. Mluví p. Petr. — Litomyšl. 15.
března řeční p. Rudolí Kozel, redaktor »České Stráže: z
Náchoda. — Roztoky. 15. března o 2. hod. odp. mtuvi
p. Kamar z Hradce Krá)h — Bursa práce otištěna jest
vždy v Časopisu »Práce.« Členové obdrží jej zdarma.
Prosíme kato. zaměstnavatele, aby se v čas potřeby
na naši sprostředkovatelnu obraceli. -—Žádáme, aby ve
všech místech, kde je dělnictvo. ať průmyslové nebo
zemědělské, byla zřízena skupina Všeodb. sdružení. Ve
škeré informace, jakož i řečník k založení skupiny zdar
ma se vyšle. — Nová odbočka za'ožena v Lázních Po
děbradech a v Čejřově u Skutče. — Valná hromada ú
střední koná se dne 8. března v Hradci Králové v A
datbertinu s obvyklým pořadem. Přátelé dělnictva zve
me k hojné účasti. — Všedborové sdružení křesť. dělnic
tva v Hradci Král, Adalbertinum.

Plenární schůze širšího výkonného výboru české
strany křesťanskO-sociální bude ve středu dne 4. března

1914opůl 3.hod.odpol. ukatol tovaryšů vPraze I.
Anenské nám. Program: 1. Čtení protokoln. 2. Zprávy
funkcionářů. 3. Finance strany, pojišťovací odbor. 4. Tisk.
5. Oprava volebního řádu do sněmu král Českého a 0
statní vyrov. návrhy. 6. Sjezd strany a volba příprav
ných komisí. 7. Volné návrhy. Jednání je velmi důležité.

Račte se ma jisto dostaviti!

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem
aneb prostředniocvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.

| Hradec Králové, u labského mostu 879.

—ě——

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 23. února. Dlužníci obecní
dávky za vodu užitkovou budou upomenuti, by své ne
doplatky zapravili ve lhůtě tří dnů, s tám, že neučiní-hi
tak, budou dávky ty vymáhány pošitickou exekucí. —
Uděleno bylo povolení ke stavbě domu na parcele č. l4
v bloku F v Jungmannově třídě p. Zdenku Ježkovi, mí
stru sochařskému. — Oběžník Okresního výboru, kte
rým jsou politické obce, mající lesy, vybízeny, by se
postaraly co nejdříve o vypracování inventury a ho
spodářského programu obecních lesů, a aby operáty ty
Okresnímu výboru co nejdříve předkžily, postoupen
byl lesnámu úřadu. — Povoleno bylo p. Dru R. Anim
grovi, majiteli přádelny v Kydlimovské ulici, užívání ko
telny pro třetí trubkový kotel a dřevěné kolny při této
továrně.

Zábavný večírek spolku paní a dívek »Anežka.« Ma
sopustní období bylo zakončeno rozmarným | večírkem
spojku »Anežky<, jenž v každém směru byl zdařilým.
Veselohra »Zapomnětlivý« byla pravým kabinetním kou
skem, v němž o palmu úspěchu závodily pí. plukovní
ková Jirosková, si. Šturzová a p. Valášek. Hra byla pře

ložena svižným slohem pí. Jirotkovou. Deklamace sli.
Rosové, Boštikové a Kubištové nalezla vlídné přijetí v
obecenstvu, jež potleskem odměnilo pěkný přednes. Za
jimavou byla také veselohra »Epidermie<, v níž role (8
počtem) jsou obsazeny jen dámami. Ve hře vystoupily
sice některé začátečnice, a'e jednotlivé role i celková
souhra byly zcela dobré. Úlohy byly v rukou pí. Valáš
kové, sl. Černé, Alounkové, Petlfkové, Jelenové, Boš
tikové, Štalmachové a Dvořáčkové. Dramatická | pro
dukce střídala se s pěveckýrmi čísly, které zdařile před
nesl chvalně známý pěvecký sbor obratným řízením dp.
Dra Svobody za delikátního průvodu sl Kariové ma pi
aně. Celkový zdar večera byl zvýšen četnou návštěvou
obecenstva, které animovaně setrvalo ještě několik h>

Výstava umělecké reklamy, | uspořádaná městským
průmyslovým maseem v Hradci Králové ve výstavním
sále nové budovy od soboty 21. února do 9. března
vzbudila již v prvních dnech velký zájem obecenstva,
Vzorné ukázky uměl. reklamních tiskopisů Hagenského
musea i menší vybraná kolekce obdobných prací praž
ských tiskáren přinesou mnoho správného názoru 0 Ú
čelně volené reklamě. Výstava otevřena jest denně od
9—12 hod. dopol. a od 2—5 hod. odpol. Vstup volný. Ka
tašog 10 hal.

Kavkaz, divoká údolí, prorvy a tok řeky Tereku z
Pětigorska, zapadlé vsi na strmých cestách v Gruzin
sku, naftové doly v Orosnajt a Baku, obchodní města Ti
flis, Petravsk, Vladikavkaz a Kazaň, někdejší sídlo car
ství na Volze,možnoshlódonuti vpestré řaděvohledů
v Panoramě Národní Jednoty Severočeské v Hradci Krá
Jové ve dnech 28. února až 6. března 1914.

Úmertímiporcovníků uprádznia se dvě místa mužská
a tři místa ženská porce Špátálské, každé s denním po
žitkern 40 hal. Žádosti o tato mista porce špětálské, ná
težitě doklady opatřené, podány buďtež u podepsaného
úřadu purkmistrovského nejdéle do 12. března 1914 v
hodinách úředních.

Sebevražda. Zaviněné,velice hrozivé finačníne náze
(o nichž do pos!leďních chvil veřejnost nevěděla) vtiskly
advokátovi Dru Alf. Rudolfovi dc ruky v úterý ráno
smrticí zbraň. Mluví se o velikých tistcich. — Dr. Ru
do'f měl časté styky s předními notabilitami bulharský
mi, založil »Bulharskou knihovnu«, sepsal dějiny Bul
harska a jiné bulharské spisy, říd“i »Slovanského ste
nografa«, často o Bulharsku přednášel Byt vyzname
nán od Butharského krále a jihostovanských | učených
korporací. — V posledních týdnech byla ma něm patrna
duševní| stísněnost, která | vyvrcholila v sebevraždě,
působící veliké vzrušení.

Letošní hlavní odvod nepočíná se 1. březnem. Stá
lé odvodní komise budou úřadovatí ve dnech 5., 12., 20.
a 27. měsíce března a dne 3., 14.. 20. a 27. v dubnu.

Osobní. Řídící učitel na Praž. Předměstí p. Fr. Lai
chter vyznamenán titulem ředitele.

Seznam ces průřízných na týhodním obikým trhu v
král. věn, městě Hradci Králové, dne 21. úncra 1914 ko

naném.| hi K:pšenice16.20až 16.70, ži 1240 až
12.80,ječmene 9.60až 10.—,ovsa 6.—až 6.70, víkve
13.—, brachu 28.-—až 32.—,čočky 40.— až 50.—, jake!
28.— až 36.—, krup 24—až 50.—, brambor 3.20 až 3.80,
Jetelového semínia červeného 180.— až 210.—, máku
40.— až 44.—, cibule 10.— až 12.—. 100 kg: žitných o
trub 12.50, pšeničných otrub 12.—, I kg: másla čerstvé
ho 2.—až 2.32, tvarohu0.32 až 0.48, sádla vepřového
2—, 1 vejce 0.06, 1 kopa: kapusty I.— až 8.—, drobné
zeleniny 1.—, 1 pytel mrkve 1.60 až 3.—.

Na týhodaí a obliní trh v Hradci Králové dne 21. ú
nora 1914 bylo přivezeno: hl: pšenice 88, žita 204, ječme
ne 79, ovsa 179, víkve 25, hrachu 102, čočky 2, jotelo
vého semínka 172, máku 2, cibule 30, brambor 562, kop:
kapusty 10, drobné zeleniny 80, mrkve 25, kusů: vepřů
3, podsvínčat 380, kůzlat 35.

Třebechovice. Tělocvičný odbor »Orel« konal v ne
děli 22. února svou prvou výroční valnou hromadu za
přítomnosti 32 členů. Čelkem konáno [1 členských schů
zl, pět vycházek do okolí, 1 zábavný večírek, spojený
s přednáškou, na osm míst vyslány deputace a členstvo
súčastnilo se čtyř veřejných cvičení. Z vlastních pro
středků zakoupeny pro sesterský odbor kužele a pomocí
Katolické Jednoty zakoupena bradla. Bohužel v zimních
měsících (až do těchto dnů) činnost tělocvičná museta
ustati, neb v celém městě nebylo možno obstarati vhod
nou místnost ku cvičení — všude sahají ruce našich ne
přátel — Jinak zprávy činovníků vyzněly zcela uspo
kojivě. Všech členů čítáme 98. Rokováni bylo živé. Ve
volných návrzích přijaty důležité návrhy, jež z taktik
kých důvodů se vymykají veřejnost. Volby provedeny
celkem jednomysině. Další naší činnosti želmej Bože! —
Jednatel,

Nechanice. C. k. místodržitežsuví rozhodlo, že nové
ckres. zastupitelstvo ná se skládati opětně z 18 zástup
ců: za skupinu velkostatku 6, měst a městýsů 1. obcí
venkovských 11. Volby konají se za obce venkovské 1.
dubna, za města a městyse 2. dubna, za velkostatky 3.
dubna. — Někteří ziskuchtiví lidé lákají dále v našem o
křese děti do ciziny, Ihouce o lákavé budoucnosti. Vy
nikají v tom zvláště manže'té Jan a Františka Chmela
řovi. kteří se potloukají v Rusku a Sibiři. Jakmile se
dítě octne za hranicemi, jest podrobeno zcela agentu.
který zneužívá dětí k tomu, co do jeho kapsy nese
značné zisky. Nechce-li dítě ve všem poslechnouti, jest
k tomu přinuceno bitím a tak pozvolna propadá duševní
i tělesné zkáze. Proto nechť jsou rodiče ostražští.

Chvojno. O nedě“ Devitníku započaly ve zdejší far
nosti sv. missie, jež horlivě konali vdlpp. z Tovaryšstva
Ježíšova P. Josef Stryhal, superior a P. Ant. Řehoř z
Hradce Králové. Těžko vypisovati nevšední nadšení, s
jakým podjali se těžkého úkolu svého. V horfvosti před
stihovat jeden druhého. Jak měto a radostimo bylo na
slouchati krásným kázáním, zvláště při slavnosti k úctě
Nejsv. Sv. Olt. a o slavnosti Mariánské. Těžko nezaskze
ti, když viděti bylo děti, ženy a obzvtáště muže, jak
pozorně sledují úchvatné promšuvy a výklad vzneše
úých pravd náboženských. Přes to, že osada naše pou
kázána jest pouze na Chvojno a Chvojenec, poněvadž
Poběžovice tmou vesměs do Hole, přistoupito 800 lidí

missie nejlépe svědčí o pečlivé námaze a obětavosti

Pán! Vzapomínati bude osada: naše dlouho ma duchovní

jimž odplať Bůh Všemohoucí vše. co dobrého zde -ykama.
Jaroměř. Naši stateční čČleňové katol jednoty při

rozeně jsou trnem v oku těm, kteří chtějí máti v městě
všecko »pokrokové«, aby | někdo nekontrolova | jejich
»spraved'něst a lásku k svobodě.« Jsou zde však ještě
katolíci, ktřeří si nedají Mbiti nevojnické jafřmo a neu
stádé kopance, žádajíce na 'kdech. optývajících svobo
domyslnými- hesty, aby trochu té svobodomyslnosti u
kázaňi také katolictvu, které přecé nikoho netyranisuje.
Ale — pokrokové hlavy snaží se všemožným způsobem
naši organisaci umlčeti i tenkrát, když žádá něco, k če
mu má každý svéprávný občan právo. Protože však je
ště nenastaty u nás poměry portugalské, protóže kato
Mici nemohou býti pro spravedlivé projevy jednoduše
žatálování a m Uivé 'obvinění pokrokářských špiclů k
těžkým trestům odsuzování, postupuje se proti nám ji
ným způsobem. Pokrokářská úcta k cizímu přesvědčení
jeví se v tom, že náš obělavý předseda jest hamoben
prolhanými vymyšleninarňi, aby se mu veřejná práce
znechutšla. Posledně zase nepoctivá pomluva! Prý p.
Rykrt nabíďi p. děkanovi uhlf a dříví. To jest prvné lež.
Naopak v době kritické, kdy pahvo byo těžko kouptti.
obrátit) se na p. Rykrla se žádostí sám p. děkan. Druhá
lež, že náš předseda vyhnal uhlí tak vysoko. jak nebylo
sani ve chvílich nejkrhičtějších.« Každý rozumný člověk
usoudí sám. že jen pošetiec by kuroval uhlí za přemr
štěnou cenu. kdyby dobrodinci pokrokářského zbarvení
nabíze'i toto pa'ivo o mmoho levněji, Prý p. Rykrt počí
tal metr dřivf za 15 K! Třetí lež! —-Jestfiže velice po
krokový redaktor »Okresu« tu patnáctikorunovou cenu
dokáže. pak mu slibujeme, že si ma rok předplstime v
našem spolku pět exemplářů »Okresu.« O placení mu
jde hlavně, k vůli penězům také uveřejňuje Mhářůmje
jich lokálky. Bude mu Hedy 50 K dobrých, protože ti
lidé, kteří mu prodávali na dtuh, po druhé se spálti ne
chtějí. Ke komci lokálky jsou tyto pravdivé řádky: »Dne
ska už slušnému knězi bude hnusem udržovat styky s
povahami naprosto nekřesťansky založenými.« Ano —
proto také kněžím zdejším se nechce udržovat styky s
přepokrokovými lidmi, kteří proti církvi věřejně brojí
a okrádají spotubližní neplkacením toho. co sí koupili.



k sěrýjevajnnípozornýmsluche za čjeny naší
Bonyty i aa duchovenstvémjako detéktivové,dby niě
'00' vysliděli a pak hepogtivě přebásoěi v >Okresu.< —
Druhá lokálka zvěstuje (ovšem také za průvodu swro
vých přezdívek jako tz první), že paní Čuchalová dala
eám na prapor20 K.Ale proto,že náš spoleknovošil.
Exnera, prý »ještě dnes chve těch dvacet korun zpátky.
Katolický spojek se však k tomu nějak nemá.: — Zase
dvě lži! Pani Čuchalová nic ještě dnes nechce a MÁŠ
spolek není liknavý. Vždyť přece Jjíž' ve schůzi valné
bromady 8. jedna 1910 bylo oznámeno vrácení toho ob

ním. Náš spolek zkrálka vrácením obnosu dokázal, že se
nedá za20 K koupit,že nezměníza nějaký dar své pře
svědčení. Takové prodávání přesvědčení ponecháváme
jistým redaktorům, kteří slouží hned konservativcům,
hned pokrakářům nebo agrárníkům — podle toho, kdo

při licitaci přesvědčení“ vice podá. — Členové křesť.soc. lil. spojku.
Čáslav. Přechody k veřejným budovám zasluhují ve

mnohé příčině v dobách dešťů bedlivého povšimnutí se
strany příslušných činitelů. Jsou to zejména ty, jež ve
dou k opatrovně, k pošt. budově a k okr. nemocnici. U
-opatrovny zařízen byl chodník, ale ten bývá pokryt ta
kovým množstvím bláta, že dlažbu není viděti. Jak jest
to zdravé pro chovance opatrovny, když při nejbediivěj
ší snaze nelze obuv náježitě očistiti a tak tvoření pra
-chu zabrániti, jest samoztejmo. Podobně jest tomu i před
pošt. budovou, kde na chodníku jest plno rozbředlého
bláta, které straší tam již od podzimu, aniž by se nad
ním ostré koště smálovalo. Či snad to slouží k lepšímu
zalití kaménků? K okresní nemocnici pak jest v době
nečasu cesta pod všecku kritiku. By: tam sice zřízen
chodník vysypaný po erární silnici, ale na podzim dle
vyššího nařízení byla navážka skopána a nyní řídké blá
"%oa špinavá voda rozlévá se po něm při každém dešti.
"Což pak nelze se okresu dorozuměti s erárem? Může-li
býti na druhé straně silnice u kasáren nasypaný chodník,
proč nemůže to býti i na straně druhé? Na tuto stranu
ovšem noha z okresu a radnice nezabloudí leč výjimeč
ně a iti, kdož chodí navštěvovati nemocné, mohou býti
rádi, když se tam vůbec dostanou. Snad by tomu odpo
"mohlo aspoň trochu zakročení pp. lékařů. — Divadlo Du
síkovo (vlastně ochotnická jednota) počíná 1. března Jar
ní sezonu. Na programu jest satyrioká veselohra z ma
ďarštiny: Pan ministerský předseda. Dne 8. března 0
hlášena jest pohostinská hra ochotníků | nymburských
»Průjom.« Připravují se pak novinky národního divadla
„Pygmahon« a »Třetf manžel.« Doufáme, že vedle cizích
překladů neopamene ochotnictvo naše sáhnouti i k pů
vodní české tvorbě, byť by to snad bylo ze staršího
repertoiru. Jsme přesvědčení, že obecenstvo přijme to ra
dostně. — Nový kulturní podmik. Veřejná umělecká ga
%erie, která přes tolik obětí přinesených se strany VY
nikajících osobností čáskavských i okolních po nedtou
hé době ztroskotala, bude změněna v uměleckou čítár
nu. Hlavní příčinou této proměny jest nedostatek míst
nosti Obec, krerá dosud pro uměleckou gaterii propůjčo
vala místnost v městském museu, od nového roku míst
nost tu reservovala si pro své účele. | Čítárna má
býti umístěna nyní v budově c. k. okr. hejtmanství. k
čemuž míst. rada p. Vojáček ochotně přispěl. Obsaho
vati budepřední umělecképublikacea dřínsoustavně
o umění a uměleckém řemesle pojednávající a bud:
přístupna všemu obecenstvu, majícímu zájem na těchto
otázkách. Snad nalezne více porozumění, nežli bylo u
ga'erie. — Významuá školská otázka jest předmětem po
rad zástupců obce a povolaných odborníků v novém ro
ce. Jedná se o zřízení zahradnické školy po způsobu ně
mecké školy v moravské Lednici na panství knížete
Lichtenštejna již po léta kvetoucí. Bylo by to prvé u
čitěště české toho druhu v zemích koruny Svatováchv
ské. Myšlenka zajisté výborná. ovšem i značně v prvé
době nákladná. Náklad však nesmí zarážeti ty kteří
hledí do budoucnosti města, jemuž jedimě škojství při
nedostatku podmínek průmyslových může přispěti k roz
voji a rozkvětu. Nevíme ovšem, zdaž neztroskotá při ú
zkoprsosti některých čimitetů zrovna tak, jako stalo se
to již při projektech jiných škol a jiných institucí.

Čáslavsko. Již jednou měli jsme příležitost upozor
máti na nesmyslné publikace Noe Olšového, tisknuté v
Německu a hromadně do Čech kolportované. V poslední
době nalirmsy se hromadně opět na Čáslavsko a byly
jimi zapaveny všecky katořické fary. Zasílány byly z
Lipska v otevřených dopisech pod německými adressa
mi. Ačkohiv Olčový podpžsuje se na letácích těch jako
katolický křesťan čpí z nich patrně zceta jiný duch. Jest
obsahem. jejím totéž co je cbsahem knihy nedávno na
Čáslavsku katolfkům nabízené pod titulem »Stavný pří
chod Kristův«, vydané mezinárodní traktátní srclečno

s v Hamburku a přeložené z anglického originálu: His
Glořtous Appearing. Poněvadž klade se v letácích Ol
šového dítraz ma rck 1915. jest pochopitelne konu se
jedná o zmaten! lidu a rozeset! těch nejblouznivějších ná
zorů. S vomomyšlenkáři roztahují sítě na Jov i zahranič
né evangelické církvičky. Třeba to katolickému lidu igs
ně vyložiii.

Od Lichnice. Náhodou dostabo se mi do ruky 5. čí
slo miadočeských »Neodvislých listů«, kde velmi případ
ně posuzují činnost »modly pokrokářů« básníka Machara,
pro nějž pokrokáři alarmují oslavné večírky v den jeho
»padesátin« (!). Právem ukazuje mladačeský hist, že jest
to nestoudnost chtíti oslavovati Machara od politické
strany, pro néž neměl než kopanec. Bohužel, že toto mí
nění pardubického orgánu nené direkářvou pro všecky
inladožeské| listy a místní m'adočeské | organisace. Ty
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k každou mpovažuji za vougonambru. Přín
dem toho| mágdočeskýlist čáslavský,ktetý
jestpotžen ým otrokem pakrokářů a s Macharem prová
dí pravou modloslyžbu.Běda tomu, kudoby. se. opovážií
protitétokomediiseozvati.RytířKoniklecz Jahodo
varozsekáho na padrťa nokrokářšíj»kollegové«rozvě
sí honavýstrahupo všechkřižovatkách.Atakje pěk
ná podivaná na hrdé mladočešstvo kraje čáelavského,
ano se měčky potí v oslavě Macharově, mezitim co
bratři, zrovna za Železnými horaimi mu práskají kožich.

Habersko.Nematousensaci způsobil,ne sak mezi ka
toliky, jako mezi pokrokáři a volnomyšlenkáři návrat do
katolické církve A. M. Marka, horlivého kdysi činov
nika Volné Myšlenky. Poprask nad timto jeho nenadá
bmý činem byl tím větší, že tento návrat ohlásil veřej
nými listy, on předseda protiklerikální ligy a přímo zu
řivý kdysi potíratel klerikálů. Aby zděšení své zakrylí
a aby ho od jakékoliv činnosti veřejné zastrašili, počí
nají na něho se všech stran páliti z kdejaké pokrokové
houfnice. Náboje jejich jsou ovšem jejich mravní úrovni
přiměřené — bláto a kah Pěkný dokument uložili v čá
„lavské Pravdě, který ukázuje hned svého původce. Ne

chceme obhajovati p. Marka, mysláme, že dovede to
sám, chceme jenom ukázati, jak časopis, který, pokud
p. Marek bit do kleriká!ů, doporučoval jeho přednášky,
teď ušlechtile kvalifikuje bývalého svého miláčka. Jest

mu: typickým představitelem impotentů, kteří. chtějí žít
na útraty čestného tituhu českého redaktora, jest mu
brakem, spisovatelem pod úrovní stojícím atd. Vyčká mu
dluhy, »padily« atd. A to vše:<c, že opustit pokrokář
ské a volnomyšlenkářské panstvo. Pokud byl mezi ni
mi a s nimi, nevěděli o to 1 ničeho a co věděli, všecko
se jim Jibito. Kdyby ho byl některý katolický lisí za
křikl, byli by se pro něj utloukli. Odpad od katolické
církve k Volné myšlence jest hrdinství, opak však —
darebáctvím.Go -jest však v katolické církvi zůstávat a
ve svých novinách ji bez přestání tupit a sesněšňovat,
Pravda sice neuvedla, ale každý slušný člověk to dobře
ví.

Proseč. Sv. Josefská jednota připravita na den I5.
března divadelní představení »Výškovský žid«, drama
o 4jednáníchs dohrou.Začátekopůš:8.hod.večer.

Bouřlivá schůze v Muičově u Čáslavi. Jak agrární
agitátoři ledrují družstevnletví. Spojenectví agrárníků se
sociál. demokraty. V mnohých vyšších kruzích, zejména
šlechtických převládá ještě mínění, že agrární strana jesí
fedinou -protiváhou sociálních | demokratů. | Skutečnost
však poučuje nás všechny o pravém opaku. A kdo čte
agrární Venkov nebo soc. dam. Právo Lidu a nezná věc
z prakse, ten má mínění, že tyto strany jedna druhou by
na potkání sněd:a. Na schůzích však se spojí vždy proti
nám. Na neděli dne 22. února byla svolána Odbočkou ve
Zbyslavci veřejná spolková schůze do Míčova. Jako re
ferent dostavil se p. Hervert za Zemský Svaz čes. ho
spodát. družstev v Praze. Agrámí strana resp. Ústř. a
grár. jednota vyslala na tuto schůzi med dva své bo
jovné rytáře — jednoho, který mylovil docela slušně a

družstevnícky, úpině nestranně a tím byl p. Šmucler a
druhého, který měl obstarati tu »hrubou práci« a tím byl
»akademák« Kubáček. Agrárniči a soc. demokraté sehná
miz daleka širdka asi na 2 hod cesty a ti všichní měli
bojovati proti nám. Schůži zahájt o 10. hod. dopol míst
ní vdp. farář Opřátko, všeobecně vážený a dtěný kněz,
který své povinnosti plní až do nejjvětší přesnošti. V za
hajovací řeči uvedl, že schůzé svolána jest za účelerh,

aby pojednáno bylo ná ní ohospodářské svépomocí a 4
by založena byla Raiffeisenka. Navrhl pak za předsedu

Skočitpřílomný soc. deinokrat Macháček, který navrh
val 3 agrárníky do předsednictva. Klidně“jsme souhla
siš, aby agrárníci zvoleni byži. Mned uděleno byt: slo
vo p. Šmuoleroví za Ústřední jednotu. Týž mluv:! zcela

niv tak řeč p. Šmuclera a ku konoi vyzval. přítomné, kdo
souhlasí, aby k Raiffeisence přistoupil Pak vyžádal si
slovo p. Kublček. Ličiti zde štvavost a zároveň duševní
ubohost jeho vývodů, které mdávno jsme již čet v
Rašpii, Plamenech a Havfičku, to přece jen by bylo ško
da drahého paplru. V trhaně úsečné řeči pustil se Ó ně
kolik století nazpět a začal trháti nenáviděné ty k'?ri

kály a ku konci vždy vykřikl »a volám klerikálům han
ba« a za ním v jednom znění přítomná zjednaná 2 zpřa
covaná kaka volala hanba. S bolestnou (trpností pohli
želi příbomní vážní rolníci na toto »akádemické« dít.
Při tom utržit si motnoů ostudu. neboť dověděli jsme se,
že nezná ani to nejdůležitější. totiž předáky své strany.
Tvrdil na př., že dó výboru Ústř. agrární jednoty zvole

stupci katol strany a sice farář Vacek a kaplan Krojhér.
Zapomněl že faráť Vacek je agrárním poslancem a že
kaplan Kroiher jest agrárníkem každým ooulem. Dozral,
což jest zajímavé. že sociální demokraté mali v Ú*třed

ní Jednotě zastoupení (nám jej dáti nechtěti). Po každé
jeho řečí p. Hervert jeho vývody uvádět ma pravou mí
ru. Na konec nechtěl agrární předseda | p. Hervertovi
Mž uděliti slovo. Největší ostudu utržil si Kubíček tím,
že navrhl resolucí proti tamějšímu vdp. faráři Opřátko
vi. Proti tomu rázně ihned protestoval přítommý pan fa
rář, dovolávaje se svědectví přkomných osadníků, že
vůbec není politicky činným, což mu přítomní dosvěd
čili. Kromě toho protestovali proti resobací ihned někte
ří rotníci, zejména p. Bláha ze Zbyskavce. čímž zřejmě
Kubíček byl zaražen. Pro jeho resoluci hlasovalo, do
bře počítáno — 6Jidí — asice dvanapilí sociálníde
mckraté a 4, kteří vůbec dp. faráře neznají. protože z je

" 2m
ho- s4áemosi:amí nejsou.Aobčekc: si reselucí lou. sutě
»ngtbog.bámmář,neboť -ani měleteříslušíti socialisté $ro
ni nohlasovadi.Tak tedy. vypadá.právdivý průběh schů
ze, Lživým btvamímakademika“ Kubičkaschůze prů
téhbin.se přes jednu hodímu„odpol.ai výslodek. byl -že
Kubíček svým. štvaním znemožnit založení Raifiesisen
ky, která ostatně se..zašoží co nejdříve. A nyní, přečtě
de si referát ve Venkovu č. 47, který psal Kubíček. Je
to vrchol nestoudnosti, které ostatně | agrárníci | jsou
zvyklí. Referát jest od začátku až do konce vylhamý.
Kubíčkovi radíme, aby se maučil alespoň tomu nejjed
noduššímu, totáěžmluviti pravdu. Tak vypadá družstevní

práce agrárnická!

Kostelnípráce —
pozlacovačskéa malířskéjako: malbu,tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně,s hejvětší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský

v Hradci Králové

Různé zprávy.
Strahovské pašle. Opět po pause více než roční v

příštím období postnám bude ve dvoraně na Strahově asi
9kráte předvedena »Mariánská zahrada.. Nejenobyvatel
stvo pražské, ale i venkovské bude míti příležitost shléd
nouti idee veliké a něžné duše Zeyerovy, stělesněné v
Jimavých plasťických, scénických obrazech, které sesku
pil přední náš malíř Klar. Tvořicí ruka umělcova neu
stala a tak letošní představení budou bohatší o dva 0
brazy »Synagoga v Nazaretě« a »Před chrámem Jeru
salémským.« A to vše bude tentokráte doprovázeno zpě
vy antických chorů. Každý, kdo jedenkráte tyto naše če
ské pašie viděl, musí — chce-li býti spravedštvý— do
znati, že Mariánská zahrada Zeyerova v rouše Klarova
umění jest vskutku vzácný a ojedinělý úkaz v uměleckém
českém světě. Často se nad hrobem slavných mužů tvr
dívá, že ač mrtví přece s námi stále duchem žijí A

vskutku tak. Jakkoliv Jutius Zeyer na posvátnémVyše
hradě již jedno desítitetá odpočívá, přece mohutné jeho

myšlenky -- dík vystižnému, umění Klarovu — rok co
rok se vracejí. Kéžaspoň nyní pochopí Zeyera li, kdož
za živa mu neporozuměti. —Dr. J. Hk.

Mála: egyptských pyramid. | Kdo byl v římských
katakombách žast nadneobyčejnou pevností. malty, po
moci již byly kamenné lumoty, a 36sebe, kladené, spoutány

v nezmarný celek. Lise“ styšeli již dříve, a slyšíme dnes
také domoěaku,že pibejně: již nlěšn negrnístavět,však zajímavo,"že chémijokým zkoumáním vyšlo na je
vo, že ena malta má stejné stožení, jako malta naše. Je
ště mnohem starší nežtyto stavby řeckéa říyské,sou €
gyiské pyramidy, jsou však právě tak Vachovalé, U

Živah tudiž staří Egypťané malty ještě lepší. Neži mal
'a Chufuovy pyramidy vykazuje podle výzkumů americe
Mýchchemiků totéžsložení, jako naše ngilepělmata.

ní únní drůžsttoRička1 HradciKrál
(ADACBERTINUM)

poskytuje výhodné půjčky a přijímů
objednávky na II. c. k. třídní lo
=: Ústavpodléhážákonitěroviši.—E

Nevidomé dívky tklivě v žádostech svých o říka

do Útulny prost — tu svou bídu až k pláči IK, a jak
na dobrodince budou vděčně': vzpomnat, slibuji! Citli
vá srdce by pohnutím zaslzeku a těm ubohým dárkem,

sbirkoy, odkazem Hstěkoní Útuhy slepých dívek v Praze1., ja Kaniě pojňoděk.
Všellcos. V novém území, které připadlo (Srbsku |ja

ko válečná kofist, napočteno bylo 1,459.386 obyv:

ParlamentSpojenýchStětů sj A přijatvládní návrh, aby z Ajlašky do vdlkých nhělnýchdolů
postaven byl obrovský most za 35 mil K. — Místo zá
mýštené univeráky ve VílněBude tu zřízena čtvnííí pra
vos'avná akademie, v níž budou vychovávání a vzdělá
váni kněží, kteří by byt schopní k boji protř katobicis
mu. — C'sař praminul 84 trestancům v | jednotlivých
trestnicích zbytek jejich trestů. — Pruská vláda zaků
zala všem rakouským stát. přiskriníkům slovanské ná
rodnosti usazovati se v Poznaňsku. — Majšteí velkostat
ku Katnikova u Přemyštu rot. Orzechowfcz' věnoval půl
mil. K ve prospěch podporování pcoiských věd ve |.vo
vě. — Také president francouzský Poincaré zakázal pro

„první ples v Elyseském paláci tančití tango a jiné dí
voké cizí tance. — Minu'lou neděli bylo v 76 katolických

kostelich vídeňských oddámona 1000manželských párků:
v dřívějších letech bylo v této době více sňatků. — V
Budapešti zástupové nezaměstnaných provádějí výtrž
nosti. — V Portugásku odhodlali se k amnestii. — Na
medicinské- fakultě vkleňskéjest tak vejký nával stu
dujících. že fakulta požádala ministerstvo vyučování,
aby učinilo opatření proti připuštění ke studiu medici
ny. — V krnceláři nově zřízeného řecko-katobickéhobi

skupství v uherském Debrerině při crvfrání bafku' po



štou Wošléhůa určeného biskupu Mikloszymm udál se
23. t m. výbuch. Vikář Jaczkovič a tajemníkSlepkovs

kanceláře vstupoval Ve vedlejších mlatnostech naleze
námrtvi sluba biskupskýse svojí ženou.Kromětoho ra
něno7 osob. Všecky stěny kanceláře se sřítky. Bisku

pokoji nestalo se nic.

-Živnostenská banka v Praze konádne 15.
-března t. r. 46. valné shromáždění akcionářů; pří
slušné pozvání nalézá se v insertní části dnešního
čísla našeho časopisu.

Živnostenská banka filiálka v Hradci Krá
lové vydává zdarma brožurku „Pohyb knrsů na ví
deňské burse 1913“. PP.
hlásí u pokladny jmenované filiálky.

+ Vyrovnejte nedoplatky za

„fbnovu“ a „Časové úvahy“.„sl
..

Nenavykejte dítky vůbec
na zrnkovou kávu, nýbrž

Čien na dobré mléko
s Kathreinerovou slado

-vou kávou Knelppovou.

Aťteplá či studené, vždy Je Kathrei
nerovka úplně neškodné, prospěšná a
dík svepřípravě z nejlep
šiho sladu nanejvýšpostujia.

svého lékaře.

Paramenta.

Ignáce V, Neškuda syn |
(protokolovaná firma) a

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř
(bratr P, J. Holkudly, (aráře vo Týprachticlct) |

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva k
evůj osvědčený a často vyznamenaný

1.. výrobní závod :
Í všech kostelních paramentů,
fispolkových praporů a kovového náčiní [I
HCenníky, vzorky i roucha hotová as ukázku

„60 ma požádání franko zašlou. a

PAMÁTKY
| a vhodné dárky

„k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých oenách,
růžence. obrázkyv upomínku
ná sv. křest

v oenách levných na skladě má —

Jružslem knihkupectví
F: | závodhudebníapapíraiství| V dol Králové, Adalbertinum.Ík

——
Vesvětle pravdy.

| ProšluláVýchodočes.$ E ME NIA zatlačila
| z Českého trhu mnohý cizácký a obhějila

sl svou prestýž: vždy dobrá a první u praktic
kých pěstitelů | v domácích zahradách. jsou ro
dokmenná, čistá, zaručená a při tom levná.

Ve vlastním zájmu
dopište si o velký obrázkový ceník, er Vám
zdarma, ochotně pošle jediné odborné ýcho

dočeské semenářství

FRANT. A. KUNT,

=ř Prodá se levně
1 postel, 1 noční stolek, 6 židlí, kučácký
stolek, 1 stojan na šaty, 1 ealonní stůl, 1
malá pohovka — z tvrdého dřeva, leštěné,

1 psací stůl z měkkého dřeva, natřený,.
1 malý tahací mandl.

Hradec Králové, Komeu
ského třída, č. 269 I. poschodí.Hradec Králové.

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátaí»
úřadům dovolujesi dor
ruětti veškeré kostelní náduuy 3
načíní a to: monstrance, kalichy
cibáře, nádobky,paténky, pardňkály

svícny,Heep) hrady" kropemi:atd. své piskn

sekovním hovující. Staré před.opravuje v původní intenci a
. o ni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílá na u
kázku o bes sávasnosti kouj:c.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Pánů sestříbrnýchblonotů jako: řeldzi

zadaní tabsičrkPAEUMAdelnínáčiní se stě 6
- e se ra pravélc
Py. čínského vědy na skladě.

dtré sč, řve «črakebonybps a nejvyššíce y.

JAN STANĚK,
pasiř a oiseleur

Praha-l.-079., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

ADMINISTRACE NAŠINCE
V OLOMOUCI

má na skladě a rozesílá
proti předem zapravenému poplatku tyto knihy:
1. V.ra našich otců.
Napsal Jakub kardinál Gibbons, baltimorský. Velmi
cenná kniha má 430 stran. Cena dříve K 320

nyní K 190 i s poštovným.
2. Zpráva o VI. všeobecném sjezdu

katoliků českoslovanských
v Olomouci roku 1911 konaném. Fřes 400 stran
a 60 ilastrací. Cena dříve K 360 nyní K 250

i s poštovným.

8. Rukopisové Zelenohorský, Píseň pod
Vyšehradem a Králodvorský.

Napsal M. Žunkovič. Výzdoba od Jana Koehlera.
Cena K 220.

4. Ženský časopis „EVA“.
Ročníky 1912, 1911: 1910. Jeden ročník za 8 K.
5. Lidové apologetické letáky.
Číslo 1. Jest Bůh? Číslo 2. Bůh stvořil svět. Zasílá
se nejméně 10 exempl. za 70 hal. i s poštovným.
6. Pochod „Orla“.
Party pro smíšený orchestr (smyčce, dřevěné a

plec ové nástroje, bubny celkem 15 nástrojů), kterétojí kompletné pro orchestr i s poštou K 1-70.
ále máme na skladě text pochoduOrlas jednohl.

pápěvem. Prodáváme je po 10 hal. Na venek sezasílá nejméně 10 exemp ářů. Odbory +Orla« na
pochody upozorňujeme.

Kdo objedná všechn shora uvedené knih u

* blikace mimo pochodů +Orla« najednou, o.drě jeza 0 korun vyplaceně až do domu. Objednávejte
tato velmi cenná dila, ať neschásí v žádné do

máonosti, spolku, knihovně atd. atd.

Výhodný prodej DÁDJÍKU.
Zařízení z villy, sestávajícíz ložnice,

dívěfho pokoje, jídelny, hostin. pokoje, salonu,
obývacího pokoje, kuchyně, koberce, pianina,
za příčinouúmrtí levně se prodá. — N:
bídky přijímá Marie Rudolfová, vdova
po advokátu v Hradci Králové.

EKatolíoi!
Ť Ukládejte své úspory jedině u naší

Geskoslovanské záložní VPraze
Spálená ulice č. 46-IL

na úrok dle ujednáníaž Důchod: daň platí sálošna
f 0 -Pro bezplatnéuklá

b o o sdarma.- Povinnárevise
»Jednoty válošžena v Praze.

wp-Zápůjčky "W

dání«s venkova složní listy

všeho druhu kulantně.

Velice poučná pojednání
jsou uložena v brožurách, jež vycházejí měsíčně

pod titulem »Časové Úvahy«.
Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed

notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >»Časové Úvahy vy
cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsou již rozebrány.

Posud však jsou na skladě u větším množství
tyto úvahy: Cena v hal.
Učte se z dějin —.-—... . . . .2 16
Oslava Husova. —. 8

Žaloba vyděděnce XX. věku (pojednání co liberalismu) . . . „8
Husitství a svoboda —.
Zpráva o sjezdě českoslovanských katolíků v

Hradci Králové ....

Veliký biskup (životopisbiskupa Eduarda Jana'Nep. Brynycha) . 0
Pokora a náboženství .

Několik slov opapežství
Katakomby . —. .
Pius VII aNapoleon
Česká konfesse . —.
Moderní náboženství Masarykovo.
Jubileum marlánské a Lurdy
Spojenci spiritistů .
Z domácnosti sociálních demokratů:Lřada — 2.16
316
l > .. 0.

Braňme se tiskem . —.

Návštěvou u Slovanů (o Polácích aSlovácích)Volné kapitoly o spořivosti ..
Sociální význam svěcení neděle
Svobodná škola . . .

Jesuité a jejich protivníci . . .
Manželstvípřirozenéa svátostné.
Slovo včas o právu volebním ajiných občan

ských právech ve státu -. .
Převaha protestantů nad katolíky.
Katolici, organisujme! .

Útok professora Masaryka na církev katollckou.. . .

Katolickýmjinochům —(spolky katolické .Řím a university . . . ,
Proti Volné Myšlence . . . M .
Proti Volné Škole ——

Volby do českého sněmu
Inkvisice církevní . .
Vlastenectví v duchu křesťanském .
Z porýnskýchmisslí. .
O duši lidské
Machar a křesťanství
Karel IV., Otec vlasti . —.
Klášter v Podlažicích a městoChrasť .
Starý a nový názor světový
Jesulté a česká literatura
Blahoslavený Jan Sarkander
Boj o Lourdy . . .
Obrana úcty Svatojanské —
Příčinysoclálnínespokojenosti.
Čechové, prohlédněte!.
»Justiční vražda« Ferrerova ve světle:rozumu

a pravdy -. ———
Dělnické zahrady . .

Při objednávkáchbrožur v ceně ód 8do 4 h
nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň4 výtisky.

Celoroční předplatné na běžný ročalk (12bro
žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán výtisk jediný, nutno přidati k
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
tisků připočítávají se na porto 4 hal.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
veliké slevy. Objedná-ll se zvlášť veliký počet
brožur, činí sleva až 50 procent.

Z toho všeho patrno, že z vydávání našich
poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

Proto nechť každý upřímný katolíkpodporujetento záslužný podnik!

Objednávky vyřizuje obratem
Admlaistrace »Česových Úval«

v Hradci Králové.
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F'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicích a Hradce-Králové

Cenntkys rozpočty na požádání

Žitnou kávu
zaručené jakosti,

:$cennýmdárkem hlinikového nádobí,
5 kg vyplaceně na dobirku za K4-50

Bělohradská továrna poživatin
v Lázních Bělohradě.

TÍM

hn]

E
oV

Ďe

Cr
CM]

(7
10%

a-9.0

JKI
FLK5

C(7
HS

CVT

©%KG SITTÍO)
0 »

2M JÍ7
->L|

OSL
SLO

3HEYK127
K)%pr

RSL(
čn =-— Se

>C2 V
KL

©
(/CV210 PITT)

2
-PSs

Ď©

7)<»22 [DJ
(LM FLE

TT921l L
117 Hr

2
-4

u =

AM
|» : HAm 2.
. M, E,
s — 8B| E 3:3i| za:
s (P | A

kosti, pro kostel, školu i ku cvičení.

Hornoslezské 
WS“ uhlí "By

všech druhů,

palivové nabízí v každém množství *

za ceny nejlevnější

TJ. Morávek
v Plotištích u Hradce Král.

Filiální sklad v Hradci Králové
v Komenského třídě. “jii

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá deaftiletí vy

Peny žaludeční likér pod názvem

| lékařský vědá ošto příj

tan poll dopornčovaný
A.J. Andresv Ustím.Orl.,

-továrna nejjemnějšíchlikérů.

Taktéž doporučuje te ka koupi pravého trano

PE OAKť ; ; £ cg SA ATL74KTObaa 2 2 2 NANLNU

Ť
V46.
“ Živnostenskébanky v Praze, '
78| ku ktorémuž se tímto P. T. akcionářik hlasování oprávnění zvou. | E
9 F

% Program: be
dl 1. Zpráva výroční a účetní. 8. Návrh správní rady na rozdělení čistého (4
A, zisku. 9
% 2. Zpráva ravisorů účtů. 4. Volby do správní rady. 4
badv
(3é

: V Praze, dne 26. února 1914

4 správní radou vykázané.

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky, —

obrázky smuteční

a upomínky k sv.

přijímání a zpovědi
lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové (Adalbortinum).
M
Duch

katolické
Obnovy.

Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém

národě velikou sensaci; jajak dosud nezastaraly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

v jednoduc.- u
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.Vazbunb 53

Richarda Šimáčka
v Hradci Králové, Pospíšilovatř. č. 311.

Elektrické

Jos. Ježek,
elektrotechnický závod

v Hradoi EKrál.

staví a jich opravy pro
vádí velmi pečlivě a přesně.

Učně namaliřství
z řádné rodiny přijme k celému sáopatření

dan Přihoda,Oognacu, srěmské sliveVice úv. jam.
rumu a všechdrabů ej PnějštáhPá ne k pro každou dobu.
oejlevnějších.P. T. pánůmobohodaíkům, a Stran 722. — Cena 4K |- malíř a dekoratér
kostiaskýmpovolujísesvlášívýhodnéoeay. V————" | v HradciKrálové,Sobkovaul.č.48.

kliku, albeče, meB- Jos. ústav

PARAMENT mentní a devotional.



Záložní úvěrní ústav vHrado Králové
zve pány akcionáře ku

45. řádné valné hromadě,
která konati se bude v pondělí 16. března 1914 o 10'/, hod. dopoled“

v aule obchodní akademie VHradci Králové.3%z o. W%p ek
Pořad jednání:

1.Výroční zpráva obohodní a účetní | 4. Rozdělení zisku za rok 1913 a sta:
za rok. 1913. * novení dividendy. a

5. Doplňovací volba do eprávní rady.
6. Volba revisorů účtů,
7. Volné návrhy.

2. Zpráva rorisorů účtů.
3. Volba 4 skrutátorů.

Platně hlasování může se sáčastniti ve valné hromadě dle $ 13. stanov každý
akcionář, který svó akcie nejdéle do 8. března t. r. inclusive u pokladen ústavu
v Hradci Králové, neb filiálky v Krakově, Plzni, Praze, Semilech, expositury v Čáslavi,
Chrudimi, Jičíně, Letné, Praha II Spálená ul, Slaném, Turnově a Žižkově složí.

Správnírada.

Nověpřevzatol A

slona Plzeňská, roslaurace
v Kolíně.

-Čepuji výhradně „PRAZDROJ“, pivo z Měšťanského
pivovara v Plzni, zal. roku 1842, nejlepší jakosti.

Snídaně na vidličku, obědy a večeťe ohutně upravené,

Spolková místnost a pianino k volnému použití.

Dále dovoluji si zdvořile upozorniti na prodej
„PRAZDROJE“ v láhvích.

O hojnou přízeň prosí

AN MATUNA,
restaurateur.

Jediná Plzeňská pivnice toho druhu v Kolíně. -UW

Kvelikonocům
dovolujisi veledůstojnémuduchovenstvu nabízeti chvalně :
znátné, jiš r. 1068 nejdůstojnější biskupskou konsiste'

Ordinariatním listem důst. farním úřadům % nákupu
o déporuččn6Pilnáčkovy. pravé voskovésvíce oltářní,

dále paškály, triangle atd. — Též mám na bodvonné.královské dto,: kostelní uhlí dřevěné a 
K vedlejšímu :
levnější svíce voskové a'polovoskové, — Pro s0u

mýdlo apotřebu výtečné toll adělané
ládrávé mýdlo (bezzápachu

O hojné roskasy prosí v hluboké úctě

Anna Brunová v Litomyšli,

Soon sooo mí
févárny firmy J. Pilnáček v"Hradci Králové.

větlování a k pohřbům doorušj

P
p

Václav Jelinek,
stavitel v Hradci Králové

EREN založitNUM
samostatnou živnost
BE stavitelskou EE

B a provádí veškořé stavby,
jakož | rekonštrukce budov.

a

Zal. 1860. Zal, 188g..

KarelZaradii,
nást.

Antonin Zavadiř;
nejstarší ernělecký

závod pasířský.
Voleddatoj- dnohovenstvu Ůa.tronátním ú m doporučuje
i ku provedeníveškerých
nádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronsu a jiných
kovů v kožďém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohat
provedení dle liturg. p
Jem ruční práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu

zřízení provádí se 00 nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

Měsiská spořitelna ve Dys. Můtě
zúrokuje veškory vklady na knížky

4-05Se ©
Zakvklady račí: aktiva spořitelní vlastní jmění,
ipěstské obce Vysokomýtské a vělehnípoplatníci

(obecními přirážkami). Jest tody vklad vo spořitolně

E nky so0labekpoěněuložen.

BOŽÍ HIHROBy: ork nd
č

Er zsšmeč8

Skvostné dárky |ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesní hodinky f.
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny,náramky.|
ajinézlatéa stříbrnéskvo

+.

. nabízí ke koupi

J.AN KALI
zlatníka hodinářv RYCENOVĚu k
Solidní obsluhapři mírných cenách. Důvěryh m

zásilky na výběr i na splátky bes prýšanísen. :
Založeno r. 1843.

ři MEčhi

andělé: "Vzktíšení?" —"Jeskyně ©

- Kazatelny Zpovědnice—Putky a E

pak6knihtiskámy*v Hradcin



Velkovýroba milionů.
Milonky se nyní nevydělávají | zasloužilou

prací. Kdež by si pomohl živnostník anebo nejo
svícenější učenec vlastní cenou prospěšného díla
životního k pěti šesti milionům! Tak závratné su
my vydělávají se chytrou spekulací, prolnaným
sledováním a -využitkováním slabin bližního. Kdo
chce míti brzy milionek, ten neupozorní jiné lidi,
jak si škodí, jaká katastrofa jim hrozí. Naopak sám
láká obratně chodce do bažiny, utvrzuje je v jejich
zvrácenosů a v okamžiku přidodném chytí dí
své sítě celé hejno hejlu zděšeně pískajících, jimž
diktuje neúprosně nemilosrdné výpalné. Honba za
miliony ani za mák si nevšímá spravedlnosti, 0
becného prospěchu, humanity — naopak se do očí
vysmívá všem vyšším idem, dává jim ia krk
oprátku.

Zvláštní jest, jak vytýkají soustavně —církví
veliké jmění ti lidé, kteří sami se dávají ochotně do
služeb chladného, becitného kapitalismu, aby pro
sebe získali aspoň drobeček milionu, nemohou-li
uchvátiti milion celý. Jest to přímo ironií, mluví-li
se v židovských bursiánsgých listech © Cirkev
nictví jako o »výnosném obchodu“, o svátostech
jako »kšeftu« atd. Žid, který myslí při všem jen a
jen na kšeft, ovšem ztěžka dovede pochopiti, že
jiní lidé mohou pracovati za vyšším účelem než
jest osobní výdělečnost.

Nuže — z církevnického »obchodus nelze mi
liony vydělávati. Ty se zaopatří zcela jinou Ce
stou, kterou židé již mají vyšlapanou. Na př. dol
norakouská eskomptní společnost, jejímž | presi
dentem jest Feichenfeld, skončila svou činnost za
r. 1913 ziskem 1W6G1LU9TK. Zvýší svuj akciový
kapitál na 100 milionu korun. Uvažme! Přes deset
a půl milionu zisku za jediný rok! Jaká práce tak
zaplacena? Stačí stručné pokyny úřednictvu, mi
lostivé přivolení k zápujčce! A ti členové společ
nosti, kteří jsou kmány, vubec si nemusí hlavu sla
rostmi lámati. A kdo ten zisk zaplati? Z velké cásti
upracovaní dělníci ze svých mozolů. Vždyť jen na
stavbu paláce soc. dem. »Arbeiterzeitungu“ pujči
la ona eskomptní společnost statisíce. A z této
půjčky se musí odváděti tisícové úroky.

iceditel rakouské diskontní společnosti Julius
Singer ve valné hromadě sdělil, že společnost €
skomptovala za uplynulý rok 73 miliony K. [ešt
ská židovská komerční banka spravovala r. 1913
jmění jedné miliardy 212 mil. K. Čistého zisku mě
la 15 mil. K. — Pujčku 500 milionu K dodají Uhrám
židé Salomonsohn, Mendelssohn a vídeňský i lon
dýnský Rotschild.

Semité dovedou nejruznější obory davových
snah zapřáhnouti do triumfálního vozu svého kšel
tu. Na př. spolu s jinými bohatými židy rediguje
soc. dem. »Arbeiterzeitung< Štěpán Grossmann,
který jest mistrem ve finanční taktice. Grossmann

„stal se presidentem dělnického jeviště »Freie Bůh
ne.« Když však na jeho umělecky talent bylo hu
bováno, tak že se musil své funkce vzdáti, provedl
mistrný veletoč. Přestoupil do redakce velkokapi
talistické »Neue freje Presse.

Vždyť jeho kollega soudr. dr. Karpeles pro
vedl z peněžní spekulace také kousek. bravurní.
Banky holandské mu daly peníze, aby za pomoci
soc. demokratuničil střední stav. Za obrovskou
Sumu se postavila ve Švechatě soc. dem. továrna.
Když však rudé hospodáření šlo od desíti k pěti.
pomohl straně »protikapitalistické« vídeňský Rot
schild.

Tento měsíc byla v Lodži lapsna společnost
obchodníku lidským masem, která zavlékala za
veliký plat-do harému zvláště německé vychova
telky. Společnost ta seslává větším dílem ze ži
du, Ilavou její jest Židovský milionář Weichmann,
který nabízel jeden milion kauce, aby nebyl zat
čen. Přes to však se dostal do žaláře, aby ne
mohl svobodně používati velikých sum, získaných
z hnusného obchodu. — Ve Znojmě byl zatčen Da
vid Lewis, který také obchodoval děvčaty. Tedy
výnosný obchod otroky, který židim tolik vyná
šel již od devátého století, kvete dále ve formě
chytřejší, ale hnusnější.

Nový kartel objevil sena obzoru splynutím ú
steckého chemického spolku (předsedou Dr. Sin
ger-SiegNart) s Hungarií, v jejíchž obchodech roz
hodují Landesberger a Kohner. Oba závody maji
18 milionů akc. kapitálu.

Jak na balkánské válce vydělali na předním
místě židé, pověděli jsme už dříve. Nyní Řekové
osvobodili bohaté židy soluňské od vojenské služ
by, aby od nich dostali větší pujčku na válečné
potřeby. Dříve však židovští spekulanti platili na
militarismus Mladoturkům. Teď zase kšeftují tam,
kde to jest pro wertheimku výhodnější.

: Rakouský úvěrní ústav, jehož akcií má vět
šinu baron Rotschild, rozmnoží svůj závodní ka
pitál 160 měl. K o nových 20 milionů, ale tak, že
akcie nové rozdělí akcionářům dosavadním, aby
tučné zisky zůstaly výhradně v rukou židovských.
Tak rozumějí židovští bankéři assimilaci a pro
spěchu národů, z nichž se obohacují. Banka do

pravní zvýší svůj kapitál na 50 mil. K. eskomptní
na 100 mil. K, Bankverein o 25 mil, K. Kdo pak
jsou zde akcionáři? Biskupové, farář., kaplani?
Ale rudý tisk, který pro svou zadluženost u židov

bezcharakterně podvádí lid tvrzením, že majetek
církve zaviňuje zubožené poměry sociální.

Ovšem že dle vzoru bankéřu židovských po
koušejí se o nabytí milionu jiní. Vzpomeňme na
vychytralé kupování statku v okolí Prahy, na sto
tisícové »diškrece«. které si přivlastnili bez roz
paku lidé tleskající při přednáškách o potřebě re

letáři“ hlásí se do řad bankovních podnikatelů a
ždimají z kapes chudých dělníků na to peníze bez
milosti. Nu —- a Vaněk s Tusarem mají kapitali
stickou »Štěstěnu.: Nabízejí-li se vší dotěrností lo
sy »Štěstěny« i katolíkům, pak jest víc než jasno,
zda chtějí prospěu kupujícím či sobě. Kdyby o
pravdu ty losy přinesly zisk katolíkum, pak by
upadli soc. dem. spekulující předáci do rudé klatby.

Již také sdělilo »České Slovo«, že soc. demo
kraté budou r. 1915 pořádati dělnickou Olympniadu
»na oslavu ilusovu“ Z toho důvodu, aby se za té
příležitosti »stalo členstvo dělnických jednot jen
obětí obchodu a kde pravým účelem všech pod
náků jest ne uctívání památky mistrovy. nýbrž
zřízení — sociálně-demokratické banky..

Tedy rafinovanou spekulací velkého slohu vy
rábějí se milicny -—-a běda těm pracujícím lidem,
kteří chtěj ne chtěj musí platiti veliké úroky na
rozmnožení *akových závratných obnosu. To se
děje v době kdy v lidové sněmovně zasedá tolik
so: demokratu, kteří slibovali zlevnění životních
potřeb, zničení karželu, přiskřípnutí bursiánu.

-Našemu veledůstojnému dnchovenstvu
ku provádění prací kostelních vřele doporněujeme mladou českou

dílnu absol. c ku stát, skoly řezbářské
BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Kulturní jiskry.
Probošt Msgre Dr. Josef Burian oslavil 24. t.

ji. své šedesátiny v plné životní síle a duševní
svězesli. Narodil se r. 1854 v Chrašťanech. Byl po
slancem zemským za konservativní velkostatek a
vlerém zemského výboru (nyní rozpuštěného). Jest
čtenem mnoha lidunilných, církevních a národních
podniku. Práce jeho jest rozsáhlá, neunavná. Proto
také jmenován papežským prelátem, vyznamenán
řádem železné koruny atd. Bystrá, obratná jeho
práce zjednala mu zasloužené sympatie i v kruzích
sekatolického smýšlení. Přejeme zasloužilému hod
nostáři, aby ještě dlouho úspěšně pracoval při pl
čin zdraví. Buh žehnej šlechetnému, obětavému

jubilantovi!
Proslulý německý spisovatel katolíkem. Zná

mý literát Heřman Bahr přijal formálně nyní víru
své katolické choti, což zpusobilo mezi vídeňský
ni ctiteli jeho veliký rozruch „ježto osvícenost jeho
velebili do nedávna zvláště pokrokáři. Vždyť loni
vzdávali jeho abrahamovinání nadšený hold. A
nyní? Prý ho oslnily katolické ceremonie, zevněj
ší lesk. Tak! Na myslitele tolik vynikajícího půso
bily pouze obřady, forma! Jako by tak bystrý muž
nepřemýšlel o jádru, nestudoval, co vlastně ruzné
symboly znamenají! Zkrátka teď už pokrokáři pře
stanou plýtvat pociivalou, i kdyby mluvil Bahr hla
sem andělským. Přestali chváliti ženiálního básní
ka francouzského Coppéa, vynikajícího dějepisce
Kuvillea a jiné velikány, jakmile tito prohlásili, že
přijímají světový názor katolický.

Muž bez mozku. Před několika lety prolétla
novinami sensační zvěst, jak se podařilo zachrá
niti na Živu muže, jemuž byla vyňata z lebky po
lovice inozku. Muž krátce po operaci byl zrovna
tak duševně čilý jako předtím. Tak věda vyvráti
la pádně celý řetězec materialistických ©dohadu,
dle nichž nikoli duše, nýbrž ruzné části mozku řídí
naše zevnější úkony. Nad zprávou tou pozastavo
vali se nimozí, ale marno bylo nopírati skutečnost.
Nyní však zpusobila veliký údiv ještě duležitěj
ší zpráva francouzského dra Robinsona. Ten podal
pařížské Akademii zprávu o muži 62letém, který
utrpěl zranění zadní části hlavy, takže od té do
by churavěl. Po roce zemřel po záchvatu padouc
nice, Při pitvání dr. Robinson učinil objev, že mo
zek nebožtíkuv se jeví jen jako tenká vrstva, Při
zářezu vytókal hnis. Úplné zničení mozkové mas
sy k žádným charakteristickým poruchám neved
lo, jenom zrak starcův po zranění hlavy byl po
někud slabší. Tedy bez mozku onen muž přemý
šlel, rozumně se rozhodoval, podržel své vzdělá
ní. Proto dr. Robinson projevil náhled, že mate
rialistické domněnky o funkcích mozkových nut
no podrobiti důkladné revisi.

Švédský učenec o práci českého kněze. Dr.
J. Colima ze Stockholmu | napsal o benediktinovi
dru B. Dudikovi: »My Švédové považujeme Du
dika za skladatele švédské historické bibliografie,
nejen pro jeho mistrovské dílo >Forschungen in

Schweden fir Wáhrens Geschichte«, ale i pro jeho
přímý i nepřímý vliv na vrchního —bibliotekáře
Klenmingra, prvního švédského bibliografa. Klemm
ming vyšel skutečně ze školy Dudikovy a děkuje
v první řadě Dudíkovi za slávu učence na tomto
poli« — Otázka: Kolik z jěch českých lidí, kteří
chrlí slova pokroku za každe příležitosti, vubec
néco ví o práci Dudikově? Když se pořádala ve
hka ostava lalackého, které kruhy aspoň letmo
národu oznámily, že osvíceným předchudcem Wa
lackého a otcem pragmatického dějepisu české
ho by IP. Gelasius Dobner? Tento učeny piarista
obrovskou svou prací položil základ ke kritickému
ceskému dějepisu, srovnal, označil a ocenil spou
stu historického materiálu, položil žulové základy,
na nichž stavěl Palacký již pohodlněji. © Kdo st
zvpomněl z moderních osvicencu na tohoto tichého
genia? V nynější rozeštvané době vzpojnínají zá
sluh katolické vědy české více cizinci, než Če
chove, kteří všude rozhlašuji, že jim jde o uvědo
mění.

Pokud jsou spisy Husovy původní českou
prací? Na to odpovídá v 2. čísle svých »Studii a
textu« Dr. Jan Sedlák. Staví před oči čtenářstva
text Husuv 1předlohy, z nichž hojnou měrou mistr
čerpal a z nichž celé odstavce volně překládal.
Na př. spis Husuv O svatokupectví jest psán na
základě spisu Viklefova »De simonia.« Hned v roz
dělení kacířství na »tři kneny« Hus opakuje věrně
vývody Viklefovy, překládaje vývody anglického
kacíře do češtiny. Myšlenek puvodních nachází se
ve spise Husově vubec velice málo. Další doklady
Husova překládání opatřuje Dr. Sedlák poznámka
mi: »Celý výrok Řehořuv jest přeložen ze spisu
Viklefova ... a také výklad citátu jest *převzat
z něho... . Také Vikletovu odpověď na námitku,
že papež jest pánem všech věci církevních, přejal
Hus... V hlavě VL.opět celý začátek jest z Vi
klefa .. . Také útok na řeholníky pro majetek je
jich jest přeložens atd. Dr. Sedlák dodává: »hlus,
píše traktát o svatokupecví, měl Viklefův stejno
jmenný traktát před sebou, sledoval jej v hlavních
myšlenkách a celé kusy prostě překládal.«

Když dr. Sedlák seznal, jak Hus opisoval věr
ně cizí myšlenky ve spise O svatokupectví, pá
tral po předlohách jiných spisů hHusových. Pře
kvapující výsledek tohoto pátrání oznamuje kri
tický náš badatel takto: »Husuv Výklad desatera
a páteře jest vlastně překlad Viklefova Dekalo
gu, překlad ovšem po zpisobu Hůsově rozšířený.
.... Ve Výkladu desatera jest asi třetina textu
přeložena z Viklela, ve Výkladu páteře více než
polovina. Hlavní myšlenky jsou i obsahem i po
stupem z Viklefla — arci mimo části přidané « V
dalších řádcích dr. Sedlík staví vedle sebe text
Husuv a Viklefuv na dukaz nadměrného opisování
a nesarfostatnosti Husovy. Zároveň badatel jasně
odkrývá, jak Hus pro neporozumění mylně pře
kládal, čímž rušil jasný smysl Viklefových vývo
di. Tedy raději špatný, nesrozumitelný překlad,
než uplatnění myšlenek vlastních! O. »Výkladu
desatera:- na základě celé řady výmluvných uká
zek dr. Sedlák dodává: »Hus při své práci Vikle
fuv traktát má před sebou, list po listě, myšlenku
po myšlence jej sleduje a celé strany překládá
doslovuě.«

Po provedení podrobného rozboru Výkladu
páteře praví dr. Sedlák: »Lze Husův výklad páte
ře ještě větším právem nazvati překladem Vikle
fova Dekalogu než výklad desatera. Zde zajisté
kromě některých drobných přídavku není Husovo
nic než části o svátosti oltářní vprosbě čtvrté, o
odpouštění v prosbě páté a o pokiúšenív prosbě
šesté ... chceme-li si utvořiti úsudek o Husově
theologickém vzdělání a zručnosti vědění boho
slovné popularisovati, jest pro nás Velký výklad
jeho bez ceny. Tu nemluví theolog a | moralista
Hus, nýbrž Viklef. Zbývají nám tu jen Výklad ví
ry a části při Výkladu desatera a páteře přidané.
A u těch ještě nutno býti opatrným, protože i zde
jest původnost často velmi pochybna. Nelze si za
pirati, že jsme tim poznáním připraveni zase o
jednu illusi.« .

Opravuje tedy Dr. Sedlák chvalořeči Vlčkovy
a Flaišhansovy o puvodnosti myšlenek Husových
ve »Výkladu víry« důkladně. Odvislost Husova ad
Viklefa v tomto spise jest větší než v Husových
spisech latinských.

Husitská zbrojnice. Velice chatrnou vědou se
připravují k roku 1915 ti, kteří prohlašují, že jsou
nadšenými ctiteli Husovými. Netoliko že spisů Hu
sových nestudují, ale většinou jich ani nečtou. Když
se jednalo o popravu Rukopisu Královédvorského,
bylo tu hned mnoho kritických per. Zato však dů
kladné ocenění spisu Husových ponecháno až k
tomuto roku — katolickému knězi dru Sedlákovi.
Kdo dobře pročte klidnou, ale zdrcující argumen
taci Sedlákovu, připomene si lehce, jak myšlenko
vou samostatností vyniká nad Husa neocenitelný

Matěj z Janova, Jeronym
Pražský, mistr Příbram a jiní čeští theologové,
Dukazy ke svému tvrzení čerpal Hus často nikoli
přímo ze Sv. Otců, nýbrž opisováním z Viklefa.



Odtud si vysvětlíme, proč při útocích na papež
ství nevěděl co psali ve prospěch papežství titíž
Sv. otcové, kterých se dovolával při příležitosti ji
né jako uznaných autorit.
pásemných sporech s Tábory se osvědčil však ja
ko důkladný znalec Sv. otců. Při hájení primátu
papéžského citoval velice cenné, přesvědčující vý
vody“ Sv. otců přímo z pramenů. Podobně i jiní u
čení kališníci, kteří se ještě znali s Husem osobně.

Tito rozvážní mužové s velikým napětím sil
rozptyfovali zmatek, který nastal v Čechách pře
sazéním nevhodného cizího kvítí do sadů českých.
Kdyby byl Hus bystřeji se porozhlédl po domácí
sceňerii kulturní a sociální, zajisté by byl místo
překládání cizích spisů předložil národu myšlenky
stravitelnější, prospěšnější. Tomáš Štítný poroz
uměl daleko lépe duši a potřebám svého národa.
Dr. Sedfák praví: >Hus sám používá leckdy ně
měckých slov, proti nimž jinde bojuje, a také sloh
jeho jest někdy kostrbatý. Při překladu z latiny je
to zajisté pochopitelno. A pak: nelze nestranému
kritikovi pochopiti, proč má v tom ohledu Hus býti
vyvyšován tolik na úkor předchůdců, zvláště Štít
ného. Ten psal přece jenom česky, ryzím jazykem
a pěkným slohem, a velké práce jeho jsou z velké
části 'samostatnější a hlubší než práce Husovy!
Spiše bychom se snad mohli a měli pozastaviti nad
naprostou nevšímavostí Husovou k dílu zemana
Štítenského.«

Poučení, které si vezmou novohusité ze Sedlá
kových objevů, bude ovšem vélice nepatrné. Kolik
z těch hurávlastenců vůbec dlouhou řadu doku
mentů českých a latinských pročte a srovná? Ti
židé potřebují také k- svým záměrům zcela jiného
Hysa, mež jakého liči: vážná věda. Proto pryč od
moderních vědeckých poznatků! Budou se přemí
latt Staré fráse v nové, účelně vyhráněné formy —
a povšečh nadšených schůzích márod bude vě
děti o héstorickém Husovi zrovna tak málo jako
dříve. A pak žádejme, aby davy takto zpracováné
měly důkladnější vědomosti o Karlu IV., Milíčovi
z Kroměříže, Rokycanovi Antonínu Prusovi, Vi
lému z Pernštejna atd. Mnohému hurávlastenci
nění vůbec známo ami jméno některého proslulé
ho českého muže, který měl obrovský vliv ná
směr českých dějin. Zakrní filosofie českých dějin,
mivví-li: se rfodomyšlené fráse o mužích dvou,
třech — aniž by se poukázalo na jiné důležité
stožkydějimných proudů českých.

O' útorevském pokrokářství napsala konserva
tivní Kkorresporrdénce »Mmformation«: »Tento- (po

fedrován všemi správními a jmými úřady, a to ne
krytě a bez ostychu. Vše, co od úřadů a úředníků
mějak závásí, musí votiti s červeným blokem a bě
da tomu, kdo se odváží chtíti uplatniti své vlastní
mínění. Všech výsledků posledních let dosáhl čer
vený blok jedině pronikavým zasáhnutím úředníků,
učitelů, professorů, pak přímo neuvěřitehmou pod
porou skoro všech státních a veřejných, jakož i
zěmských a privátních úředníků, kteří často pro
váděli volební štvanice, jež znemožňovaly úplně
činnost jmak smýšlejících. Ruku v ruce štvou a te

rorisují úředníci, professoři, učitelé, lékaři atd. slo
vem'i písrmesři s republikánskými sociálními de
mokraty abojují v řadách jejich proti všemu, co
se drží ještě 'paťriotismu a bázně boží. Odtud při
šlo, že na Moravě čeřvený blok vítězil a že trium
vřrát Stránský — "Staněk — Tusar s jásotem
v$echnu moc v rukou drží. Jistě povážlivé zjevy
na Moravě.«

Tak se tedy děje v Rakousku, které prý jest

»zkierikalsované.<
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hned administrace

„ČÚasovýchÚvah“
Sdružení S jjv Hradci ©Králové,

zemědělců Adalbertinum.

minster«, vlněné plyšové »Tapestry«a »Velvet«.
Celistvé i běžné, růsných šířek a velikostí, výteč

18 překrásných vzorů vkusně zbarvených
Nástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené.

Cenníky zdarma

a franko. o?“1!
jutové »špagátové«, vlněné sho

landské«, vlněné »Harlém«.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné

bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti.

Ve prospěch
Svatováclavské MaticeŠkolské.

Uznanýza B BDO aye ovnějš nákupní pramen vRakousku vešk

kola. aramenl
rádia, praporů. příkrovů, koberců a

kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
-závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

ma eo uznávacích referencí a odporučení. —Obráskové cenníky, rozpočty,vsorya sbolu
k výběru franko.

Bez velkoměstské rošie ve vlastních dilnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čírež lovnější
osny ně o 20"/, neš věude jinde.
Jubii, 100bos.trvámí a40 let. vlasémíčinmossi.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

„JUNO“
antiseptické mýdlo holičské, vydává jem
nou, dlouho neschnonoí pěnu, po které
i sebe tvrdší vous aměkne, aniž by pálil

obličej.

Kus0420. Spoelalitafirmy

Jos. Jelínek,

Všeobecná úvěrní společnost
z. s. 8 r. ob.

v Hradci Králové Palotéhotřídnč 8

41- b-B5L-5,
dle výpovědi.

Zápůjčky všeho druhu, eskont směnek a
faktur, zálohy na cemné papíry a skvosty..
Prodej uhlí a dříví vlastními povozy. “
Ceny mírné, dobrá kvalita. Cenníky a pro

spekty zdarma.

Novinka! Novinka!
Právě vyšel

katol. dopisní papír a obálkyCREDO.
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvěděte se z VĚSTNÍKU, který

ochotně zdarmasašle

EUSTAGH VAVROUCE, OLOKOUC.

A „do XGBÝX GB X BD XBDX

ŠJan Horák,!soukenník

v Rychnověnad Kněžnou :zasílá na požádání vždy
dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vimněných lásek

své vlasiní výroby, jakož i tu- i cizo=
Četná asnání zvláště2 kruhůvele-i

XBSBBX

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. MVolejemnélátky na taláry.
$ Též na oplátkybez zvýšenícen! $
XG8 X ABDX GODX G6D X GBBX



O
ins Elektrické

umsvětlo mm
přenos síly pro továrny,
botely, domy, villy atd.

zařizuje

Jos. Ježek,
elektrotechnický závod

v Hradoi Král.

staví a jich opravy pro
vádí velmi pečlivě a přesně.

Frant. Uhlíř,
závod pro

uměl. sklenářstvía malbu skla
- v Třebechovicích u Hradce Král.

provádí veškeré práce uměl.zasklívání do
olova a malbu skla pro kaple, kostely, vily,
representačnídomyatd.,jakož i veškeréopravy

uvedených prací.

Dodává skla světlo vrhající, ohni
vzdorná i okrasná.

Rozpočty na požádání zdarma.

ADMINISTRACE NAŠINCE
V OLOMOUCI

má ne skladě a rozesílá
proti předem zapravenému poplatku tyto knihy:
1. Vsra našich otců.
Napsal Jakub kardinál Gibbons, baltimorský. Velmi
cenná kniha má 430 stran. Cena dříve K 320

nyní K 120 i s poštovným.
2. Zpráva o VI všeobecném sjezdu

katoliků českoslovanských
v Olomouci roku 1911 konaném. Přes 400 stran
a 60 ilustrací. Cena dříve K 350 nyní K 250

i s poštovným.

8. Rukopisové Zelenohorský, Píseň pod

vyše radem a Králodvorský.Napsal M. Žonkovič. Výzdoba od Jana Koehlera.Cena K 220.. .

4. Ženský časopis „EVA“.
Ročníky 1912, 1911 a 1910. Jeden ročník za 8 K.

6. Lidové apologetické letáky.
Číslo 1. Jest Bůh? Číslo 2. Bůh stvoříl svět. Zasílá
ee nejméně 10 exempl. za 70 hal. i s poštovným.
6. Pochod „Orla“.
Party pro smíšený orchestr (smyčce, dřevěné a
plechové nástroje, bubny celkem 15 nástrojů), které

Bojí kompletné pro orchestr i s poštou K 1:70.Dále máme na skladě text pochodu Orlas jednohl.

nápěvem. Prodáváme je po 10 hal. Na venek sezasílá nejméně 10 exemplářů. Odbory +»Orla« na..
pochody upozorňujeme.

Kdo objedná všeobny shora uvedené knihy a pu
blikace mimo pochodů +Orla« najednou, obdrěl je
za 9 korun vyplaceně až do domu. Objednávejte

- teto velmi cenná dila, ať neschásí v žádné do
mácnosti, spolku, knibovně atd. atd.

Obrázky svatých
v různých cenách, levné

' pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.

přijímání a zpovědi
lze dostati |

+ Bradei Králové(Adalbortines).

ProstuláVýchodočes.$ E MEN Á zatlačila
z českého trhu mnohý cizácký brak a obhájila

sl svou prestýž: vždy dobrá a první u praktických pěstitelů I v domácích zahradách. jsou ro
dokmenná, čistá, zaručená a při tom levná.

Ve vlastním zájmu

dopište si o velký obrázkový ceník, kerýzdarma, ochotně pošle jediné odborné
dočeské semenářství

FRANT. A. KUNT,
Hradec Králové.

m

Vám
ýcho

Veledůstojnému
duchovensivu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ručMi veškeré kosteiuj nádoty a

Báře, nádobky,patánky vacňká,áře o mky,pacidhály,
svícny, lanpy, Řaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisim
církevním vyhovující. Staré před
čty opravuje v původní intencí a
« ohní zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy uasílé na u
kázku franko bes závsznosti koupě.
Vie s0 posílá posvěcené. Prdos ruční,

Sbled vodkorýchslatých 6 stříbrných klenotů, jako: felézů

madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 2: Hiotiřsképrsteny, tabatěrky, jídelní náčiní so tHbra
v ičínsbého vždy na skladě.

Beré slate, sříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny.

*© JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

pravého

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkoicovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ NE
G8- v Hronově Čís. 180. "UW

Vývoz Inčného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZÉSPY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
mp- Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, perné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chralných uznání. — Objednávky v ceně přes 20 K zasí

láme vyplaoeně. 1 balík 40 A shytků vkusně rozdružených
— 2a1 —
Obdržíte te nejlepší! | Hřesťseciál. podnik!
SRB“ | V podniku tomto lze též bezpečně uložiti "Mg
vklady proti G*/,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Coského
==————.: 0 $ ZemskéhoSvasu.| <

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědí, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost

oných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství, závod hudební a papírnietví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

W .= 9Zitnou kávu
zaručené jakosti, :

s cennýmdárkem hiinikového nádobi,
5 kg vyplaceně na dobírku za K4-50

v Lázních Bělohradě.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

K velikonocům
dovoluji si veledůstojnému duchovenstvu nabízeti chvalně

známé, js r. 1888 nejdůstojnější biskupskou konsistc'Ordinariatním listem důst. farním úřadům k nákupu
doporučené

Pilnáčkovy pravé voskové
svíce oltářní,
dále paškály, triangle atd. — Též mám na skladě vonné

královské didlo, kostelní uhlí dřevěné a pod.
K vedlejšímu osvětlování a k pohřbům doporučuji

levnější svíce voskové a polovoskově. — Pro soukromoupotřebu výtečné toiletní mýdlo a ne adělané čleté
jádrové mýdlo (bez zápachu.)

O hojné rozkazy prosí v hluboké úctě

Anna Braunová v Litomyšli,
Dolní Riegrovo náměstí (máselná podsíň). Obchod svícemi,
mýdlem a jinými odbor. výrobky cís. a král. dvorní

továrny firmy J. Pilnáček v Hradci Králové.
Wše v cenách továrních.
K
Skvostné dárky

ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesníhodinky
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

fetizky, prsteny, náramky, jehly
: Majinézlaté astříbrnéskvosty

HN v nejmodernějším provodoní
É W nabízíke koupi

KALIS,
zlatník a hodinářv RYOHNOVÉ n Kn
Solidí obsluha přimírných cenách. Důvěryhodným

eásilky na výběr i na splátky bes zvýšení cen.
Založeno r. 1843.

Zal. 1860. Zal. 1860.

Karol Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu 8 al.patronátním úřadůmdoporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem račsí práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a snovu

zhHzeníprovádí se co nejpečliv ji a se zárukou.

Ceny velmi mírné, Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

Učně 1+maliřství
z řádné rodiny přijme k celému zaopatření

Jan Příhoda,
malíř a dekoratér

v Hradei Králové, Sobkovaul. č. 48.

Paramenta.

lgnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) a

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) R
(bratr P. 4. Neškudly, faráře vo Týpraokticlok)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
"© ovůj osvědčený a Často vyzaamenaný

| výrobní závod
jvšech kostelních paramentů,f



bá ký oovjstovatský6čáře
— V ŽAMBERKU—

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovovánístarých a památných
oltářů, soch, kasatelen, křížových
oest atd. provádí se s největší
počlivostí 24 odny Mírné. —=

Nové oltáře, kazatelny, křížové

cesty a veškeré kostelní zařízení |v šaědém slohu s v nejčistším
provedení.

Rozpočty a informační oosty
zdarma a bez závuzku. —=t=i=

První všech h
výsta bl na obeslanýo

=
5 A L A Awa ©
L"

= m ++ s.
n

4 VÝROBKY PAVĚ- VÝHODNÉPLATEB
e $| no ŘÁDU- NÍ PODMÍNKY
A JÍ NEJČESTNĚJŠÍ vy- RÁZKOVÉCEN
Mjj ZNAMENÁNÍ- NÍKYZDARMA 

ř CÍs. AKRÁL.DVORNÍ ZALOŽENOROKU
DODAVATEL. 1869.

3 2
ziz a da

>
|

M

(INFORMACE
8 ze všech míst

obchodní, též sou=
kromé, diskretní

JŠ.podává a účtuje co nejlevněji konces.
ij © © + informační kancelář + «+

PAYBL BATER, HradecZa

— ———————

„čís 2dnové bKAF-Mu- MO SM

Bho Mnáměetí,dělvěpři JM z Sě >

(. Sylvaterův k

synovec, nástupce) O

odborný 1 a
—-umělecký závod — K

——- HT : 9

proMAL K

ekon kostelních cn

PRAHA-I 9
č. 145 st, Malá Korora M A 63

mW

O

"60roků na Malómná- Eme Po
Kat nojíelnněcí.movýchod nejj
šího aš kbohatému /i Č
gralnímu provedení a

sice$ se Šelesnými| WE
rámy, slíčm, psasonémi.—

Veškeré rozpočty,skizay | odbornáruda ena

MSR“Nosóetnáveřejná| písemnýpralepinkvenácíT

K

.- =- EAM E A těvy

NEJŮČINKÉJSÍ „NEJLEVNĚJŠÍ HNOJIVO FOSFOPEC

POZORnaznámkuHVĚZDUE | s

W

moučkou Arnošt
struskyW| Pardubic.

O tomto prením ar
cibiskapovi Pražském

Poeta nned účla: 'tepsal histor. úvahu
kujícím hnojivem fos- JiříSabula.

i torečným. - žádejte :
výslovně známku Stran 0

1) v6zGa. Gena 3 “ k.

Zemský Svaz Objednávkyvyřídíibned administrace

„ČasovýchÚvah“
v Hradci | Králové,

Adalbertinum.

Koberce a předložky
minster«, vlněné plyšové »Tapestrye a »Velvet«.
Celistvé i běžné, růsných čiřek a velikostí, výteč:

u a překrásných vzorů vkusně sbarvených.

Nástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené.
Cenniky zdarma

aetranko.

jutové »ňpagátové«, vlněné »ho
landské«, vlněné »Harlém«.

Kokosové běžce a rohošky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné.

bavlněné i vlněné, různých druhů a jakostí.

Vep
SvatováclavaléMatice Školské.

Uzsaný sa nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal,pramenů
praporů. příkrovů, koberců a

ovového máčiní vo výrobnách nejstaršího
závodu v Česhách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacíchreferencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory 8 vé zboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách >
domech, levné pracovní síly na remkově, čímě levnější
ceny aš o 20"/, než všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 let. vlaséní dimmnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

„JUNO“
Antisegtichéé mýdlo holičské, vydává jem
nou, dloubo neschnouoí pěnu, po které

-i děbe-býrdšíz06s změkne,auf by pálil
4 7obličej.

Kus 10 s M 4. Spoelalita firmy
1 Jos-Jelínok,|

mydlářsýví a parfameris v Hradei Král.

=

Všeobecná úvěrní společnast

v Hradci KPÁLOVÉPalckábo třdač. 83
úročí skladyE 14-5 -5-5,'
dle výpovědí.—

Zápůjčky -všeho druhu, eskónt směnek a:
faktur, zálohy na cenné papíry a skvosty.
Prodej uhlí a dříví vlastními povozy.
Ceny mírné, dobrá kvalita. Cenníky a pro

| spekty zdarma.
Novintal -© Noviska!

e 1Právě vyšel
katol. dopisní papír a obálky,

s uměl. dvojhar. vyobrazeními:
milost. soch a obrazů.

Přesvěděte se z VĚSTNÍKU, který.
ochotně sdarma sašlé

KŮSTACEVAVROUCÍ, OLONOUC.

Kd05XGb X CE-K5D XěBĚX

š Jan Horák, ?- soukenník ' |
i, „Bychnověnad Kněžnout
M zasflána požádánívždy M

ý dle roční nalsomy kollekcinejnovějších druků pravých
vlněnýchlátek z

své vlastní výroby, jakoži tu- i-Císo

x zemských ýÚetná uzmámí zvláště z kruhůvelo-C
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

„sluze mého- ryse křesťanského závoduza

dobu více než třice'iletého půsebení. $Učiňte, prosím, malou objednávku na. GĎ

Jan íVelejemnéelátky na taléry.
" 16k splátky bpzzvýšeníčen!

JA0BKOBXA0DXA065XEBDM



| Předplatnéna čtvrt rokn 2K60h
, na půl roku 6 K —

Organisace katol. dělnictva.
Dne 8. t. m. Všeodborové sdružení křesťanské

ho dělnictva koná již po jedenácté svou valnou
hromadu. Za ustavičných bojů a protivenství tato
erganisace vzhledem k svým skrovným prostřed
kům vykonala obrovskou sociální práci. Uvažine,
že vešla v život, kdy dvě jiné, protikatolické or
ganisace dělnické se upevnily a velice rozšířily
prací mnohaletou. Jelikož nebylo se možno opříti
o nějaké peněžní fondy a veliké mimořádné pod
pory, bylo nutno spolehnouti se na zcela nezištnou
a houževnatou práci výboru a zvláště představen
stva. Výbor také rozvinul činnost rozsáhlou. Děl
níci po své denní námaze pracovali obětavě na
zdaru sdružení, tak že toto brzy se honosilo mocně
rozvětvenou čirmmostípro nejrůznější nezbytnosti
stavu dělnického. 7

V době, kdy jiná velká dělnická sdružení musí
Mušně platiti své sekretáře, pokladníky, správce
finančních podniků, dostávalo se katolickému děl
nictvu v malém sdružení větších hmotných výhod
než v organisacích konkurenčních. Patrno, co
všecko zmůže ideální horlivost!

Jen letmo některé cifry z výroční zprávy za
rok 1913! Odboček a skupin bylo 189, v nich členů
8011. Dle zaměstnání čítalo se ku konci toho roku
38 procent textilníků, oděvníků a obuvníků 9 pro
cent, kovodělníků 6, šiček a služek 5, dřevodělníku
4, kamenodělníku 2, státních a poštovních zřízenc'
3, stavebních dělníků 3, železničních zřízenců | a
půl, potravodělníků 1. grafiků 1, sklářů 1.05, růz
ných odboru 25. Mezi přispivajícími členy jest 46
kněží.

Na zápisném přijato 664 K, na členských vří
spěvcích 26.508 K 10 h, celkem spolu s jinými
příjmy dohromady 28.318 K 02 h. — Nezaměstia
ným vyplaceno 3484 K 20 h, nemocným 10.391 k lo
h, mimořádná podpora činila 86 K 50 h, stěhovaci
podpora 197K, právní ochrana a pohřební podpota
695 K. Služné a agitace vyžádaly si pouze 2949 K
09 h, správní výdaje 1654 K 16 h. Po práci se Jo
ptávalo216dělníku,prácenabídnutaodzaměstna
vatelů ve 156 případech, poptávek +1 místery u
čednických bylo 34, učednických míst nabídnuto
97. Dělnictvu sprostředkováno 93 míst a učňům 28.

Mnohý zaměstnavatel, který si vůbec nevšímá
směru hnutí našich dělníků, domnívá se, že snad
toto sdružení má zrovna tak zfanatisované členy
řako organisace protikatolické: Ale tu jest veliký
omyl. Jiným organisacím dělnickým jejich vůdcové
demagogicky pochlebují, štvou je hned tím, hned
jmým způsobem, aby tak hodně lacino si získati
mohli v organisacích pevné, dobře placené posta
vení. Z řemeslných štvanic kyne takým demago
gům značný hmotný prospěch. Skutečného stálej
šího míru tito agenti s prácedárci nikdy nezaví
rají, aby se jejich placené funkce náhle nestaly
zbytečnými. Čas od času dochází jen k příměří,
ke krátkému klid“ zbraní — ale s předpovědí, že
boj ve vhodné chvíli vypukne znovu. Jak taková
taktika může prospěti klidnému rozvoji průmyslu
a tím dělnictvu samému, každý rozvážný člověk
snadno si domyslí.

Zato však Všeodborové křesťanské dělnictvo
ctí právo a spravedlnost na obojí straně, doznává.
že jak dělník, tak prácedárce musí- býti ve společ
nosti lidské zachován a že tyto dva stavy nejsou
určeny k věčnému bezohlednému zápolení; má na
stati konečně zdravá spolupráce, křesťanská vzá
jemnost. Proto také orgán našeho sdružení »Prá
ce« prohlašuje dne 14. února t. r. »Patriarchální
poměr mezi prácedárcem a dělníkem vymizel po
tíránim křesťanství a dnes následky toho pociťuje
ten slabší, to jest dělnictvo. Ovšem dělnictvo dnes
mnusíse přizpůsobiti dnešním poměrum, avšak pra
covati musí se pří tom k návratu ke křesťanství,
za jehož vlády byl poměr křesťanského prácedár
ce k dělnictvu lepší než nyní.«

Všeodbor. sdružení stojí nyní před novými
důležitými úkoly. Na př. organisace křesťanských
zřízenců železničních vejde po valné hromadě v
život. +

Kéž získá tato organisace hojnost nového
členstva! Kéž i příznivci Všeodb. sdružení se roz
množí v dostatečném počtu! V nynější demokra
tické době každý uvědomělý křesťanský sociál 1.4

V Hradci Králové, dne 6. března 1914.

věnovati zvýšenou pozornost tomuto —zdravé U
hnutí lidovému, které zabezpečuje úspěchy celé
strany, zvláště při volbách. Jestliže protikatolické
tábory se udržují shrabováním Ssubvencí, daru z
disposičního fondu a jiným umělým | způsobem.,

rů, organisace poctivé, která jde v před horlivou
svépomocí. Mnoho zdaru katolickým dělníkům
další práci!

Národní práva na prodej. —
Zkapitalisovaná politika.
Právě před jubilejním rokem Husovým mělo se

osvěděiti, jak pokročily v reformě veřejného života
na základě husitském ty české vrstvy, které tak

jíce odpadnutí od Říma. Ještě před 10 lety čekali
někteří naivní lidé od fanatického hnutí novohusit
ského hotové zázraky pro rozvoj a úspěchy české
ho národa. Když pak bylo zavedeno všeobecné
hlasovací právo, jásot protikatolických demokratů
se zdvojnásobil. Teď teprve prý si poselstvo české
promluví s vládou opravdově — v. parlamentu li
dovém zatřesou se povážlivě křesla vládních by
rokratů!

Zatín však právě lidové říšské rady bylo po
třebí k tomu, aby se provalila zcela veliká hniloba,
spáchaná v národě od zištných demagogů. kteří 0
hlušujícím hlasem vyvolávali, že jsou nejobětavěj
Šími demokraty a vlastenci. Když právě všeobecné
hlasovací právo rafinovaným sobcůní pomohlo k
vynikajícím a dobře placeným místům, hrabivci ve
své hamižnosti docela zapomínali krýti si tváře 1
v kritických okamžicích záludnou >»lidovou« ma
skou. Kdyby teď vstal z hrobu Havlíček a Palacký,
spráskli by ruce nad těmi organisátory »uvědo
mělých, husitských« stran, kteří se vyšplhali vyso
ko právě proto, že se prohlašovali za horlivé ctitele
a pokračovatele těchto dvou velikáni.

Demagogové mluvili do omrzení 0 »klerikálniin
kšeftařství«, o »výnosném kněžském řemesle«, po
čítali slídivě každou korunu kněžské štály. Rozváž
ným lidem bylo dávno nápadno, jak jistí dryáčníci
mluví tak rádi o kšeftě a proč pořád chtějí z kšeftu
viniti právě ty konservativní občany, kteří za svou
pilnou práci berou daleko menší odměnu než ře
meslní štváči za své spílání.

Jestliže již dříve se provalily veliké aféry die
tářské, subvenční, provisní a jmé, nyní přesvěd
čují český lid údery přímo hromové, jak chamtivci
se snažili vztýčením vlajky husitské a »protikleri
kálním. bojem odvrátiti pozornost národa od
vlastního výdělkářsťví, od čachrářských svých

handlu a docela velikých zločinů.
Jakým způsobem domohl se pověstný

tajemník Bóhm

v Třebenicích vudčího postavení? Tím, že se za

ním rámusem. Ve službách města prováděl defrau
dace, přijímal daně a jiné poplatky, které strkal do
vlastní kapsy. Ačkoli byly zjištěny četné nepořád
ky již r. 1910, proti radikálnímu Ivovi se nezakro

donášel ze ziskuchtivosti zprávy o českých úra
dách Němcům. | Ani Národní rada po kritických
zprávách o výsledku revise z r. 1910 se neosmělila
rázně požádati, aby byl Bóhm odstraněn. Moderní
husita, který vůbec neměl kvalifikace k zastávání
tajemnického místa, těšil se zvláštním výsadám.

Dne 4. t. m. zahučela v »Nár. Listech« dělová
rána proti samému

předsedovi klubu národně-soclálních poslanců | dru
Švihovi.

»Nár.Listy« uveřejňujípísemné dokladyo tori.
že dr. Šviha od polovice roku 1910 prováděl špi
clovské služby policii, za čež měl pravidelný ině
síční plat 800 K, tedy 9600 K ročně. Mimo to dostá
val zvláštní honoráře »od kusu« za zprávy zvlášť
významné. Za peníze zrazoval tento busita vládě
a policii veškerá ujednání svého klaba, zprávy o
vyjednávání mladočechů s nár. sociály a vůbec

Ročník XX.Inserty počítají se levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

veškeré zprávy, jež uslyšel v kruzích českých po
litiků. Proto také obdržel 3000 K od policejního ú
ředníka na volby. Tedy na ty volby, které byly ve
deny ve znamení protestu proti vládě Bienerthově,
přijal český veliký radikál peněžní podporu. Švíha
v korrespondenci s policejním úředníkem podpiso

před veřejností stopu svých jidášských činů. Jed

taktika vyžadovala. Nyní, kdy se stal předsedou
jednoho klubu, kdy i jiní poslanci chválili jeho sná
šelivost, byl by shrábl daleko více peněz vládních,
protože mohl prozrazovati daleko větší počet dů
věrných sdělení. Tak si tedy počínal radikál, jehož
hmotné poměry byly proti ubohé existenci Sabino
vě přímo kavalirské.

Šviha ovšem v zápětí prohlásil, že jest nevinen
— a to již proto, aby v prvním návalu pobouření
sami národ. sociálové do něho nevpálili celý ohňo
stroj prudkých blesků. Leč »Nár. Listy« však hned
5. t. m. odpovídají, že trvají na svém tvrzení a do
kládají: »Dr. Šviha-Wiener byl a je dosud policej
ním konfidentem (důvěrníkem), Pro toto tvrzení
máme průkazy nikoli pouze v zápiscích zesnulého
redaktora Anýže, nýbrž i v několika přípisech drem
Švihou vlastnoručně psaných, ba máme v rukou |
celý referát, který diktoval na policejním ředitel
stvi... . Pro soud však máme ještě další průkazní
prostředky,naprosto nevyvratitelné .... Čin dr.
Švíhy není jen jeho soukromým zločinem, jest ob
žalobou celé strany národně-sociální.. . . Důvěrník
redaktora Anýže, jenž prokázal svou plnou pravdo
mluvnost a dokonalou informovanost, uvádí ne jed
noho národního soclála, ale s drem Švihou 18 dal
ších národně-sociálních pracovníků — ve službách
tajné policie.«

»Nár. Listy- však již před tím —1. března —
pronesly hrozné obvinění proti straně nár. sociální.
V době, kdy »České Slovo« rámusilo dryáčnickými
obstrukčními články, potají nár. soclálové prý vy
jednávali s vládou, zač by jejichobstrukci koupila.
Vídeňský nár. soc. redaktor Šimek prý nabízel
dvor. radovi Grelfoví odkoupení obstrukce za
350.000 K. .

Šimek na to odpovídá, že podá žalobu a po
kračuje: »Nepvolím ve svém boji, dokud nebudou
»Nár. Listy“ usvědčeny z nejpodlejšího na cti utr
hání vůči mně .... Pro mladočeskou lůzu cha
rakterovou nemám než Macharovo plivnutí ve
tvář“ — Nadávky na obvinění tak strašné ovšem
nejsou žádnou věcnou odpovědí. »Nár. Listy: zcela
klidně vzaly na vědomí sdělení Šimkovo.

»Nár. Listy« však horkou hlavu Šimkovu 5. t.
m. chladí sdělením, že obvinění dokáží vlastním
přípisem Šimkovým a pokračují: »Prohlašujeme, že
přejeme si soudu, aby svědeckými výpovědmi, pod
přísahou učiněnými, byla naprostá pravdivost zji
štěna, že národně-soclální strana je za peníze vlá
dám na prodej.«

Prohlášení »Nár. Listů“ o Šimkovi jest stejné
důležitosti jako o policejních konfidentech. Jestliže
Šimek skutečně Greifovi nabízel odkoupení »radi
kálního přesvědčení a protivládního hněvu«, pak
rozhodně nejednal jen za osobu vlastní, pak musili
přece o tom věděti rozhodně ti nár. sociálové, kteří
obstrukci prováděli. Jinak by bývala ta nabídka
směšná a bezvýsledná.

Proč však »Národ. Listy“ vyrazily teprve nyní
s odkrýváním stok tolik bahnitých? Právě národ.
sociální tisk vyčítal v posledních dnech houževnatě
a s velikou jízlivostí, že mladočeská žurnalistika do
stala veliké tisíce z vládního disposičního fondu.
Nár. sociálové spolu s pokrokáři dokazovali štědrý
dar na základě dosti choulostivých poznámek mla
dočeského šéfredaktora Anýže a

radikálního mladočecha Prokopa Grégra.

Tento syn bývalého vůdce mladočeské strany
zahájil v »Nár. Listech« prudký boj proti positivní,
málo výbojné politice samých mladočeských po
slanců. Ale zase to byl kapitál, který rázem změnil
radikální směr tohoto listu. Dr. Kramář, který byl
v »Nár. Listech« prudce napadán, zakoupil se svý
mi stoupenci tento list od rodiny Grégrovy — tak
že med z hlučného panířového nepřítele se stal o
ohotný sluha. Žurnalisté u »N. Listů« zaměstnaní,
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zase byli nuceni podporovati politiku Kramářovu.
Když však nyní Prokop Grégr vystoupil proti

»Nár. Listům« v taláru *'př.shého soudce, | 22
hráli mu mladočeští redaktoři takový pochod, da
jaký hned nezapomene. Grégr si chytře postěžoval,
že mu byla prodejem >N. Listů« vyrvána nejsilnější
zbraň proti zbahněným poměrům, »Nár. Listy« na
to odpověděly: »Pan Prokop Grégr »Národní Li
sty«, tuto nejsilnější zbraň, prodal za 60.000K, které
mimo tržní cenu rodině (Grégrově) — jemu zvlášť
ještě byly vyplaceny a on přijal bez jakýchkoli
rozpaků tento zvláštní přídavek. Myslí-li, že tímto
prodejem jednal nesprávně, pak on prodal svoje
svědomí, které kupující kupovat nechtěli... Ale
p. Prokopu Grégrovi nebyla vyrvána (nejsilnější
zbraň. On jí neuměl užívat. Sám politicky i vše
obecně nevzdělaný chtěl předpisovati kde komu
v redakci často proti principům (zásadám) zdravé
ho rozumu. A ti, po kterých hází se ve veřejnosti
blátem, redaktoři »Národních Listů«, oddechli si,
když zbavení byli vlády muže, který po svém vel
kém otci zdědil jen jméno.«

O penězích »Národ. Listů« z disposičního fon
du mluvil velice škodolibě

orgán dra Hajna »Samostatnost.«

»Nár. Listy« na odvetu žádají, 1. aby byly vrá
ceny podíly »Samostatnosti« v obnosu 10.000K, ne
správně nabyté ze semilské spořitelny. 2. Aby vrá
til dr. Hajn téže spořitelně 20.000 K, které byly
zapůjčeny na základě falešných odhadů. 3. Aby jí
vrátila »Samostatnost« 300.000 K, které byly a
půjčeny po provedení podvodného triku Benešova.
4. Aby vydavatelstvo »Samostatnosti« vrátilo po
stiženým akcionářům semilským.

Proklubávají se dále zprávy o veliké ziskuchti
vosti dra Boučka, přísného soudce usvědčených
mladočeských korrupčníků. »Právo Lidu« tvrdí, že
pověstný dr. Šupich vymohl Klofáčovi na záktadě
nesprávného odhadu přemrštěnou půjčku Městské
spořitelny na »Zlatou Husu.« Vácil. Fresl kupuje si
velkostatek. Dr. Hiibschmann kupuje prý činžák
za činžákem. Choc začal svou politickou —kariéru
tím, že se dal voliti (dle rudých zpráv) za pomoci
terroru i peněz Pražské železářské společnosti po
slancem na říšskou radu proti kandikdátu soc. de
mokratickému.

Zkrátka byly by celé řady důkazů, jak za par
lamentu lidového jest politika zpeněžena, jak i no
litika radikálních českých Ivů točí se dle toho, od
kud kyne veliký zisk pro soukromé kapsy. Takové
zprávy docházejí před rokem Husovým, oo veli
kém všesokolském sletu, po hřímavém hejslovanění
a vykopávání organisovaných katolíků z národa.
Patrně, že zřskubralové starali se o to, aby nekon
trolovali Čechové poctiví eskamotérské +- je
jich prstů.

Teď také snadno lze se domysliti, proč katoli
kům českým vyrvána od takových husitských r2
formátorů řada mandátů. Raději za tučný zob slou
žiti Vídni, raději přijímat peníze na štvavé letáky,
než dopřáti vlastní krvi spravedlivé zastoupení v
parlamentě. Kdyby naše strana vládla větším kapi
tálem, radikální Ivové přicházeli by k ní s prosí
kem jako krotká kuřátka. Protože však zde peněz
není, obracejí se chamtivci tam, kde lze hrabati.
Takovou tedy reformaci položí novohusité k no
hám pomníku Husova.

A jaká jest to klerikální vláda v Rakousku, kte
rá jeví tak štědrou ochotu k živlům ubíjejícím prá
va katolického lidu? Snad aspoň nyní prohlédne
lid, který byl tak dlouho od demagogů klamán.

Vůdcové nabízejí pokoutně národ na prodej.
Kdo dá víc, ten ať s českými právy natoží dle li
bosti.

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnova“ a „Časové úvahy“.

rové, která byla i v českém pokrokovém — tisku
velice velebena, když lživě pomlouvala slovinské
katolické předáky, | na sněmu slovinském byla
Theimrová od pokrokářů okázale chválena. Nyní
však pokrokový tisk slovinský, který svědectví
Theimrové vykládal jako čin veliké reformátorky,
praví o denunciaci její, kterou postiženi jsou po
krokáři, že »jde o čin msty nebo o nepředložený
kousek hysterické ženy.« — Ale proč se týž tisk
tolik rozčiloval, když Thehnrovou nazvalo hyste
rickou osobou časopisectvo katolické? Pokud celá
pravda nevyšla na jevo, pokrokáři dle svého ustá
leného způsobu zcela bezdůvodně povykovali, že
denunciaci spáchali »mstiví klerikálové.« Teď se
aspoň poznává síla pokrokářské důkaznosti.

Přípravy protestantů. Prý již minuly doby ná
boženské nesnášelivosti. Tato písnička záludných
fanatiků zní tím pronikavěji, čím úsilněji se mlátí
toporem do katolické církve. Kde který katolický
list houževnatě naléhá na evangeliky a židy, aby
vystoupili z vlastních církví a rozmnožili řady na
še? — Zato však protestantská »Kostnická Jed
nota« vydává k vůli rozmnožení odpadů katolic
kých »Kostnické Jiskry.« V nich čteme »tolerantní“
výzvy, které zde uveřejňujeme, připojujíce po
známky naší redakce v závorce: Rozhodneš se
včas, komu chceš sloužiti: Buď Hus (zavedl Ius

tuj, že ani papež, ani biskupové, ani kněží nejsou
prostředníkem mezi tebou a Bohem. (Zato však
to prostřednictví ochotně chce obstarati za mili
ony marek pruský spolek Gustava AdotHfa.)— Ne
smíš říkati: Pochválen buď Pán Ježiš! — tomu
učili jezovité, kteří Bohu a Kristu nerozuměli. (U
čení Jesuité, mezi nimiž byla sta mučedníků, roz
hodně rozuměli Kristu lépe než současní husitští
kněží, kteří neznali ani základy vlastní své víry,
tak že leckdy sami laikové husitští jejich ignoranci
prudce kárali.) — Nebudeš vyhledávati ani obřa
dův (to čelí chytře proti svátostem), ani poutí (ale
pouť do Kostnice smíš kdykoli vykonávati), ani
odpustků. — Žádný kněz, ani biskup, kdyby měl
tisíc pravomocí od papeže, nemůže tě rozhřešiti.
(Ale Luther netoliko rozhřešil své stoupence věřici
šmahem, ale udílel docela plnomocné odpustky již
před pokáním. Vždyť tvrdil houževnatě, že sama
víra i bez dobrých skutků spasí člověka.) — Ne
smíš se chlubiti ani Husem, ani Komenským, po
kud jméno tvé jest v římské matrice. (Tohle by
si však měli pamatovati také ti novohusité, jichž
jméno jest v matrice lutherské nebo židovské.) -
Nedopustíš, aby římský kropáč a latina (ten kro
páč jest v rukou kněze českého, ale pruští pastoři,
mluvící německy, jsou národu nebezpečnější) tobě
ustlala do hrobu.«

Takovými štvavými, urážejícími řádky chy
stají tedy evangelíci novou řadu roztomilých | dů
kazu tolerance. Lidé, kteří dovedou vzdychati, co
jejich předkové zkusili pro nesnášelivost lidí ji
ných, pouštějí se do štvavého výboje. Takovým
způsobem neizřetehěji se prozrazuje, jak podvá
dějí veřejnost lidé ti, kteří hlásají, že nejsou proti
katolíkům, že jim přejí jejich víru — ale že bojují
pouze proti klerikalismu. V několika řádcích na
kupeno tolik drsných útoků proti katolické věro
uce, že jen slepec nevidí, jak výbojný protestant
snižuje věroučné články katolické. — Pisatel těch
výzev však chytře se vyhýbá povzbuzení, aby k
církvi protestantské přistupovali pouze ti kato
ličtí odpadlíci, kteří rázem po svém odpadu nabyli
takové víry jako pastoři. Jak pruští agenti do
vedli chytati do své církve bez dlouhých rozpaků
každého odpadlíka již dávno, jest známo obecně.:

Jest však otázka, zda ta husitská reformace provede ise takovou taktikou.-- we

Telefon č. 111.

Politický přehled.
Porady Němců v Praze, Na nedělním sjezdu

německé strany pokrokové dr. Bachmann vyklá
dal, proč strana odmítá účastenství při dohodo
vacím jednání. V přijaté resoluci žádají Němci re
formu zem. zřízení, kterou bylo by Němcům v
Čechách zabezpečeno náležité zastoupení v zeni
ském výboru a v ostatních orgánech zemské
správy a znemožněno dosavadní hospodářské pu
škozování (!) Němců v zemské správě. Předmětem.
dohody mohou býti jen německé požadavky v pří
čině zásadního národnostního rozhraničení správ
ních území, zřízení národnostně jednotných území
krajských, správy s něm. úředníky atd. — Tutéž
neděli měl schuzi svaz bývalých něm. poslanců ve
sněmu. Jménem něm. radikálu prohlásil posl. Woli,
že vystoupení něm. pokrokářůu proti nynějším smi
řovačkám zmařilo jednotu, podklad dosavadních
něm. sdružení ve sněmu českém a na radě říšské
a znemožnilo tím další trvání. Následkem toho
něm. strana pokroková ponechává si ve všech ná
rodních a politických otázkách naprostou volnost
svého postupu. Po tomto prohlášení odešli | něm.
radikálové a zbylí zástupci něm. strany agrární,
pokrokové, dělnické, křesť. sociální a divokých
žádají — stejně jako pokrokáři ve své schůzi —
aby návrhy vládní byly odvolány a předloženy
takové, které by spravedlivě (!) odpovídaly zá
kladním požadavkům něm. lidu v Čechách.

Zástupci českých stran, splnomocněni k vyjed-
návání ve smiřování, na schůzi v Praze 2. t. m.
jednomyslně uznávají, že stanovisko Němců z. ne
dělních jejich schůzí znamená zmar nynějších smui-:
řovaček. České strany měly nejlepší vůli vyjedná
vati a dospěti ke zdárnému výsledku. Zodpověl
nost za zmar vyrovnávacího jednání padá jen na.
německé strany, sůčastněné na nedělním usnese..i
německé konference.

České vysoké školy v Praze, technika a uni
versita, v pamětním spisu zdůrazňují stanovisko:
úplné rovnoprávnosti v celých: Čechách a nedíl:
nost celého království.

Posl. K. Prášek na nedělní schůzi v Lysé u.
L. obhajoval obstrukci tří českých stran na říšské
radě. Táž bojuje za utvoření silné pracovní vět
šiny parlamentní, která by musila nejdříve zjed
nati pořádek v království Českém, vypsati nové
volby do sněmu a provésti ustavení se zemského
výboru. Jak Němci postupují ve sněmu, tak. my
musíme postupovati proti vládě na říšské radě.
Chce-li vláda zavésti pořádek, ať odročí parla
ment o měsíc déle a za tu dobu ať zjedná jasno.
Česká obstrukce nepovolí vládě Stiirgkhově nic.

Čeští agrárníci pro obstrukci, Výkonný vý
bor české strany agrární schvaluje kroky agrá"
nich poslanců na říšské radě i delegátů strany ©
jednání vyrovnávacím a ukládá poslancům, aby
za každou cenu domáhaš se ústavnosti v králov
ství Českém, a aby trvali na postupu na říšské ra
dě zahájeném.

Volební řád do obcí na zásadě poměrnosti v
Dol. Rakousích. Dolnorakouský sněm schválit 2
února opravu obecního zřízení a obecního voleb
ního řádu na zásadě poměrnosti, jakož i volební
povinnost. Tím dostane se v celé řadě obcí aspoň
částečného zastoupení obyvatelstvu českému, jež
tu dosud bylo skoro úplně bez politických práv.
Proti volební opravě hlasovali něm. nacionálo“:,
pokrokáři a soc. demokraté. Tito odpůrcové doka
zovali, že uskutečnění tohoto volebního řádu při
četmých českých menšinách ohrozilo by Vídeň i
jiná města dolnorakouská, čímž přiznávají nároi
nostní smíšenost v Dol. Rakousích v povážlivém
rozsahu. Předseda německo-národního svazu dr.
Gross na vybídnutí posl. Wabera a Wedry zakroči
u hr. Stůrgkha, aby současně se zákonem o po
měrných volbách v Dol. Rakusích potvrzen byl
také zákon Koliskův.

Dohoda polsko-rusínská doznala nového utu



vůdci v „otázce nových středních a průmyslových“
škol v Haliči, čímž umožněno další zasedání zem
ského sněmu a projednání rozpočtu na r. 1913, ja
kož i šestiměsíčního prozatímního rozpočtu na r.
1914.

Z Balkánu. Albánská deputace při svém návra
tu z Nového Wiedu zastavila se také ve Vídni, kdež
se jí dostalo nejvlídnějšího přijetí. Deputaci přijal
hr. Berchtold i císař. — Princ Wied albánský zajel
si také do Petrohradu, prý na přání Rakouska,
kdež konferoval se státníky ruskými o statutu al
bánském, o zřízení banky a j. Tento týden zavítá
prý už do Albánie. — Bulharská vláda projevila
přání po obnově diplomatického spojení mezi Řec
kem a Bulharskem. — Politickou událostí jest chy
staný sňatek korunního prince řeckého s princez
nou Alžbětou rumunskou. — Na Černou Horu při
bylo 17 vyšších srbských důstojníků, kteří vstoupí
do černohorského generálního štábu.

Podporujte své die
césní knihkupectví!

© ©

* KNIHY *
zábavné, cestopisné, poučné a odborn
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KNIHOVEN
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v Hradci Králové
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Podporujte své die
césní knihkupectví!

*Národohospodářská hlídka.
Českoslovanská záložna v Praze, Spálená u

lice 46 n. odbývala dne 27. nůora 1914 svoji VÍ.
řádnou valnou hromadu v sále Jednoty katolických
tovaryšů v Praze. Veškeré zprávy byly vzaty s
potěšením na vědomí a jednohlasně schváleny. Do
ředitelstva zvoleni: JUDr. Gustav Mazanec, adjunkt
fin. prokuratury v Praze, JUDr. Frant. Svojsík,
advokát v Praze. Ačkoliv vklady za rok
vzrostly o K 220.000.— na obnos K 920.000.—, pře
ce jen jak postěžoval si předsedající p. škohní rada
Kovář ve své zprávě o činnosti záložny, není u nás
katolíků plného porozuměnípro hospodářské pod
niky jako.u našich nepřátel. Kdybychom si vytkli
za Úkol své úspory uložit do naší záložny, vzrostla
by tato rázem na ústav milionový a ze zisků by jí
bylo možno podporovati mnohem více naše katolic
ké podniky, než jest jí možno posud. Proto nezhť
je povinností uvědomělých katolíků podporovati
Českoslovanskou záložnu v Praze II., Spálená u
lice 46 n.

Lidová Záložna v Č. Budějovicích, náměstí,
Radniční loubí č. 8. přijala za měsíc (mor vkladů
K 44.121.89, vyplatila K 14.868.58; !přibylo tudíž
vkladů K 29.253.31. Celkový stav vkladů tudíž K
909.160.94. Podilů splaceno za K 12.172—. Obrat
za měsíc únor K 219.696.97. Nechť katolíci jižních
Čech podporují horlivě svůj peněžní ústav!

Obchodní, živnestenská a průmyslová ústředna
v Hradci Králové uspořádá v řadě měst svého ob
vodu praktické informační přednášky o novelle k
daním osobním, hlavně osob. dani z příjmu, jak

mu zákonu z 23. ledna 1914, č. 13, tak aby poplat
nictvu se dostalo poučení ještě ve lhůtě stanovené
k přiznání k osob. daní z příjmu na berní rok 1914,
pravděpodobně do 15.dubna t. r.

Okresní jednota živnost. společenstev pro správ-.

1914o 3. hod. odpolední v Třebechovicích v ho-|
telu >Černý kůň« přednášku JUDra. Adolfa Ottise:
O mistrovských pokladnách podpůrných.

Bilance Záložního úvěrního ústavu v Hradci
Králové za rok 1913.Ve schůzi správní rady dne 19.
února 1914 předložena byla bilance za rok 1913,
vykazující K 1,037.130.53čistého zisku. Správní ra
da usnesla se doporučiti valné hromadě rozděliti
zisk následovně: vypláceti dividendu 5 a půl proc.
t.j. K 825.000.—, „přiděliti reservnímu fondu K
95.001.42, amortisačnímu fondu realit K 20 tisíc,
tantiéma správní radě K 17.936.99, odměna revi
sorům účtů K 2.500.— a zbytek K 76.692.12 pře
nésti na nový účel.

Účet ztráty a zisku vykazuje hrubého zisku K
3,738.379.96 oproti K 3,715.615.60 roku 1912.

Položka »daně, přirážky a poplatky« vykazu
je stoupnutí o K 49.312.67, na »náklady správní«
vydán byl obnos roku předešlého, »služné, příby
tečné a remunerace« poklesly proti r. 1912 o K
9.254.73.

Následkem poklesu kuršu téměř všech cenných
papírů, utrpěnou kursovní diferenci K 187.152.67'0
depisuje ze zisku roku 1913, rovněž i odpis po
chybných pohledávek obnosem K 242.375.— vyú
čtován jest přímo z účtu ztráty a zisku.

Po vyplacení 5 a půl proc. dividendy, dotace
reservním fondům, tantiemě správní radě, odměně
revisorům účtů, zbývá přenos na rok 1914 K
76.692.12 oproti K 21.727.70 na předešlý rok — tudíž
více o K 54.964.42.

S rozesiláním výročních zpráv započne se po
čátkem příštího týdne.

Živnostenská banka v Praze, jakož i veškeré
její filiálky, jest upisovacím místem akcií »Pražské
továrny telefonů, akciová společnost«, jež zřizová
na jest akciovým kapitálem K 600.000.—. Téměř
polovina kapitálu tohoto zajištěna jest tím, že do
savadní majitelé patentů převezmou za úhrnný ob
nos K 296.800.— akcií projektované společnosti.

Zbývající akcie možno upsati za následujících
podmínek: Současně s přihlášoku nejdéle však do
konce upisovací lhůty složiti jest u zdejší filiálky
Živnostenské banky jako kauci 10 procent upsané
hodnoty, t. j„ K 20.— na každou upsanou akcii v
hotovosti. — Zbytek bude splatný do 8 dnů od data
dopisu, kterým Živnostenská banka oznámí sub
skribentům, že stanovy společnosti správou státní
byly schváleny. — Lhůta upisovací končí dnem
15. března 1914. — Veškerým pp. interesentům na
požádání vydá, resp. zašle příslušný prospekt, ja
kož i upisovací přihlášku Živnostenská banka filiál
ka v Hradci Králové.

Záložna v Hradci Králové, Stav vkladů počát
kem února 2,275.729 K, koncem února 2,318.145 K.
Pokladní obrat 1,099.064K.

Česká banka filiálka v Hradci Králové. Stav
vkladů České banky koncem měsíce února obnáší
K 29,102.161.32, tudíž o K 1,072.389.72 více než v
měsíci předešlém.

Moravská agrární a průmyslová banka v Brně
vykazuje na vkladech za měsíc únor K 33,065.756.98,
tudíž o oproti měsíci předcházejícímu více o K
911.857.34.

Odchod ledu na středním Labi děje se letos s
neobyčejnými obtížemi v delších intervalech. Pří
činou toho jest neupravenost toku labského, neb v
místech, kde jest již Labe zregulováno, odchází led
beze vší závady zcela klidně. Naopak v tratícl,
které dosud upraveny nejsou, a kde řečiště tvoří
četné zátočiny, připluvší led se nakupí, poškozuje
měrou neobyčejnou břehy řeky a voda vystupuje
na sousední pozemky zaplavujíc a poškozujíc tyto
v míře veliké. Poměry tyto jsou dnes neudržitelny
a jest zde náprava nutná. Snad nejhorší poměry pa
nují u Labské Týnice a u Labského Kostelce. Jest
na kruzích vedoucích, aby přece měli jednou slito
vání nad trpícím obyvatelstvem, a stálým odkla
dem, nerozhodností a politickými momenty neod
dalovali zbytečně provedení regulace středního
Labe.

pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivost a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Církevní věstník.
Česká. sekce 25. světového sjezdu cucharistického

1914 v Lurdech pod protektorátem J. Em. nejdp. Leona
kardinála ze Skrbenských, 'knfžete-aroibiskupa | Praž

žete-arcibiskupa Olomouckého, za čestného předsednictví
a osobního účastenství J. Exc. nejdp. Dra Jos. Doubra

ku českoslovanských poutníků do Lurd a jiných posvát
ných míst se sídlem v Praze« vypraví letos sjezdový
vlak do Lurd od 16. července do 1. srpna. I. Česta tam:
Praha — Brno — Vídeň — Benátky (větší zastávka) —
Padova(zastávka) — Janov, Nizza (větší zastávka) —Mar
sejlle — Toulouse — Lourdes. — II. Šest dní pobyt v
Lurdech (od 21. do 26. července.) — III. Cesta zpět:
Lourdes — Montpéilier — Marseille (větš! zastávka) —
Milán (větší zastávka) — Luzem (zastávka) — Einsie
deln (větší zastávka) — Innomostí — Solnohrad — Vídeň
— Brmo — Praha. — Ceny (jízdní listek a celé zaopatření
počínajíc snídanim 17. července až do snídaní 1. srpna,
jakož i sjezdový listek, jejž předsednictvo obstará): |

tř. 670 K, IL. tř. 530 K, III. tř. 340 K. Vedle toho režijní
příspěvek: 1. tř. 20 K, II. a III. 10 K. Poněvadž po dobu
světového sjezdu lurdského nejsou připuštěny poutmické
vlaky ani od drah francouzských ani od komité lurdské
ho, nemohou se na výpravě sjezdového vlaku súčastniti
nemocní, Přihlášky přijímají se do 15. dubna. K euch.
sjezdu v Lurdech bude miti totiž přístup pouze ten, kdo
se vykáže legitimací, a tuto zase obdrží pouze ten, kdo
do 30. dubna bude ohlášen k pobytu v Lurdech. Poně
vadž tedy poplatky v Lurdech musejí býti do 30. dubna
zaplaceny, je nutno do 15. dubna jistě se přihlásiti. Na po
zdější přihlášky nebude brán zřetel, leč by se někdo z
přihlášených odhlásil a na jeho místo jiný mohl býti při
jat. Celkový počet jest určen nejvýše na 350 účastníků.
Počet míst v III. třídě jest omezen. Přihlášky ku sjez
dovému vlaku přijímají: Antonín Kašpárek, farář Praha
I., Jungmannovo nám.. Leopold Kolísek, kons. rada a
farář v Blansku, Morava a Josef Róssler, kaplan, Velký
Ouřím u Rycnova nad Kněžnou. Ostatní záležitosti sjez
dové vyřizuje sekretář české sekce prof. Dr. Alois Ko
lísek v Hodoníně, Morava. Čechové! Súčastněte se v
počtu nejhojnějším 25. světového sjezdu eucharistického
v Lurdech! Neposkvrněná Rodička Boží zve i Vás k
světové oslavě svého svátostného Syna v Lurdech. —
Poznámka. Podrobné zprávy o XXV. světovém euchar.
sjezdu v Lurdech přináší »Růže Lurdská«, jež je orgá
nem Lurdského spolku v Praze a jež vychází v Blansku
na Moravě.

Původní česká zpráva o XXIII. světovém eucharl
stickém kongressu ve Vídni rozesílá se postupně dle Lo
šlých přihlášek. Zpráva zaujímá 367 stran lexikonového
formátu, četné vyobrazení v textu a 10 celostranných
příloh obrazových. Obsahuje celý popis kongressu po
čínajíc vítáním kgáta a končí slavnostním průvodem
Všechny významné řeči na kongressu přednesené repro
dukuje česká původní zpráva v plném zněnf. Vedle toho
obsahuje zpráva zevrubné referáty z německých sekcl.
Česká zpráva 'jest nejen velmi cennou a trvalou u
pomínkou na kongress všem, kdož se ho súčastnili, nýbrž
jest také bohatým zdrojem poučení, ušlechtilé zábavy a
povzbuzení ve víře. Krámská její cena přes velký ná
klad stanovena jest na K 3.50. Majitelé desítikorunových
legitimaci (kongressnich lístků) sjezdových, kteří si ob

jednali legitimacesvé u Zemskérady katolíků v Praze
II., Myslíkova ut.5., obdrží na přihlášku zprávu zdarma.
Zemská rada katokiků rozesílá také pův. zprávy německé
(s českým protokolem o českých řečech). Německá
apráva obsahuje 844 stra. Majitelé destiikorunových le
gitimací, mohou voliti buď českou buď německou zprá
vu (zdarma za porto). Krámská cena německé zprávy ob
náší K 4—. Přihlášky a objednávky buďtéž zaslány
Zemské radě, která zašle také příslušné složní lístky
poštovní spořitelny.

Generální visltace bude se konati letos ve vikariátu
Kutnoborském a Čáslavském.

Konference vlkářů byly konány 3. t m. Shromáždil
J. Exc. nekdp. biskup Dr.

Josef Doubrava přednes) pastorační pokyny. Vsdpp. ka
novníci Msgre Dr. Fr. Šulcea Dr. Fr. Rey přednesli re

soduce.

—ě —

Zprávy organisační
a spolkové.

Ze spolku paní a dávek »Anežka« v Hradci Králové,
V neděli dne 1. března přednášela pí. předsedkyně Ji
rotková o Zajímavém a časovém předmětě »Žena a mo
da.« V poutavé rozpravě poukázala inteligentní řečnice
ma stanovisko, jaké má zaujímati rozumná žena k mě
nivým rozmarům mody nejen v oděvu, ale i ve způsobu
života a životním názoru. Přednáška přijata byta četně
shromážděnými členkami s živým porozuměním a po
chvalným souhlasem. — V den svátku bl. Anežky České
slouží duchovní rádce spolku vsdp. kanovník Dr. Reyl
mši sv. pro členky spolku v kathedrálném ohrámu Páně
u oltáře sv. Váchva, kdež je také poboční obraz bl. A
nežky od Fihricha. Účast členek byla velmi četná. Příští
přednáška bude ke konci března. Zdař Bihl

Politický 'křesťansko-demokratikcý klub pro' Heji
manství královéhradecké ospořádní v masopustní úterý
odpoledne v Libranticích veřejnou schůzi Mdu,'id- které
promluvil red. »Štítu« pan Šupka z Hradce Králové +O
některých časových otázkách.« Schůze byla.velice. čet
ně navštívena. Dostavitise našinciz nejširšítio:okhěíPan
Šupka poukázal.ve svojí řeči ma srmutné poměry ná
roda českého jak na radě říšské, tak v království Če
ském, -jakoži navinníky; kteří-poměrytyto přivodil,



Řečjeho, dvěbodimytrvající, slodovánabyta svelikou
pozormostí. K dobatě, ač stompenci streamjiných byti pří
tosni, nepřihlásii se nělodo. Neškodilo by podobných
schůzí více.

Ze Všeodborového sdružemí. Naše schůze. Pankrác.
Vsobotu7. březnaopůl8.hod.večerschůzema»Ko
vámmě«.mhoví p. Petr. — Holešovice. V pondělí dne 9.
březná večer veřejná spolková schůze v Bělského třídě
u Havránků, mhrví p. Petr. — Litormyšt 15. března od
pol na veřejnéschůzi lidu máuví p. Rudolf Kozel,re
daktor »České Stráže« z Náchoda. — Roztoky. 15. března
o. 2. bod. odpol. mluví p. Katnar z Hradce Králové. —
Hořice. 22. března mluví p. Katnar. — Kartin. V sobotu
14. března mluvi )p. Petr. — Boratice. Vneděli 15.
března mluví p. Petr. — Libšice. 8. březm mluví p.
Petr. — Roudnice. V neděli 29. března odp. mluví p.
Petr. — Mělník. 29. března večer mluví p. Petr. — Nové
skupiny založeny v Lázních Poděbradech, Ledči, Hor
kách, Čejřově, Mšeně a Břevnově. Třeba, aby všude
zvláště: v průmyslových místech zřízena byla skupina
Všeodb. sdružení. Všechny informace ochotně podá Vše
odborové sdružení křesť. dělnictva v Hradci Králové,
Adalbertinum. Pro střední Čechy jest zřízen agitační
sekretariát a pouze ve věcech agitace se týkajících ze
středních Čech, buď psáno na Okresové představenstvo
Všeodborového sdružení v Praze I., Velká Karlova ul.
č. B.

Chrasť. Dne 22. února t r. po delší přestávce opět
vystoupil dramatický odbor katolické jednoty na prkna,
aby předvedl roztomilou frašku od Kiihnla »Ona něco ví.«
Zájem o toto vystoupení byl veliký a plná dvorana 0
becenstva byla nejlepším měřítkem nálady toho večera.
Úlohy celkem obsazeny dosti vhodně, souhra odpovi
dala úplně duchu kusu, ač leckde více živého tempera
mentu by bylo neškodilo. Režie p. Švarce docílila opět
nového kroku v před, překonala mnohé technické obtíže
s lehkostí a upřímným oduševněním. Velmi dobře držely
se dámy; sl Hajková, Měkotová, Zdražilová, Chourová i
Lichterberková osvědčily upřímnou snahu dodati úlo
hám svým živosti a přirozenosti. Než i páni snažili se
svědomitě podati své role. Pan Švarc byl v úloze rady
Moučného znamenitý a salvy srdečného smíchu obe
censtva byly nejlepším odhadcem zdatnosti p. režiséra.
Velice roztomělá byla postava p. Dvořáka, jenž svého
poručíka předvedl tak nenuceně a mile, že bychom v
něm nikdy nehledali nováčka na prknech divadla. —
Rovněž komický veřejný posluha Creme p. Blehy i úlohy
p. Vostradovského a Choura obstály před dosti přísnou
kritikou účastníků. Zdárný výsledek bude zajisté silnou
vzpruhou k další činnosti!

, Removsko u. Doubr. V Závratci 8. února uspořádalo
sdružení naší miádeže vínek, který se vydařit znameni

" tě. — V Mladoticích uvedlo sdružení mládeže na svou
scézu 22. února veselohru »Čertovo kvítko.« Divadlo
bydo velmi dobře mastudováno, tak že herci sklidil za

Křižlice. Výbor zdejší katolické jednoty vzdává nej
srdečnější díky a »Zaplať Pán Bůh. vdp. Jos. Stejskalovi,
faráři ve Studnicích, který naší chudé knihovně spolk >.
vé daroval asi 100 knih cenných, mezi nimiž spisy B.
Třebízského, V. Špačka, J. Baara a j Jistě, že tento
vzácný dar má ve zdejší smíšené osadě význam veliký.
Vdp. farář učiniž tak za příčinou svého kněžského ju
bilea, které v tichosti slavil u svého vdp. bratra, faráře
vé Vítkovicích. — Zároveň táž jednota díky vzdává dp.
Jos. Michálkovi za dar 5 K, jejž věnoval | našemu
»Orlu.«

Přelouč. Dne 22. března bude křesťansko-sociální
spolek »Svornost« pořádati přednášku slovutného cesto
vatele dp. Aloise Svojsíka: »Čína a Číňané.« Čistý vý
těžek bude věnován nemocnici Milosrdných bratří v
Praze na rozšíření nemocnice.

Věstník české stramy křesťansko-sociákní v Čechách.
(Řádný sjezd strany) bude ve dnech Svatojánských t. r.
Organisační komitéty, krajské, okresní a mísní organ
sáce pamatujte již od nynějška ma sjezd. Připravte své
návrhy a přání včas na svých schůzích. Návrhy a přání,
týkající se programu strany a orgamsačního řádu, sděfte
sedoretariátu strany křesť. sociátní v Praze I. Velká
Karlova ul. č. 8. Račte tak učinřti co nejdříve, aby ko

mise a výkonnývýbor mobly onich důkladně ; 
t. — (Zprávy důvěmíků) o čiňmosti za rok 1913 musí
býtico nejdřívezaslány,aby včas mohlabýti zprac
vána zpráva sekretariátu pro sjezd strany. Ve zprávě bu
diž též sděleno, vkterých obclóh by byloŽádouonoa
možno založiti odborové organisace, ma př. odbočky:
Hospodářského sdružení, Všeodborového sdružení křesť,
dělnictva, katol živnostníků, ralfejsenkcu nebo skupinu
můádeže, odbor »Orla«, vzdělávací spošek atd. Sekreta
rdát strany oznámí pak příslušnémuodborovémunebo
spolkovému ústředí, aby potřebné zařídilo.

SubskripcenanovýOrelskýpochodproorchesir
1 celou kapelu. Náš velice obratný a horitvý komponista
vdp. professor Dr. Rudolf Šetina, jenž slažii velice pěknou
hudbu pro slet Orelský, skomponoval nyní Orelský po
chod, který jest Již v tisku. Cena jeho bude od 1 do 2 k.
Ladnost a říznost pochodu všecky překvapí. Kdo si pře

v Hradci Králové, Adalbertinum, nebo na skladatele do
České Třebové. Pohlednice Orelské sletové též od vdp.
Br. Šetiny po 10hal lze obdržeti.

Zprávy

mistní a z kraje.
Schůze městskérady 2.března. Vzato bylona vědo

mí, že okresnívýborzamítl odvoláníSpolkumajitelů
domů v Hradci Králové z usnesení měsdiského zastu
půtedstva ze dne 29. ledna 1914, jimž sohválen byl obecní
rozpočet městské obce Hradec Králové na rok 1914, a
současněpovolil, bytato obec vybírala 34 proc. obecní
přirážku ke přímým daním na rok 1914 předepsaným,
vyjímajeosobmídáň zpříjmu a 5proc. daň zčistého
výnosu budovod daně dočasněosvobozených. — S po
Hcejnímúřadem byžosděleno, že c. k.okres. hejtman
stvém dáno bylo povolení k používání elektromotoru v
brusiraě skla panu A. Kirchnerovi v domě č. p. 508 a
firmě Dr. R. Aninger, přádelna, povošení k používání
přísavby kotelny. — Panu Františku Kovaříkovi, ho
stinskému pronajato bylo másto na dobytčím tržišti za
obvyklých podminek za účelem prodeje potravin a uá
pojů v době trhů. — Výkazy hotovosti pokladní ze dne
16. a 23. února 1914 byly vzaty na vědomí.

Ústřed. Matice Školská v Hradci Králové, dáznský
odbor, koná valnou hramadu ve středu 11. t. m. o páté
hodině odpolední ve sborovně dívčí měšťanské školy s
obvyklým programem.

Konrád Ansorge v Kllcperově divadle. Opravdu nád
herný hudební večer — jak výběrem skladeb, tak pro
vedením! Jako Liszt a Rubinstein dovedli svým mistrov
stvím oduševniti zvuk kovových strun způsobempřekva
pujícín, tak i Ansorge úžasnou ©bravurou a ženiálním
přednesem úchvatil všecko postuchačstvo. Taková hudba
vymyká se obvyklé kritické analysi, poshichač neví
má-li se diviti dříve měkkým, mistrným úhozům či způ
sobu přednesu. Bouře potlesku vyvolávala umělce opět a
opět na jeviště. Byl to skutečně požitek prvého řádu.

Nadace. Záložna v Hradci Králové -udělí dne 25.
března t r. požitek z nadacezesnulého 'B. E. Toi
mana, býv. kantrolora záložny, v obnosu K 84— dle
mtencí zakladatele chudému a potřebnému členu zálož
ny. Žádosti podány buďtež do 20. března t. r. v kance
láři Záložny, Jánské náměstí č. 163.

Královské zámky bavorské, Neuschwanstein, Linder
hof a Schachen, nádhemá sídla uměnímilovného krále
Ludvika, v rozkošné poloze v Alpách, z nichž první ve
slohu pozdní gotiky vyniká množstvím krásných sálů,
druhý zase jest skvostnou ukázkou přepychu a bohatství
renaissančtního slohu dle vzoru Versailiského, možno
shiédnouti v Panoramě Národní Jednoty Severočeské v
Hradci Králové ve dmech 7. až 13. března 1914.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav veške
rých vkladů činik koncem měsíce února K 42,974.781.—.
více o 1,110.209.—.

Spořitelna Králohradecká. V měsíci únoru: Vklady
úspomé: Uloženo K 391.761.12, vybráno K 251.781.21,
Vklady odvětví šekového: Uloženo K 98.515.11,vybráno
K 69.923.37.

Seznam cen průřízných na týhodním a obliním trhu
v král věnném městě Hradci Králové, dne 28. února
1914 konaném: 1 hl: pšenice K 16.20 až 17.—, žita 12.20
až 12.80, ječmene 9.20 až 10.—, ovsa 6.10 až 6.80, vikve
13.— až 13.40, hrachu 24.— až 28.—, čočky 40— | až
48.—, jahel 30.— až 35.—, krup 24.— až 50.—. bramborů
3.40 až 4—, jetelového semánka 130.— až 150.—, máku
35.— až 37.—, cibule 10.— až 12—, 100 kg: žitných 0
trub 12.40, pšeničných otrub 12—, 1 kg: másla čerstvé
ho 2— až 2.48, sádla vepřového 2—, tvarohu 0.32 až
1" 4 vejce 0.05 až 0.06, 1 kopa: kapusty 3.— až 6.—,
drobné zešeníny 1.— až 2—, 1 pytel mricve 2— až 3—.

Záložna v Hradci Králové odbývá svou 51. řádnou
valnouhramadu vnedělt dne8. březnat. r. o2. hodině
odopjední ve dvoraně »Besedy.«

Opatření povozů svítilnami. Řádem policie silniční
jest nařízeno, že každý povoz má býti, jakmile se setní.
opatřen -rozžatou svítilnou tak, aby již z daleka bylo
možno jej zpozorovati. Zdá se však, jakoby toto nařízc
ní vydané zajisté pouze v zájmu veřejné bezpečnosti
pro zdejší okres ani plalmost nemělo. Nutno však na
dodržení bezpečnostního předpisu o osvětlování povozů
s plným důrazem naléhati z obledů osobní bezpečnosti
obecenstva. Totéž platí v mlře ještě větší o cyklistech,
kteří večer ba | za plně noci bez svítilen bezohledně a
s nezmenšenou rychlosté po sikmcích a cestách projíždějí.
V zájmu dobré věci žádají se tudiž páni starostové, aby
ihned přiměřeným způsobem a opětovně upozornili na
uvedené předpisy a jich nedodržování přísně stíhal.
Zároveň obrací se však c. k. okr. hejtmanství na všech
ny majitele povozů i kol s důtklivou výzvou, aby pra

své pohodlí nezapomínali ma ostatní své spoluobčany,
kteří takovou nedbalostíi na životě ahrožénilbýti mohou.

Slezd zástupců spořitelen, občan. záložen a Okres.
hospodář. záložes z celého severovýchodu Čech konal +©
v neděš dne 22. února vPardubicích vzasedací síni
městské radnice. Přílummnobyo ke 300 zástupců a
schůzi zahájii jménem svolavatelstva ředitel Obč. rů

ložny v Pardubicíchp. Astonih Č ode o.schůze byli zvoleníp. JUDr. Jan Zimimer,$ř R,800
ttelny čáslavské a p. Jiří Tolman, předseda záložny
královéhradecké a zapisovetelem m. Josef Pražák, kon

;trolor nskézájožnyvPardubicích.Schůzesvolána
| bylaza účelemspolečnédohody osníženísazby úro

kovéze vkladů a tím samým i způšček, o čemžze

vrubný referátpodal tjemník Jednotyzáložen p. JUDr.
Félix Iliner. Po té zahájena byla debata a všichni řeč
níci sbodovajise na tom, žemitno sazbuvkdadovouv
době nejkratě) snážitt a tm také dlužníkům uleviti Na

: to přijata resoluce, jež vyzývá všechny súčastněné ú

stavy ku ontžení sazbyúrokovéze víimdů a zvoleno
bylo komité (zástupcispořitelen «záložen zmíst: Jí
Jemnice, Hořice, Hradec Králové, Německý Brod a Par

i svazů ústředních) ku vypracování dal
.dohody.

Pohřeb vdp. Fr. Jenčka. Naposlední neděli maso
pustní, kdy všude vládne bujné veseší, rozhiahodil sc
smutně zvon na věži Chotusické. Ozmamoval faraikům
truchlivou zvěst, že jejich dobrosrdečný duchovní otec
vdp. Pr. Jenček odebral se k lepšímu Otoi světel. Za
truchlili všichni lidé dobré vůle, kteří si svého duchov
ního správce vážili. Zabolelo to. ty, jimž byl dobrodin
cem. Na popeleční středu měli farních chotusičtí do

jemný půklad na »Memento homo.<,Před týdnem
jestě zdráv, sklácen byl prudkou a bolestnou chorobou
plicní do hrobu. Jak byl v Pámuzesmulýoblíben, o tom
svědčilo ohromné účastenství při jeho pohřbu v Chotu
sicíchi ve Zbíslavi,dřívějšímto jeho působišti,kam byl
dle svého přání převezen! Velmi dojemně a krásně pro
mluvil ke všen vdp. Fr. Kašťák, bisk. notář a farář v
Ronově n. Doubr. Řeč byla od srdce k srdci. Nezůstalo
jediného oka suchého. Pohřební obřady a rekviem vy
konat vsdp. Ant. Schreiber, bisk. vikář a farář ve Žle

bích a vsdp. Msgre Karel Vorfíček, pap. dom. prelát a
arciděkan v Kutné Hoře za assistence 25 kněží. Přítom
ní byli: vdp. Jan Sehnal, bisk. vikář a farář v Lázních:
Bělohradě, vdp. Alois Broul, bísk. vikář a děkan v
Heřm. Městci, vdp. Vilém Kejzlar, farář ve Vilímově,
vdp. Josef Kořínek, farář v Habrech, vdp. Frant. Po
spášil, farář n. 0. v Nových Dvorech, vdp. Tomáš Cou
fal, tarář v Záboři, vdp. Pranš. Stejskal, děkan v Něm.
Brodě, vdp. Karel khun, děkan v Chlumci n. C., vdy.
J. Meiznar, farář v Církvici u K. H., vdp. František
Khun, děkan ve Světlé n. Sáz., vdp. Fr. Dvořák, fa
rář ve Skuhrově u N. B., vdp. Josef Cvejn, farář v
Klukách, vdp. Jan Rameš, bísk. vik. sekretát a farář
ve Smidarech, vdp. Václav Šinkora, farář v Potěhách.
vdp. Jan Limberský, farář v ©Bučicích | vdp. Eduard
Wagner, farář v Lučici, dp. Jan Saméc, admini
strátor z Čáslavě, vdp. Vladislav Žid, pens. zámecký
kaplan ve Zdechovicích, lip. Fr. Pekárek, kaplan v
Kutné Hoře, dp. Jan Novák, kaplan ve Žlebích. dp.
Martin Klouda, kaplan v Ronově n. D., dp. Fr. Pokorný,
kooperator v Bernaticích u Trutnova, dp. Josef Filip.
kaplan ve Vimově, dp. Josef Šinkora, kaplan v Po
těhách.

Úmrtí v Jičíně. Zde zemřel a dne 4. březma za vpli
ké účasti pochován byt p. Václav Schovanec, otec zdej
šího katechety. Účast na zármutku p. katechety byla
všeobecná a zvětšemtim, že on sám z těžké nemoci
pozvolna se pozdravuje ani pohřbu súčastniti se ne
mohl. Bůh potěš dp. katechetu a jeho. dobrému otci rač
popřáti věčný mír!

Z larnosti Chvojnovské, Vzpomínajíce vděčně blaže

ných chvit, zažštých při sv. missti, dovohajeme si tímto
uctivě a vřele poděkovat jak vídpp. missionářim, tak ne
méně faráři našemu vdp. Náhlíkovi, jenž sv. mássie s
horivou obětavostí uskutečnil. Za šťástné, milostiplné a
požehnané dny ty, račiž Vám. veledůstojní —pánové,
všechněm dobrotivý Bůh hojně odpktiti milostí Svou a
požehnáním při veškerých snahách a prácech Vašich.
Zdař Bůh! Vděčníkatolici. — Unás chodili zvát soc.
demokraté na »všedělnický« ples. Chytráci! Postarai se
o ten bál skutečně všedělnický komětét? ©Anebo jsou
všichni dělníci sorganisování ve straně rudé? Proti ka
totoakým rolníkům a dělníkům útočí — ale »klorikální«

peníze by se přijímaty ochotně s úsměvem největdnějším.
Jen ať pánové no druhé si daji vytisknouti na pozvánáu
zřetelně, že se jedná o ples soc. demokratický.

. Jaroměř. Boljestná rána stihla našeho zaslpužilého
předsedu idového křesť. soc. spolku p. Boh. Řýkrta. Ze
mřel tiše, jsa smířen s Bohem idkmni p. Jan Rykrt-Kobr,
zasloužilý měšťan a bývalý obchodník 1. březná v 76.
roce svého života. Pohřeb konám v úterý. Ulevio se
po delší trapné nemoci šlechemému stařečkovi, který
zajisté již raduje se v kůru nebešťáněů, přilimáje věč
nou odměnuza svou zbožnost a trpělivostod svéhoSpa
sitele. Velice četné projevy soustrasti zajisté zmírnily
hluboký bol příbuzenstva nad skonem drahého kmeta.

Od Doubravky. Počátky jarní oblevy začaly býti
počátkemi našich každoročních utrpení. Záplava špina
vé vody rozlija se opět 2 nízkých břehů Doubravky, aby
pobraln kde jakou úrodnější prst. aby vymočila kde ja
ký blízko řeky položený ozim a z poll nadělala bah
nášt. Schůzí dost, resolucídost, ale stále kde nic tu
nic. Skutek —utek. Smálise nám, že námnepomoh!
poslanec klerikál, teď máme sochlěstu a také nk. A
přece pomáhají mu řečňovat a schůze svolávat i páni
agrárníci. ba příklusají i zbytky mhmdočechů a národní
socialisté. Až bude hotova přehrada v Pařížově, bude
prý hned po povodních. Přehrada stojí a povodně ue
ubývají. Kdy přijde k zadržení vod hrnoucích se ze Že
lezných Hor a od Hostačova, jest psáno ve hvězdách.
A regulace Doubravky? Slavná zomská komise ukážuje
prázdné kapsy a ostatní činite'é jen nám maží med kotlem
úst.Cožpak velcí, ti to ještě vydrží „taképro ně se
při nějakých těch odškodněních ten mamazanější kou
sek nalezne. aje ubozí chahipníci a ještě ubožejší dom
káři, ti aby se šlt na vrbu pověsit. Pánové, co máte
tolik starosti o naše hlasy, přestaňte už mhivit a chyť
te se skutků. — Jeden z postižených.

Čáslav. (Volba děkana) po zemřelém vdp. děkanu
Jes. Foltovi vykonána byla v sobaťu 28. Února ve zvlášt
nim sezení obec. zastupitelstva. Terno nejd. blsk. kon
sistoře, jak již všemi téměřdenními listy byloozná
meno, zívělo tak, že ma prvém místě postaven byl výjo.
Laď. Kalina, farář v Oumyslovicích u Poděbrad, ktérý



byl17.roků ioagánnemvČáslavi, na druhémmntě vp.
Ot Semerád,larář v Košeticích,po 8raků v Čáslavija
ko kaplan akadechatapůsobící a matřetím místěvdo.
ALDostál,farářvBystrémuNov. MěstaaadMet,
„rodák Čáslavský. Městská rada ve zvlášíním sezení na

obecnímuzastupitelstvu terno své,na jehožprvé
dala. wdp. Al. Dostála, na druhé vdp. J. Selichara,

v Německé Rybné a na třetí místního admins

dp J. Samce. Po mnohých soukromých úra
ých číněšeh a po pohmuté schůzi důvěrníků

6 strany získána většina pro vdp. faráře Do

při volběobdržel 22hlasů z 34přítomných
obce: Průběh zasedání byt velice napistý a ne

bez zajímavých intermez,knimž příčinu a
protest proti jednání nejd. Konsistoře, navržený c.

k. soudním radou p. Dr. J. Červeným a pak vystoupení
p. Weinera, který jménem židovského obyvatelstva pro
testoval proti tomu „aby -za děkana zvolen byl kaěz
podporující katolický tisk. K porušení vážnosti této schů
ze přispěla nemálo i četně navštívená galerie, která při
-čtení jmen a kvalifikací jednotlivých žadatelů činita po
zmámky přiměřené úrovní svého vzdělání a politického
přesvědčení. Zvolený vdp. děkan AI. Dostál narodil se
2. června 1868, vysvěcen byl ma kněze 25. července 1803.
Působil nejprve jakc kaplan v Novém Městě nad Me
tují, odkud jmenován byl farářem v Bystrém. Přejeme
mu, aby se z děkanství čáslavského mohl těšiti hodně
dlouho a aby působení jeho v krák městě našem při
neslo hojně požehnání Božího. — (Sokolský biograf) za
řízen bude v Sokolovně v nejbližší době. Tělocvičné
jednoty došlo již povolení příslušných úřadů. Představení
pořádati se budou dvakráte v týdnu. Doufáme, že pted
stavení ta vedena budou snahou obecenstvo nejen poba
viti,ale také veodělatia Že proto všeckyty tak zv. sen
sace v něm nezdomácní. Že ovšem biograf bude značnou
konkurencí našemu Dusikovu divadlu, dá se očekávaři,
zvláště budou-li ceny opravdu Wdové. — (Zvláštní pro

it

ské Slovo. | Kdežto všecka jiná oznámení po uplynulé
době zmizí pod novými plakáty, oznámení tohoto listu

paraduje po celé týdny i s tím Alešovým kvardyánem,
doterý ovšem, co nechce mfti ironie osudu, má zrovna
úbor evang. pastora, jak si bohojiž nesčetní diváci všim
nad, jmenujíce příno osobnost, igteré jest obrázek po
doben. Mysline, že není naprosto v tendenci návěštní
ho ústavu děhtí sí šašky ani z evang. ani z kat. du
chovních a že tedy obrázek ten zmizí. Bratři z tábora
nár. soc. se snad budou nad tímto upozorněním mrzeti,
možná, že hned seženou obrázky ještě vyzývavější ale
jenom všem stejnou měrou. — (Kemečně.) Po dlouhých
letech odkladů má přijtti komečně k úpravě chodníků
ma té straně náměstí, kde stojí chlapecká škola. Bude to
ovšem tvrdý oříšek jednak pro nerovnost terénu, jednak
pro značný náklad, který bude částečně asi žádán z
kapes pp. domácích pánů. Že by se tim však vzhledu
města znamenitě posloužilo. jest jisto. zvláště kdyby do

mistech, která jest namnoze tak proláklá. že při kaž
dém dešti tvoří se tu rybníky bláta a špinavé vody.

„Kostel v Dolanech. Naše milá vesnice bude se moci
pochlubiti krásnou památkou, kterou se vzácným po
Tozuměním postavilo uvědomělé rolnictvo a příslušníci
obce za vzácného příspěvku vdp. faráře M. Jičínskéh?.
Kostelík postaven ve slohu románském, vyhovuje však
době nové, jsa postaven z bítých cihet bohdanečských
a. kamene škrovádského de plámu architekta B. Dvo
Jáka. Zbývá nyní jen umělecká výzdoba. Malba svěřena
ak. malíři A. Hauslerovi z Prahy, ktérý provede i fresko
nástěnný obraz sv. Vojtěcha. Řezbáťská práce svěřena
odbornáku v pracech kostelních J. Bekovi z Kutné ří
ry. Postrannf ottáře sv. Václava a Panny Marie zhotovit
ak. sochař Baše z Krakova. Veškeří dobří katolíci těší
se nevýslovně, až J. Exc. nejdůstojnější pastýř vysvětí

kostelákapožehná těm, kteří s láskou aoddanostípři
loži svých rukou k tak krásnému díju.

Radboř u Kelina. Od 25. února do 1. března I. r. 40
nal v Radbořském tárnám chrámu Páně sv. Václava 5..
měssí vdp. P. Amonín Řehoř T. J. z Hradce Králové.
Slovy jasnými, ohnivými, pádnými a přesvědčivými pro
mlowval každodenně v mistrných svých kázáních k duším
věřicích osadníků, znovu a zmovu vysvětluje vznešené
pravdy Božského učení Kristova. Vdp .kazatel přispěl
tak ku prohloubení náboženského | vědomí u mnohých.
Vdp. misstonáři za jeho velikou námahu a obětavost sdin
dobrotivý Pán Bůk budiž bojným odplatitelem! Zájení o

sv. missti odpočátku až do konce stále se stupňoval
a při všech kázáních dosti prostomý náš chrám Páně až
o posledního místečka byl vypiněn a ještě velmí četní
posluchači museli státi před otevřenými dvefmi chrá
movými, kde po svatých pravdách dychtivou duší svou
naslouchatí krásným kázáním výtečného kaza.c'e. Bůl
požehnal práci horivého kazatele. Vždyť na 800 katolšků

přistoupilo ku svaté zpovědi a na 1000 ke stolu Páně, Ú

v nejňlubší pokoře klaněli jsme se svátostnému Spastteli
před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní a kdy od
prošovali jsme Ho za všecky Jemu učiněné urážky. Ta
ké úchvatné byty okamžikyv noděli dne 1. března, kdy
k společnému svatému přijímání přisarpovalo najednou
na 300 katolíků. Nad míru dojemné bylo kázání dušič
kové v sobotu a Mariánské v neděli. Přímo triumfálníni

byl průvod s křížem misajonámím v neděli odpoledne
ine 1. března. Průvodu sůčastnílo se také okoní vlá.
kučžstyo tak, že šest kněží kráčelo v průvodu a s nimi
přes2900 kmolfků z larnosti aokolí, etoří tak ukázali, že

věží ai toarácné svá víky. Ústy drpšičák vzdány
byly hortivému vdp. missionáti po slavném: Te Deum a

po av. požehnání vroucídíkyza jeho námabu aoběta
vosl Všichnivěřící z tarnsli a z okolípocelý čas sv.
eměšedeodpočátkuaždo konceveřejhouúčastídokázali,
že váží si svého náboženství katolického a že hil
povžďy co nejsvědomitějším způsobem pinfti povinnosti.
jež víra jejich jim ukládá.

Dozvuky passivní resistence ve Světlé m. S. Na zá
kladě mylných informací obvinili nělrteří členové orga
nisovaného učitelsťva výbor ÚMŠ ve Světlé, že vyloučil
je z účastenství na valné hromadě, konané dne 5. února
t. r. Jest mi však s podivením, že jsem já byl právě vy
hlédnut za oběť záští a terroru jistých lidí a musil
jsem odnášeli odhtm za cetý výbor. Odmitám s rozhoř-
čením takové paušální obviňování a odkazuji organiso
vané učitelstvo zdejší k protokolu poslední valné hr
mady, aby konečně již učiněna byla přítrž tomu po
dezřívání osob úplně nevinných, a aby nerozsévako se
mezi Odborem ÚMĚŠ. a organisovaným učitelstvem sí

se sběhla, vyložím a doufám, že se rozvířená hladina
společenskéhoživota ve Světlé n. S.zase uklidní a že
budeme všichni zase svorně a spojenými silami praco
vati ve prospěch naší tak důležité obranné bašty ná
rodní ÚMŠ. Dříve však, než ptikročím k své osobní
sebeobraně, prohlašuji předem, že nemám v úmyslu vy
volávati snad nějaký konflikt s učitelstvem. Já jsem
všude, kdekoliv jsem působil, žil s učkelstvem v nej
lepší shodě a přátelství, protože jsem toho přesvědčen),
že školamá vnárodě navýsost důležitýúkol a význam
a to vzdělávací a výchovný. Já také dovedu ocenití prácí
učitele ve škole i mámo škohL pczěvadž s ním tábnu
na jedné brázdě a mám za to, že učttel a-kněz ve ško
le mají pracovati svomě k jednomu cáti! Já přeji uči
telstvu za jeho namáhavou práci zaslouženou odměnu —
vědyť, je- dělník hoden své mzdy, je ji také hoden
snaživý a svých povinností dbalý učitel! Já uznávám
a se mnou jistě každý spravedlivý člověk, že při Stáva
jících drahotních poměrech dosavadní platy učitelské
byty nedostatečnéa přeji ze srdce učitedstvu,že ko
nečně po dlouhé době dormohlose jistého zvýšení platů.
Ale já jako čestný muž nesnesu křivého podezřívání a 0
sobních urážek zvláště tehdá, když hájím své přesvěd
čení a tentokrát své vlastenecké přesvědčení a pova
žuji ÚMŠ. za naši národní obramu a pevnou hráz, o ni
se tříští zhoubné vimy německého moťe! Já své přesvěd
čení nikomu nevnucují, ale také si nedám vnutiti pfe
svědčení jiné, třebas bych byl proto od jistých iidí ter

rorisován, a provokován. A nyní k věcí Jako pokladník
Odboru ÚMŠ. uved) jsem ve své pokladniční zprávě,
přednesené na valné hromadě dne 5. mora t. r., jen to,
co bylo mojí povinností — totiž, že zdejší učitelisvo
(až na jednoho člena) odepřelo ÚMŠ. členské.příspěvky
za minulý rok, že však ochotno jest příspěvky ty ira
dití. jakmile úprava provedena bude. Sohválením ma
lého finančního plánu zvýšeny byly prozatím platy uči
telstva. Schválně proto jsme také s valnou hromadu
'nepospíčhaši, abychom učitělstvu umožnili hradišti- Ma
tici zastavené členské příspěvky za uplynatý rok. V >
slední výborové schůzi usnesli jsme sepořádati valnou
hromadu dne 5. února — tedy v době, kdy již učitel
stvo popkaz na zvýšení služného v rukou mělo. Mohu to
dosvědčiti sám, poněvadž i já na té úpravě participuji.
Pan jednatel vyžádal si ode mne »knihu členských pří
spěvků«, aby do zvací listiny k valné hromadě zanesl
jména všech přispívajících členů za minulý rok a sive
vepsal je do seznamu připojeného ku zvací listině v tom
pořádku. jak byla v oné knize uvedena a není tedy
pravda, z čeho byl výbor od některých členů sboru u
čitelského podezříván že bylo učitelstvo z účastenství.
na valné hromadě vyloučeno. Výbar nemá toho práva v
žádném případě, tím méně, aby vytučoval stav v ná
rodě tak důležitý, o aěmž přece předpokládá, že stojí
vždycky v čele jako průkopnék snah národních a osvě
tových! Že jsme toho úmyslu neměši, mohu dokázati
tím, že jsem k seznamu m zvací listině připsal ještě
bezprostředně před valnou hramadou fnéna těch členů
sboru učitelského, kteří mi členské příspěvky po zvýšení
svých platů před vahou hromadou odevzdal. O ostat
ních. kteří dosud členských příspěvků | nesložiši, jsem
v pokladniční zprávě připomerui výslovně: »Doufám.,
že i oni tak brzy učiní.« Za to, že jsem šel učitelstvu

tak vstříc. dostalo se mi odměny té, že jsem byl ozna
čen od některých členů sboru učiteského jako původce
onobo domnělého vyloučení z valné hromady. Jest to
snad již osud některých didí, mezi něž patřím i já, že
musejí odnášeti odium za jiné. Tak bylo i v tomto při
padě. Na jiného se mířilo — a já jsem byl trefován. A

víte, proč se tak sta'o? Poněvadž se ta věc zatahovala
před jiné forum. než kam patřila! Proč pak | nepřišel
Žádný z těch pozvaných členů sboru učitelského na val
nou hromadu? A jest to tám divnější, že právě ti kteří

pozváni byli, se proto aejvíce rozčilovali — tahajíce
kaštany z ohně za ijné. Já se otevřenému boji nevyhý
bám, ale bojim se boje zakukleného, poněvadž nevám, z
které jen rozpoutávají vášně, štvou nevimné oběti. roz

dohodneme a nemusí býti těch: zbytečných mrzutostí.
které jen rozpoutávají vášně, štvou toviimě oběti, roz
trpčují a otravují společenský život, Veloctění já svému
přesvědčení, že ÚMŠ. jest'hak důibětá osvětová karpo
race národní a že jí proto mibáy Ipommoci odepříti ne
smjme,i kdybychom,jak se praví, iod úst utrhnoutisi
měli já tomu přesvědčení nikdy a v ničem nezadám,

i kdybyckěýšiý pra své přesvědčení terrorisován a pro
vokováh žá še nězaléknu žádných hrozeb, poně vadě

Malin věsbččivoa | Jest to síce boleitaé, drénáro upřůniálo | vlámíčnoe, když misí skášetí.

křivdy abezprávíod lidí, kterýmai«dy a v ničemne
ubižžl) a to protb, že májiné vháštenecké přesvědčení
—.nežont!Nežútěchouv tomutrpeníjsoumněslová
pěvce »Slávy dočry«: »Pravda nezná nstoupiti zlobě;:
kdoji hamni,tenji zastává«—pravdajest co cédr mLi
banu; tějenž doní dyjí větrové,jen víc šíří vonhoujejí
mannu.« — Tm myslím, že bude zjednáno na obou stra
nách jasno — a že ÚUMŠ,proto nepadne! Zároveň ozna
muji svou resignaci m níž bezpodmínečně trvám a do
poručuji Vám za svého nástrpce takového kandidáta,
který nestojl žádnému v cestě jako na př. já a těší se
všeobecné důvěře! Činím tak jen v zájmu ÚMŠ, kterou
nechci proto poškozovati! — František Šeda, resignující

BF Světoznámákola"UN
KORUNA

| 8 pětiletoupísemnou zářukou dodává
LADISLAVŠVESTKA,
Praha, Václavskén. 53.

Úvěruhodným osobám též na mírné měs, splátky. Žádejte cenníky,

Litomyšlsko. Jeden pokrokový učitel rozvíjí v po
slední době činnost — jinak chvályhodnou — protialko
holickou. Spisuje brožury, rozesílá letáky vyplněné u
Žitečnýmá radaní a výstrahami, na př. že má žena
mužialkohdlikovii polibeníodepřitapodobně.Ti,kdo
p.učitešeznají, říkají:škoda, že stím p. učitel začal
teprve, až si sám svůj rybníček vypil My nejsme (ak
škodolibí, ale přáli bychom si, aby horlivý p. temperen
clář, chce-li- dojíti výsledků, otázku střídmosti podrobil
ještě hlubšímu studiu a neoouvl před konečnými dů
siedky. Jako je pochybeným atázku sociální řešit jen
jako otázku žaludkovou a nespolu háubocemorální i
náboženskou,tak ani alkoholismusneporazíse pouhou
brožurou. Pan učitel zdá se, k tomu poznání konečně
se také blíží, neboť posílá své letáky také na farní ú
řady — prohlašuje tu najednou kněze za činitele v tom
to protialk. boji nejpovotanějšího. Pravíme: »najednou«,
neboť až dosuď katol knězem pohrdal. My se z tohoto
lepšího poznání radujeme a s povděkem uznáváme: po
zdě, ale přece! Známe jednoho pána, který tam kdesi
na Sebranicku před jety seděl ještě na popeleční středu
ráno v hospodě, vlastně neseděl, nýbrž stál před hu
debníky a poroučel si: »Tak, teď mi páni hudebníci za
hrejte: Bože, před tvou velebností.« — A byl to také
vychovatel. Pane učiteli, takovým nejdříve zahřměte
do duše! A potom takovým, Iteří na jedné straně pod
kopávají autori, které se na druhé straně dovolávají,
aby za ně nejohoulostivější část práce záchranné vyko

Stit do světa spoustu papírových bomb proti moru alko
hotovému —není tak nesnadné.Ale jítmezilid a rvát
se s jeho vásněmi a zlozvyky u každého zvláště, po
štvat na sebe při tam kde kterého zlomysinika, jenž
slaboster jidu lichotil, to je: práte,-eterá se velkomysině
ponechává církvi, respektive kněžím. A ta Církev, pane
učiteli, tu práci ku blahu lidu ráda koná a to pomocí
prostředků, jichž vy po ruce nemáte, které však zas2
bujt haboce do svědomí. O těchto prostředcích má za
jisté řádný kato!. paedágog povědomost, — a církev ka
tolická byla by spokojena, kdyby při používání těcht)
mravně-náboženských prostředků ve škole a v obrámu
byla — ne-lipodporovám— aspoňne kamenovám—
jaktobokněžídostatečnězalooušejíod přátelt zv. »Val
né Myšlenky« a »Volné Škotfy«. Je to přece jen směšné,
kdyžtakový„nějakýpřítešček,kdyžbylpodótado

církvi jako apoštol otřkámosti. Kdyby azpoň měl tolik
skromnosti a přihlásil se jí za spolupracovníka! Ale tak
to musise mudostat odpovědi:příteži,prospajjsi sla
leti; neboť přicházíš s novinkou, drterá je církvi tuk
stárá jako církev sama. Ale žádné Iměvy! Vltáme kaž
dou dobrousnahu,jen kdyžje upřímnáaopravdová,t8.
však chviškový sport. Opravdovost a vážnost této věcí.
nutně vyžaduje, aby se studovalo, co již dávno bydo ua
tomto poli vykonámood hnáinných a obětavých lidumilů,
hlavně katol. kněží Poukazujeme na př. na Angii, ir
sko, Ameriku. Na Moravě založii k torm oflékapásn K3
naříkzvlášiní spojek i sanatorium provyléčeníalko
hojiků, ale naříká na velký nedostatek prostředků. Na
všeckojsousubvence,jennapodniktakemineniněhu
mánná a vlastenecký nejsou. Máme přispívatna sána
tora pro tuberkulosní,platímedaně mablázince apo
dobnéústavy,ale postavíihrázalkobolianu,jeuž tyto
ústavy naplňuje svými obětmi — jen to ne! Jen nejít ke
kořenům %la! Za takového stavu věcí je nanejvýš žá

doucno, aby všichni lidé dobré vůle podali si *ryjce.
Bude-H každý chtit být jenerálem a velkopansky pře
hlážet zásluhyjiž dobyté,práci jižvykonanoe.acesty 0

síty, ale postavte se vedle bojovníků, kteří bojovali dáv
nopředvámibez vás abndoubojovati ipovásbet vás,
abyste nobudilipodesfemá,Že vámjdé spíše o vaši za

bava, než ozáchranučlověka ajeho důstojnosti. .
i

Kzadožamíkalkovuypro Čechyve Velálska do
sud dobrotivěpřispěl:vdp.Fr.Jamoušek,farářve Váp
ně 2 K.p. AmtVolák,holič vČ. Badějovicích3 K.
Kniky 2.deeopisy zaslali: vápp. P. Raf.Šótz OSB. z
Břevnova,Jos. Soblát,farář v Letmách,P. K. Toafar,
kvardiénvHoršověTýně,p. VáclavVhdykaz Obory,,....
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z Dobrušky. Jménem kmjenů vestiáiských vřebýtlumočí
díka odalší málodary eotivě prost: P. Jos. Rěssšor,ka
plan, Velký Ouřím u Rychnova nad Kněžnou.

Přednášky Havlasovy. Havlase přednáší i pro škol
mí děti a studentky. Má-li přednáška oestovatelova býti
skutečně významná a poučná, jest povinností předná
šečovou vylíčiti na přednám místě jasně a bez strannic

zabarvení dojmy čerpané z autopsie (vlastního vi
). K ocenění historie cizích krajů jest potřebí sáh

nouti k prácem nejnovějším a nejvážnějším. Leč p. nla
vlasa při své zaujatosti si svůj úkot značně ulehčil. »Den«
sděluje, že v H. pravil: »Missionáři přišli k Indiánům,
strašili je peklem, že se z toho zbláznili, začali" pít ko

řalku, podlehli nemocem. — Většina křesťanů jest po
větčiva. — Evangeličtí misstonáři se lépe štaralř o čer
nachy nežkataličtí.« Kdo svou tendenci a ignoranci nost

posluchače za nermyslící stádo. Není na př. v samých
Čechách dosti vážných spisů, na jichž základě se dají
takové nenávistné fráse snadno a správně zkritisovat.
Pam Havlasa buď nevi anebo nechce věděti, že pohan
ské kmeny indiánské se bály a dosud bojí právě svých
kouzelníků, kteří předpisují poměr k Božstvu dle vtast
ního zisku, hrozíce velikými tresty neposlušným. Ze
mřekli kouzelník, nastal v osadě veliký jásot, že již se
ocitla obec z dosahu mstivosti kouzelníkovy. Zato však
s jakou láskou přilnuty četné kmeny k obětatým missi
onářům, hlásajícím veliké milosrdenství Kristovo! Měl
by p. Havlasa dokazovati kde se Indiáni zbláznili ze
strachu před peklem — a zvláště ti, kteří se oddali pá
Jence! To přednášeč neřekl že kořalku nezanesli k In
tšánům missionáři, nýbrž parasité a lidokupci, kteří o
patrně postupovali za missionáři do těch míst. kde už
působením křesťanství nebylo obav před skalpováním.
Tak tomu je také v jiných krajinách, obývaných od di
vochů. Napřed přijtou missionáři, za hrozhých svízelů
učí |divochy řemeslům, racionelnímu (léčení zakládají
školy. Po nich teprve přijde žid zakládat v témž místě
prodej pálenky. Nikoli jen sta, celé tisice šlechetných
missionářů katolických v Americe skončilo smrti mu
čednickou. 'Dojemno jest čísti, jaké hrozné strasti hrdin
ně překonával missionáři v Americe netoliko v zájmu i
del náboženských, ale i obecně kulturních. A tito lidé,
kteří různým Havlasům upravili svým utrpenjm a srd
natostí cestu do zámořských krajů, dostávají nyní od
těchže Havlasů za odměnu rány bičem. Jak a kde se
starají missionáři evangeličtí o černochy lépe než ka
toličti, měl by Havlasa vysvětliti. Připomínáme pouze,
že několkademí pobyt na některém místě daleko ne
stačí k prozpytování místních kultumích a společen
ských poměrů. Vždyť i u nás některý občan neví, co se
v jeho vlastní obci děje, jaká jest vlastně tendence toho
neb onoho hnutí atd. Proto ani cestovatelům neškodí tro
chu skromnosti. Jest to zvláštní, že Havtasa poznal v zá
moří velice stinné Stránky jen na katolicích, na židech
a jinověrcích ne. Nechť si tedy pamatuje, že katolíci ne
jsou stáděm, které bude kývati i k zřejmým, dryáčnic
kým nepravdám.

Všelicos, V Žákovicích u Varšavy spadl velký me
teor a zničil několik domů. — Dne 20. února ohlásilo v
ruském Minsku 500 dospělých lidí příslušným úřadům,

že přistupují ke katolické církví. — V procesu uher
ských Rusínů v Marmarošské Sihoti v Uhrách z obža

lovaných odsouzeno 32 a sice vesměs pro pobuřování
proti náboženství a státu. Nejvyšší trest v trvání 4 let
a 6 měsíců dostal Kabaljuk. Ostatní potrestání jsou tre
sty vězení od 6 měs. do půl 3. roku a peněžitými poku
tami. Osvobozeno 23 obžalovaných. — Ve. Skotsku su
fražetkami zapálen a tak úplně zničen historický zá
mek Lotha. — V panské sněmovně jest nyní 14 arci

vévodů, 18 arcibiskupů a biskupů, 93 dědičných členů a
doživotních 150. Méně než 150 doživotních členů dle
zákona býti nesmí — Býv. belgický krá) Leopold II.
zanechal jmění na 90 měl. franků, z čehož tři královské
dcery dostaly 37,500.000fr., býv. císařovna Charlottta 2
mil a belgický stát vice než 50 mil. franků. — V buda
pešťském. piaristiokém klášteře žije stoletý kněz Jan
Matušík, ředite! státní reálky ma odpočinku. — Od zřízení
katolické university v Solnohradě je prý upuštěno; zří

zen bude pouze katolický ústav pro mladé vzdělance kadolické.

»Smilujte se!« volají slepé dívky po venkově v bidě,
nouzi a apuštěnosti roztroušené. Šlechetná srdce. jim dár
kem, odkazem do útulny pomohou. Vše s díky přijímá
správa Útulny slepých dívek, Praha III., Kampa 33.

+
Inovulacení a úpravy
oltářů, kazatelen, soch 8
1 veškerého kostelníhozařízení

. provádí osvědčený::

odborný závodpozisoovaěský

(GÁUDENCAPPL
2 WOMTONYŠLL |
Beperačení porace. Map jeem„ Wědyk olněbám latně k ústmžínír
| denní so dostaviti.

tí i

K 190.008.—možno vybřáti zakoupeain proměssy
4procentního Tisského losu z r. 1880, které vydává ku
dni 1. dubma t r. Záložní úvěrně ústavv Hradci Králové.
Cena jedné promessy K 11.—, dyou K 21.—. Výhra vy
plácí se plným obaosem.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. AL Dostál: Sebrané

spisy.Seš.39.a 40.Za60 hal — Talamstvímšesv.
(Dějiny světa ve mši sv.) Duchovná hra. Napsal P. M.
Š. Švec. Za 60 hal — Český jinoch. Časopis pro dospé
Jejší mládež. Řídí V. Miller. Roč. 19., čís. 3. a 4. Vychází
jednou za měsíc za roč. předpl. 2 K. — Poklad věřících.
Lidový list k uotění Nejsv. Svátosti Olt. Řídí P. Št Švec.
Roč. 15., čís. 1. Vychází měsíčně za předpl. 1.50 K.

Z nakladatelství benediktinské knihtiskárny v Brně,
%líidka. Vědecká revue. Řidí dr. P. Vychodil. Roč. 31.,
čís. 2. Vychází měsíčně za roč. předplatné 10 K. — V
kříži naděje. Pro všecky trplcí. Vydal J. Mika. Cena
50 hal — Rozjímání prosebná. Vyňatá ze 14 knih »O do
konalostech a vlastnostech Božích« R. P. Leonarda Les
sia S. J. Za 1.20 K. — Cizí koření. Napsal Jos. Pavlo

vioký. Cena 1.50 K. — Škola Bož. srdce Páně. Řídf P.
P. Hlobit Roč. 48., čís. 2. Roč. 12 čísle za 3.20 K. —
Květy Mariánské. Řídí P. K. Lux. Roč. 31., !čís. 2.
Ročně 12 čísel za 1.60 K. — Anděl strážný. Časopis pro
mládež. Řídí J. Dvořáček. Roč. 33., čís. 6. Za 10 čísel
ročně 1.60 K. — Náš Domov. Roč. 23., čís. 1. Řídí J.
Vévoda. Ročně za 12 čísel 4 K.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Moravsko
Slezské kroniky roč. 25., sv. 2. Nebesa. Napsat A. V.
Šmilovský. Předplatné na celý ročník (6 svazků) 3 K.
— Seznam knih antikvárních, zábavných a poučných,
část II. Zdarma.

Eva, katolická ženská revue. Čís. 2., roč. 11. Pří
Joha »Katol. učitelka.« Řídí a vydává P, L. Zamykal. Vy
chází měsíčně za roč. předpl. 3 K v Olomouci.

Orlí tantáry od Karla Dostála Lutimova. Vyšty v u
mělecké úpravě s vignetami J. Kóhlera nákladem »Ar
chy« v Prostějově. Za 60 hal

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. B. Vaněk.
Roč: 12., čís. 4. Vycházi nákladem E. Šprongla v Pel
hřimově nejméně desetkrát v roce za předplatné 6.60K.

Pašije církve. Sedmero postních kázání. Příloha +Ka
aatelny« čís. 14. Napsal V. Bělohlávek. Cena 1 K.

Růže lurdská. Mariánský měsíčník. Roč. 6.. čís. 2.

Vydává a řídí L. Kolísek v Blansku. Za 12 čísel ročně
1.60 K.

Katolický učitel. Orgán. Katol. spolku českých uči
telů na Moravě a ve Slezsku. Roč. 6., čís. 4. Řídí D.

Berg. Vychází dvakrát měsíčně za roč. předpl. 4 K, jež
se zasílá "administraci v Krčmaní u Olomouce.

Vychovatelské sty. Časopis pro paedagogiku a kri
tiku method vyučovacíct. Řídí K. Tiray a dr. J. Kra

tochvíl. Vycházejí 23 každého. měsíce za roč. předpl. 6
K, jež se zasílá adrainistraci ve Val. Meziříčí.

-Květy lásky. Lidový měsíčník— věnovaný zájmům
křesť. charity. Roč, 10., čís. 2. Řídí Ant. Hoffman. Před
platné 2.40 K na celý rok přijímá administrace na Krát,

Vinohradech.
Nákladem Vaňka a Votavy naSmíchově. Spisy Váci.

Vlčka: Věnec vavřínový. Seš. 25.—28. po 24 hal. — U

směvy. Napsal v. Š. Kronus. »Knihy humoru« seš. 1.
za 25 hal.

Praktický rádce v záležitostech obecních. | Stružná
a přehledná příručka, týkající se působnosti obcí j osad,

práv a povinnosti občanů vůči nim, spolu s praktickými
vzorci důtežitých úředních knih obecných. Napsal I.
Štais. Nákladem A. Reimwarta v Praze. Za 1.80 K. ©

tmy a výkladem provází dr. J. Hejči. Redigují dr. J.
Tumpach a dr. A. Podlaha. Nákladem Dědictví sv. Jana
Nep. v Praze. Seš. I., cena 1 K. Vychází nejméně čty
řikrát doroka.

Vlast. Časopis pro zábavu a poučení. Vydává druž
stvo Vlast v Praze. Pořadatel Al. Dostál. Roč. 30., čís.
4.Roč.předpl 10Km 12čkel

Podporujte katolické spisovatele v Jejich svépomocí.
Loni na podzim sešli se katoličtí spisovatelé z Moravy á
Slezska.a založili svůj spolek, nazvaný »Družina diterár
ní a uměleocká«, jehož účelem a cílem je též svépomoc,

spočívající ve vydávání spisů nákiadem »Družiny.« Brzy
po ustavení se »Družiny« založili knihovnu, v níž práce
členů vycházeti mají. Po Vánocích vyšel 1. svazek této
knihovny. Obsahuje řadu rozkošných a svérázných ha
náckých obrázků od oblíbeného moravského spisovatele
Jana Vyhlídala, shrnutých pod názvem »Znáš ten kraj,
kde hanácké palmy kvetou?< Kniha byla kritikou při
jata velmi vlídně a tím radostněši a ochotněji měta by

lustrována akademickým malířem Petrem Pištělkou, kte
rý i trojbarevnou obálku namaloval Kněha stojí I.s po

štovným1K70hala rozesíájinakladatelstvíEvy“vOlomouci,Dolnínáměstí čs.17.-©
Nakladatelství J. Otty. Zikm. Winter:

brázky. 4

Pražskéo

(Zaslámo.) m
Veledást. farním a patronátním úřadům.|

Podepsaný kostel. výbor a- farnl úřad koradí milou
povinnost, potvrzujíce dle pravdy, že akad. malíř p.
Josef Hůbsch, Praha-Vinobrady, Krameriova 10, vyma“
dovad.zdejší nový monumentálnígotický chrám bene
diktinský.

Rene

' Celá výzdoba skládá se z velkých obrazů nástěn
ných i hástropních (29 obrazů) a z malby ornamentální.
Malba provedem jest barvami caseinovými, obrazy al'
tempera na podktaděolejovém. K bohatévýzdobě ma
stěnách a na stropě bylo užito zlata dukátového.

Celkový dojem malby jest iclidný, ale i barevný a
dodává gotickému vnitřku kostela rázu slavnostního, po
vznášejícího, radostného a svědčí o jemném a umělec
kém vkusu autorově. Malba byla provedena dle schvá
lenýchvzorů a vyslovilise onilvšichni, kdožji shlédl,
s největším uspokojením a pochvalou.

r. epsajý kostel výbor a farmi úřad mohou akad,
malíře p. J. Hůbsche 00 nejvřeleři doporučiti všem, kdož
mail opravdový zájem na církevním umění

Konečně podotýkají | podepsaní že jednání p. J.
Hůbsche po celou dobu malby bylo solidní a že i v
tom ohledu přísluší mu úplné uznání a dík.

V Orlové ve Slezsku. :
Za kostel. výbor: Halar, předseda..
Za farmí úřad: V. Rudolf, farář.
(Týž umělec a propagátor umění církevního vymalu

je jeden chrám neb oltářní obraz v roce 1914—15 v
diecésí královéhradecké zdarma t. j. pouze za obnos
režijní. Lask. přihlášky přímo wnělci.)

Pozvání

k řádné valné hromadě

vzájemně dobroč. živnosten. spolku

„AHARITAS"
se sídlem v Hradci Králové,

v neděli dne 5. dubna 1914 o půl 2. hod. odpol.
v sále Adalbertina v Hradci Králové.

POŘAD:

Zahájení schůze.
Čtení zápisníku minulé valné schůze.
Zprávy jednatele, pokladníka a revisorů.
Volby 8 členů výboru, 3 náhradníků, 3 revi
sorů účtů a 9 členů rozhodčího soudu.

5. Stanovení výše zápisného, členského a roč
ního příspěvku. Výše úmrtní podpory pro
příští rok.

6. Volné návrhy, které musí býti 8 dní předem
výboru písemněpodány.| *

V Hradci Králové, dne I. března 1914.

Václav Jenčovský,
jednatel.

ThDr. Fr. Reyl,
starosta.

4

Samouk léčitel,
farář Knelpp, ten
šlechetnýpřítel lidu,
spojil své jméno s Kathrelnerovou
sladovou kávou Kneippovou, po
něvadě Kathreinerovka je chu
zdravým, vskutku dovým n

kávovým.

Račte tě
za nynějších
drahých časů!
Po 23 let je
stále stejně
Jaciná a nikdy
se nezdražila!

NON.F
v jednoduchémi
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.aduknih z

Richarda Šimáčka
w Hradol Králové, Pospíšilova tř. č. 311



Kulturně jiskry.
Magre Ferdinand J. Lehner | zemřel u věku

76 let v neděli I. března krátce před polednem.
Tento osvícený kněz, který vyryl hlubokou bráz
du na roli umění, šlechetný mecenáš uměleckých
snah narodil se r. 1837v Rokycanech. Po vysvěce
ní kaplanoval na různých místech, od r. 1892 byl
farářem na Král. Vinohradech. Pro svou horlivou
práci kulturní jmenován r. 1891 dopisujícím a r.
1895 mimořádným členem České Akademie a Král.
české společnosti nauk.

Zveleboval zdárně církevní zpěv, zřídil v Kar
líně zvláštní školu pěveckou, vzpružil účelné pě
stění skladeb Palestrinových a římského chorálu.
Na podporu a prohloubení reformačních snah hu
debních začal vydávati časopis »Cecilii« a později
»Cyrifl:< Řídil při Akademii křesťanské odbor hu-
dební, z něhož r..1880 vznikla zasloužilá »Obecná
jednota cyriliská.« K vůli rozkvětu jednoty Lehner
zakládal jednoty farní, pořádal přednášky a cyrill
ské sjezdy. Lehner zasloužil se o vydávání prak
tických sbírek církevních zpěvů. :

R. 1875 založil Lehner časopis »Method«, vě
novaný výtvarnému umění církevnímu, r. 1878vy
dal spolu s architektem A. Baumem | illustrované
>Otázky arohaeologické« k vůli soupisu umělecké
vlastivědy. Tak a jiným způsobem získán hojný
materiál pro jeho proslulé »Dějiny umění české
ho.« Vedle toho vydal spis o české malířské škoie
v XL století. Od r. 1880 přednášel bohoslovcům
pražského semináře o uměnícírkevním, konaje S
theology vycházky do míst významných pro če
ské unění. Konal hojnost přednášek i v ruzných
učených společnostech, kdež se svou osvíceností
a horlivostí hluboko se v srdce zapsal. Obnosy, jež
si ušetřil, věnoval ochotně na umělecké snahv
-© Rozumí se, že se těšil i vysokým vyzname
náním církevním a státním. Jmenován papežským
komořím, konsistorním radou, k. a. notářem, ry
tířem řádu Železné koruny III třídy atd, Národ
zachová zasloužilému pracovníku vždy slavnou
paměť.

Musea církevních památek. Krásně a pozoru
hodně uspořádáno oddělení církevních památek v
inuseu Čes. Budějovic, které může býti vzorem
musejím diecésním.

Doufejnie,;Žei diecésní museum královéhra
decké bude jedním z prvních, až bude mu popřá
no místností v novém biskup. semináři. Takto není
možno-na sbírání a pořádání předmětu pomýšlet,
není-li ani dostatek místa pro nejnutnější místno
sti. Souhlas a vřelé přání největšího ochránce pa
mátek nejd. arcipastýře J. Exc. p. biskupa je, aby
podobné museum bylo zřízeno co nejdříve. Svého
času jeden z prvních průkopníků musejních, do
cent konservátor Dvořák připomínal důležitost sbí
rek církevních památek, které jsou živými literamu
přímo nepostrádatelnými k vyučování v seminá
řích. Bohužel, že není u nás samostatných musel
památek církevních. Poslední dobou počínají oce
ňovati památky i širší kruhy. Jednou z nejvyznač
nějších sbírek, skoro ojedinělou, jsou sbírky J. V.
následníka trůnu Ferd. d' Este, kde zvláště sbírka
Sv. Jirská vyniká, kde zachráněno mnoho před od
vezením do ciziny a mnoho z ciziny koupeno.

"Poslední dobou připomíná se i založení musea
Mariánského v Želivě, které svým významem ná
býti pro kuktus Mariánský nejcennějším. | Naše
klášterní sbírky v Teplé, Strahově, Břevnově po
slední dobou jsou doceňovány, ale svojí rozsáhlo
stí a bohatstvím nevyrovnají se ohromným sbír
kám klášteru francouzských. Věčná škoda, že ty
vzácné poklady propadly hamižné konfiskaci stá
tu a rozvezeny židovskými obchodníky do celého
světa. Tak národ francouzský ochuzen o význam
né památky kulturní, které mu měly býti prame
nem studia a chloubou jeho zároveň.

V Rusku pohlíží se na zachování sbírek cír
kevních a památek vůbec zcela jinak. Carským
nařízením pro kláštery a sbírky musejní vůbec
připomíná se pečlivá ochrana určitých předmětů.
Sám car zakupuje za 300.000rublů sbírku vynika
jícího učence P. Lichačeva, skoro výhradně cír
kevních památek velice cenných (z nichž uváděno
jen 1000 ikon) pro církevní oddělení musea Ale
xandra IIJ. Umělecký měsíčník »Istoria russkato
iskusstva«. mezi jiným připomíná veliký význam
církevních museí, jež doba nová počíná oceňovati,
»neboť vnich vepsánajest duše lidu a vloženovše
nejvznešenější v myšlenkách věřících umělců | sa

srouků.« . —
Vědecké výzihmny o pračlověku v Americe.

V zlatonosném štěrku v Kalifornii objeveny zbytky
některých již vyhynulých druhů staré zvířeny:

-mastodonta, zvláštního 'slond, nosorožce. tapíra,
„vlka atd. Též nalezeny zbytky zkamenělých, dávno
vyhymutých druhů .rostfinstva. Nálezy poukazují
na období třetihorhí. V témže štěrku objeveny r.
1866 | úlomky kostl lidských a necelá lebka, na
zvaná vědeckým světerma»Calavera's skuli.« K ná
lezu pověstné lebky došlo blíže hornického místa

Angelo Camp v okresu Calavera. Lebka nalezena
v dolu hlubokém 140stop a uložena pak po vědec
kém ocenění v museu v Cambridge. Mimo to bylo
tam odkryto několik set exemplářů nástrojů a ná
dob, jako: kamenných hmoždiřů, paliček, tlouku,
kamenů vyhloubených na tření obilin, šípenek atd.
Nástroje ty jsou hlazené, dovedně zhotovené a 1e
liší se od nástrojů kalifornských Indiánů | histo
rických.

Lebka sama se stanoviska tělovědného neje
ví důležitých fysických rozdílů od lebek tamějších
historických Amerindů. Leč přece hned odborníci,
kteří chtěli způsobiti sensaci a své jméno co nej
rychleji proslaviti začali hlásati, že se nalezla leb
ka člověka třetihorního. Sám dr. Whitney, který
jest přívržencem nauky vývojové, najednou za
pomněl na Darwina a člověka, který vynalezt do
vedné nástroje, který má lebku normální, klade do
doby; kdy se teprve začali na zemi objevoviti
ssavci vačnatí, kdy po opicích nebylo na světě
památky. Zkrátka tedy člověk s lebkou stejnou, ja
ko mají Indiáni historičtí, žil prý nějaký milionek
let před narozením Kristovým. Jak by se tedy le
toho dal dokázati darwinský neustálý vývoj po
kolení lidského? Což ustrnuli Indiáni na tom stupni
vzdělání, na jakém byl americký pračlověk před
miliony let? Patrno, jaká komická dobrodružství 0
chotně podstupuje i lŽivěda moderní.

Do sporu promluvil znalec na slovo vzatý, "áš
proslulý krajan dr. Hrdlička, předseda Anthropo
logické společnosti ve Washingtoně. Prohlásil, ž?2
smíšenina štěrku a kosti, přilnulá ke spodu lebky,
nebyla s ní pevně spojena. Zkamenění lebky není
spolehlivým důkazem starobylosti. Křemičité zka
menění kostí může se státi blízko povrchu půdy.
A což vápenitý obal? Někdy kosti jeví velikou
náchylnost k rozpuštěným látkám vápenným, což
lze pozorovati obyčejně v jeskyních a rozsedli
nách, do nichž proniká voda nasycená vápnem.

Dr. Hrdlička pokračuje: »Máme člověka tře
tihorního — tak šlo od úst k ústům. Byly napsány
knihy, pojednání a pořádány přednášky, ba mno
hý professor evropský hájil s kathedry školní —
jak vím z vlastní zkušenosti — geologickou staro
bylost tohoto nálezu, a mluvilo se o tom, že člo
věk žije na zemi již několik milionů let. Veliká chy
ba tím byla spáchána ve vědeckém názoru o sta
robylosti člověka na zeměkouli,-a čím zhřešili ot
cové, v tom trestáni jsou synové; neboť zkostna
tělý názor o třetihorní — miliony let staré lebce
calaverské — do dnes straší v knihách a v mnoném
mozku zvláště přívrženců ©»naprosté« 'evoluce.
Domněnka o člověku třetihorním jest dnes úplně
nevědecká, a jenom potřeba jeho pro nedokáza
nou posud nauku vývojovou pobádá Darwinisty,
aby ho s mysli nepouštěli. A že za stávajících po
měrů malá naděje jest, objeviti člověka třetihor,
vyplývá i z toho, že namnoze velmi chudě věd2c
ky opřena jest existence člověka z tak zv. diluvia
či čtvrtohor.«

Tato slova proslulého učence případně chara
kterisují rozmary moderních darwinistů. Jednou
tito lidé bájí, jak se člověk vyvinul z lidoopů, po
druhé hned odhodí celé veliké knihy dokazující
vývoj člověka ze zvířete, zaprou sta darwinistic
kých domněnek a hlásají, že před milony let
byla v Americe lidská leoka taková, jako u histo
rických Indiánu.

Aeroplanem přes Mont Blank přeletěl dne 11.
února švýcarský aviatik Parmelin. Let přes tuto
nejvyšší horu na evropské pevnině trval asi dvě
hodiny. Východištěm byla Ženeva. Odpoledne o pul
druhé hodině byl začátek odvážné cesty. Na vzlet
čekali mezi velikým davem i zástupcové místních
úřadů. Když dáno poslední s Bohem, přistoupil i
talský konsul hrabě Laurenzani a podávat Parme
linovi písemné osvědčení, že začal dnes o půl dru
hé hodině let ze Ženevy a že hodlá přeletěti Mont
Blank. Vzástupech ozvalo se pohnutí, které přešlo
v nadšený potlesk, když odvážný aviatik vznesl
se do výše. Vrtule vydávala ohlušující řev — pra
covaloť to osmdesát koňských sil — hluk však
rychle se tratil. Stroj u výši 400 metru zahnul k Bí
lé Hoře. Aipský obr odrážel se majestátně od mo
drého nebe, ledové jeho témě lesklo se v záři po
ledního slunce — Mont Blank zdál se z této švýcar
ské strany tak tický, zrovna vlídný, jako by zval
k sobě odvážného pilota na návštěvu .

Popis cesty podává siručně Parmelin 'sám:
>V dálce přede mnou uzavíralo obzor vysoké
pásmo hor jako mohutná hradba, prorvaná údolími
a skalnáni srázy. Nad nimi pak jako maják na ska
lisku vypínal 5e vrchol Bílé Hory, Mont Blanku,
pyšný vládce v oslňující nádheře. Stoupal jsem
po vysokýchstupních stále výš a výše. Celá má
snaha nesla se k tomu, abych včas dosáhl výše
potřebné k přelétnutí hory. Stroj pracoval dobře,
zvedal se pravklelně, měl jsem dojem, že stoupám
do mírné stráně. Pode mnou úžasné panorama.
Alpy bílé a ztrmulé, řekl bys, že zkamenělo roz
bouřené moře. Každý svah se jinak 'leskl. Baro
metr ukazoval výši tří tisíc metrů. Tu mi nestával

strašný boj s větrem. Prudkými nárazy bil mi do
stroje, že sebou házel a zmítal se jako loďka na
rozbouřených vlnách. Přes to pořád jsem stoupal.
U výší pěti tisíc metrů vichr byl již nesnesitelný.
Neuvěřitelnou silou rval mne se všech stran, chví
lemi se mi zdálo, že snad se nebe nade mnou pro
bořilo a bouře přece ještě pořád každou minutou
větší a větší. Byl to strašný boj o život a na
smrt. Stroj se svíjel, bočné nárazy jen tak že ho
nepřevrhly, klonil se hned na tu stranu, hned na
onu, jako by jím neviditebná ruka si pohrávala,
ale vzdoroval pořád zlobě rozkáceného živlu a po
řád stoupal. Barometr ohlašoval 5300 m, když jsem
se octnul nad temenem hory. Pode mnou trčel
její nejvyšší bod, ale jen chvíli a již jsem byl nad
srázným výběžkem Luigi Amedeo a pak již hora
padala dolů, byl jsem. na italské straně, Svahy
Mont Blanku zářily bílým sněhem, v (dálce se
ztrácely v modravé mlze. Začal jsem také sestu
povatí. A jak jsem klesal, tou měrou ubývalo :
vichru, bouře se tišila a mne se vzmáhal blahý po
cit jistoty, že jsem již v bezpečí, že mám již vy
hráno. Dospěv 4000 m, orientoval jsem se dle toku
řeky Dora Baltea. Vypadala z té hrozné výše jako
slabá, stříbrná nit, vinoucí se pode mnou do údolí
Villeneuve. Když jsem tam dospěl, přepadla mne
silná mlha, hustá jako vata a plnila celé údolí.

dále. Rozhodl jsem se, že přistanu. Na svahu u
Aosty uviděl jsem rozsáhlou rovinu beze stromů.
Zamířil jsem tam a přistál. Při tom konec vrtule
zabral o břeh potoka a trochu se porouchal, dá se
však lehce opraviti. >A tak«, Parmelin končil svou
zprávu, »mohu říci, že celkem výprava dopadla
dobře — chvála Bohu!«

Vypravoval také, že neocenitelné služby ©mu
prokázala zásoba kysliku, kterou si vzal na cestu
k dýchání, jinak by se byl v té strašné výšce za
dusil. Aosta neviděla © dosud žádného aviatika
brázdit její oblohou. A tento, který se snesl s ne
betyčných hor, vypadal tolik jednoduše a tolik
skromně! Hned bylo celé okolí vzhůru, Parmeli
novi učinili nadšené ovace. (Z italského »Pro Fa
milia«, Milano.)

AVAVAVAVAVAVAVAVA
Novinka!Novinkat .

Právě vyšlo!

8. Pečinková:
ŽENYS

ho.
Z obsahu:

Ženy. — Kam jde list růže. — Na svém
místě. — Korrespondence. — Přítelkyně. —
Mně růže nesluší. — Ničemná. — Dítě.

Stran 164, velká 8.

V nádherné knižnílúpravě K230
tranko.

Možno obdržeti v každém knihkopeotví
hlavně

v Oružstevním knihk
a nakladatelstv

v Hradci Král., Adalbertinum.

Podporujte své dieces. knihkupectvíI

Lékaři o postu. Již před lety lékařský odborník
V »Nár. Listech« schvaloval obecně postní pravidla
katolické církve se stanoviska zdravotního. Nyní
ve »Vídeňském Denníku« (tedy časopisu nekleri
kálním) napsal dr. Lad. Pražák toto: »Je mnoilo
lidí, kterým není zcela jasným, jaký důležitý ny

mocného má občasná strava postní, v níž strava
masitá se zaměňuje stravou rostlinnou. Lidé má
letní se domnívají, že dodržování postu platí je
nom pro chudé. A právě jim nemohu s dostatek
klásti na srdce, aby se chápali těchto církevních
zdravotních nařízení a zbavili tělo své aspoň čá
stečně zbytečných a mnohdy přímo škodlivých ů
sazenin v těle svém. Neboť přeplňování ústrojen
ství. bílkovinami se může státi někdy ©osudným.
Církev nařizuje dvojí půst: 1. půst zdrženlivosti
od masitých pokrmů, který se má zachovávati
každý pátek celého roku a kde to ještě přikázáno
je, také každou sobotu, 2. půst zdrženlivosti od
masitých pokrmů a zároveň újmy, při kterém se
zdržujeme masitých pokrmů a jen jednou za den,
a to nikoli před polednem, do syta se najíme.«

Po výpočtu katolických postů dr. Pražák po



kračuje: >Jak z toho viděti, postarala se církev s
dostatek o zdraví lidí, hlavně masem se živících.
Jaké nastávají změny v těle při požívání potravy,
ve které je množství bílkoviny značně zmenšeno?
Nejprve se spotřebuje bílkovina, která krouží v
těle, pak se roztaví tuk, v těle po případě hojně na
hromaděný a k životu nepotřebný, ano i škodlivý.
Následkem toho se ulehčuje práce žaludku a stře
vům, játrám i ledvinám, srdci i svalům a celé
soustavě čivové. Zároveň s tím stoupá chuť k jí
dlu a dostavuje se zvýšený pocit síly. Člověku se
vede při omezeném požívání bílkoviny lépe, a-jest
schopnější ku práci tělesné i duševní. Další výho
dou stravy rostlinné jest, že se jí upravuje zaží
vání. Zácpa bývá při stravě rostlinné zajisté velice
vzácnou. Neboť při požívání většího množství po
travy rostlinné strava tato povzbuzuje střevo, aniž
by je chemicky dráždila, a tak zamezuje zácpu.
Nemohu dosti důrazně odporučiti, aspoň občas se
zdržeti požívání masitých pokrmů a popřáti tím
tělu odpočinku a čeliti všemu nebezpečí, které po
vstává z přílišného požívání stravy masité.«

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, m labského mostu 279.

Humanita soc. demokratického vůdce, © Kdo
ještě neztratil všechen soucit, užast nad tím, jak
soc. dem. poslanec (a člen rakouské delegace) lu
Sar dal svou legitimní ženu zavřít do kriminálu,
když tato vymáhala od něho soudně přiznané pe
níze na výchovu dětí. Rudý centralistický »Prolc
tář« sděluje o Tusarové: »V pondělí bylo jejímu
právníkovi doručeno rozhodnutí zemského soudu,
kterým se nároky, Tusarové (na alimenty) uznávají
a povoluje se zabavení Tusarových (zemských)
diet! Tim je celá záležitost vyřízena tak, že Tusa
rová nemá více žádných příčin, aby žádala r.1
Tusarovi osobně zaplacení alimentů. Nestává tu
díž žádných příčin, aby byla držena ve vazbě, ný
brž naopak dle všech pravidel měla býti okamžitě
propuštěna na svobodu! Zní proto neuvěřitelně, že
se tak dosud nestalo, ba že naopak má býti Tu
sarová dopravena do Černovic, aby tam byl zkou
mán její duševní stav!!! To je jistě kuriosita. Je to
přímo nápadné, že se vůbec takto s Tusarovo1
jedná, zvláště však že má býti poslána do Čer
novic, tedy do blázince. Což nemáme zemskou ne
mocnici? Jak to přijde, že již ku zkoumání dušev
ního stavu má býti :poslána do Černovic?« —
Tusar vynalezl proti své ženě nejdříve kriminál a
pak blázinec. Což kdyby tak policii vídeňské a
Ivovské napadlo receptu toho použíti a kdv v
všechny nezaměstnané, kteří volají po prostře
cích k živobytí, prostě zavřela a pak internovala
v blázincích? Proti tomu by právem zdvihli hluč
né protesty sami Tusarovi voličové.

O rudé radnici v Olffenbachu, která vládne od
1. dubna 1898, přináší nové, velice výstražné zprů
vy >Čech«, Soudruzi zrušili nejprve daň z masa
a uzenin, která obci vynášela 60 tisíc marek, po
tom městskou dávku z mouky a chleba, jež vy
nášela 27 tisíc marek. Ale maso a chléb zůstaly
stejně drahé. Purkmistr dr. Dullo chtěl prováděti
velikolepou komunální politiku, na kterou si začal
vypůjčovati. Roku 1898 vypůjčil si 4 miliony ma
rek, roku 1900 tři miliony, r. 1902 šest milionu, r.
1905 pět milionů marek. K těmto penězum přivy
pujčil si dr. Dullo r. 1905 ještě nových pět milionů
marek. Radnice postavila nejprve novou plynárnu.
Náklad na ni byl rozpočten dvěma miliony marek,
ale soudruh Kónig, ředitel plynárny, napočítal o 750
tisíc marek více a byly mu vyplaceny. Kónig z
bázně před soudním vyšetřováním se zastřelil.

Radnice postavila novou elektrárnu, která
musila býti stržena. Postavena nová budova za
1,600.00marek. Jak libovali si soc. demokratičtí 0
becní dodavatelé a organisovaní zedníci a stavi
telé!

>Obec musi koupiti co nejvíce pozemků, aby
na nich postavila laciné domky pro dělníky«, zní
soc. dem. obecní program. Měšťácká správa za

koupila pozemků za Ž mil. 193.000marek, soudruž
ská jen za 600 tisíc marek, ale soudruzi jinak se
vyznamenali. Zavedli bytovou komisi na prohlídku
bytů nezdravých. Každý člen komise bral denně
5 marek platu. Tak se vydalo 4000 marek. Aby 
mohly bráti peníze déle, začaly se prohlížeti villy
zámožných měšťanů, mají-li dost světla a vzduchu.

Rudí radové městští založili dále četné opa
trovny a laciné mlékárny — vyjeli si ovšem dříve
do ciziny studovat tato humanní zařízení — cesty
jim platila obec. Zavedli do Offenbachu zdravotrí
mléko litr za 24 feniky, ale že mléko toto bylo moc
drahé, nikdo ho nekupoval. A tak ze zbylého mléka
tloukli máslo, velmi drahé a krmáli jím vepře a
telata. >Voda bude zadarmo'!« slibovali soudruzi
před volbami, ale po volbách zvýšili vodní po
platek ze 75 tisíc marek na 140 tisíc marek.

Dr. Dullo s obecními penězi spekuloval také
na berlínské burse a prospekuloval 161.072marek,
a když konečně musil odejíti, našli v účtech 50
ložku 80.000 marek, která nikterak se nemohla do
ložiti. Peníze se v čísi demokratické kapse ztra

A jiná rudá radnice! V městě Můhlhausech r.
1904 zasedli soudruzi k radničnímu stolu. Stano
vili si, že na Služební cesty budou bráti denně 12
marek, noclehy že budou míti zvlášťě placeny a
že budou na drahách jezditi prvrí třídou.

Nepřímé daně (na riaso, cukr, chléb) odstra
nili a zavedli přímé, zvýšivše obecní přirážky z
51 na 78 a půl procenta!

Roku 1906,když továrníci pro neustálé stávky
a zvyšování mzdy musili sáhnouti k výluce, u
snesla se obecní rada ©zaměstnávati vyloučené
textilníky za denní mzdu 2 marky 60 feniků, kte
ré mají se platiti, i když by pro Špatné počasí prá
covati se nemohlo. Víidce soc. dem. Emmel žádal
ještě 40.000 marek na vykácení obecního parku —
ale všichni občané povstali proti tomu. Řeme:l

zavše řemeslníky, aby šli pracovat do továren. Na
znamení sympatie se soudruhy francouzskými ur
čHi, že děti už od desátého roku mají se ve ško
lách učiti francouzsky.

Šest let vládli soudruzi na radnici miihlhausen
ské; když nastoupili vládu, měla obec dluhů 5 a půl
milionů marek, když odstoupili soc. demokraté,
Iněla obec dvacet osm milionů marek dluhů — čet
né podniky ukázaly se neproduktivními, všecky
byly předraženy.

Podobné slasti radých radnic zažila města:
Marsilie, Toulon, Milwaukee a jiná veliká města,
která nikdy nezapomenou-na vyděračnou politiku
rudých spasitelů“ i

Nová soc. dem. panama. V Říčanech soc. de
mokraté pronajali si s velikou slávou Bartošův
parní mlýn za 30.000 K až do r. 1915. Leč hospo
dářství jejich již nyní skončilo hrozně. Správce
soudruh Vaněček propuštěn na hodinu. Schodek
obnáší několik tisíc.

VÝDodNÝ prodej DÁDTŮKU.
Zařízení z villy, sostávajícíz ložnice,

dívčího pokoje, jídelny, hostin. pokoje, salonu,
obývacího pokoje, kuchyně, koberce, pianina,
za příčinouúmrtí levně se prodá. — Na
bídky přijímá Marie Rudolfová, vdova
po advokátu v Hradoi Králové.

EKatolioi!
Ukládejte své úspory jedině u naší
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Čísto 10. © , na půlroku 5K—
V Hradci Králové, dne 13. března 1914.

Inserty počítajíse levně.
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Akelový kapitál K 8,000.000—
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Vkladů přes K 29,000.000—
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Velké bahno národní
korrupce.

ského Slova« vyvrcholily dne 5. t. n. prohlášením,
že »vzhledem k opakujícím se surovostem mlado
českého vedení proti nár. soc. straně usnesl se vý
konný výbor nár. soc. strany svolati poradu svých
sokolských pracovníků, na níž bylo by rozhodnuto
o tom, zda nár. soc. Sokolům po opětovném spro
stém (!) mladočeském štvaní nedoporučuje se zří
zení samostatné sokolské organisace.. — Tak se
měbo působiti brutálně na Nár. radu, na českou
žurnalistiku, na představenstvo obce Sokolské, a
by zamkly »Nár. Listům« ústa. A mluví-li »České
Slovo« o »sprostotách, syčáctví, gaunerství a zá
keřnictví« mladočechů, jak si počínali nár. soci
alisté? Ještě po své schůzi na Žofině (tedy již po
druhé) táhli Váctavským náměstím, chtějíce se do
stati do Mariánské ulice. Když jim v tom bylo za
bráněno, ulevovali si výkřiky proti »Nár. Listům“
a Kramářovi. Ohrožoval policii holemi a deštníky.
Před mladočeskou schůzí v Kutné Hoře již předem
oznámily »Nár. Listy<, že z Prahy jsou dány od
nár. sociálů povely, aby Kramářova schůze kutno
horská byla rozbita. Také skutečně nár. sociálové,
sehnaní i z širokého okolí, hrozným řevem a pí
skáním schůzi znemožniti, tak že mladočeši musili
se odebrati ke schůzi důvěrné do jiné místnosti.
Takovými tedy argumenty novohusitský lid »čístí
české poměry.<

Kdo jest jen pruměrným psychologem, hned
přes všecko řádění nár. sociálů z chování Švihova
uhodl, že se jedná o skutečného zrádce národa.
Prohlášení Švihova byla bázlivě úsečná, vyhýba
vá, byly v nich jen takové odpovědi, které byly
vzhledem k obecnému rozčilení nejnutnější. A že
byly odpovědi lživé, vykrucující, snadno vysvětli
telno — vždyť se valila na zrádce tak děsná povo
deň, že se chytal každého stébla, aby neutonul 0
kamžitě, Kdyby byl takový husitský lev nevinen,
vzbouřil by svými protesty a rázným žádáním do
kladů takové zemětřesení, promluvil by na schůzi,
až by redakci »Nár. Listů« znělo v uších.

Šviha hledal zoufale nějaký východ z nejhroz

nemohl, prohlásil, že
plné knihtiskárenskc

»České Slovo«

Kapr vyhozený na břeh sebou házel všelijak.
Tu však promluvila vážně komise mužů nestran
ných, prohlásila, že

Švlha jest na dobro usvědčen

jako zrádce svého klubu, zrádce národa, jako po
licejní konfident.

Koncem minulého týdne požádaly »Nár. Listy
šest vynikajících českých muži, kteří jsou vzdá
leni dnešních strannických boju a kteří se politiky
činně neúčastní, aby zkoumali materiál proti Švi
hovi jakož i akci Anýžovu v té záležitosti.

Všichni tito mužové (z nichž byli pouze dva
mladočeši) po dobrém prostudování předložených
dokladů prohlásili jednomyslné, nezvratné přesvěd
čení:

že I. průkazy zcela určitě Švíhu usvědčují.
2. Anýž a jeho pokračovatelé v zjišťování fakt

nezdržovali v žádném směru uveřejnění svých ob
jevů. Komise řekla, že s odhalením nemohlo se
přijíti na veřejnost dříve, dokud nebyl pohromadě
plný průkazný materiál a dokud nebylo dáno do
volení k použití tohoto materiálu ve všech přípa
dech.

Předseda šestičlenné komise oznámil výsledek
tohoto zkoumání nár. soc. poslanci dru Hiibsch
mannovi a Národní radě české.

Národní rada, jejímž členem byl i Šviha, ko
nala 9. března schůzi presidiální komise, která se
usnesla jednomyslně, že dra Švihu přestává po
važovati za člena Národní rady české.

Nové důkazy proti Švihovl.

Za velikého protestního pokřiku nár. sociálů u
veřejněny v českém tisku nové dokumenty pro zlo
čin Švihův. Některé důkazy byly takové, že o nich
mohli věděti národní sociálové dříve, než jiné

strany, jen kdyby chtěli aspoň trochu spády Švi
hovy sledovati.

Když doznal Šviha své styky s Klímou, tu 8.
t. nu. soc. dem. poslanec dr. Šmeral uveřejnil v
»Právu Lidu« sensační sdělení. Napsal, že s Klí
mou studoval po 5 let na právnické fakultě. V té
době Klíma se účastnil veřejného studentského ži
vota jako krajní nacionální radikál, vynikl prý
»Írásovitou řvavostí.« Klíma se stal svým národ
ním radikalismem mezi studentstvem tak populár
ním „že zvolen za předsedu největšího studentské
ho spolku, totiž »Akademické Čítárny.« Ale —
řvavý radikál po složení doktorátu ihned přijal
místo u policie. Brzy byl Klíma (asi za půl roku)
přesazen do nejtajnějšího oddělení, kam může dáti
policie jen nejspolehlivější své lidi, totiž do odděl.
pro policii státní. Za několik měsíců vyhledal soc.
demokraty Šmerala a Housera v restauraci Grá
fově, začal jim tykat, poznamenával, že mají
vzhledem k svému vzdělání »nedůstojné« příjmy.
Zkrátka Klíma chtěl zkoumat, zda se dají získati
tito soc. demokraté za konfidenty. Proto tehdy
(23. dubna 1913) uveřejnil dr. Šmeral své dojmy
o policejním úředníku v »Právu Lidu« s příslušnou
výstrahou.

Švíha věděl, že Klíma při studentských demon
stracích protiburšáckých byl angažován tak, že
proti němu všecky praž. denníky ostře psali. Klíma
také sbíral materiál proti odsouzeným nár. soci
álním antimilitaristum. »Právo L.« dodalo: »Uvádí
li se ze strany národně sociální, že dr. Šviha jednal
o koncessi pro »České Slovo« s drem Klímou z u
ložení výkonného výboru strany, pak se tím čle
nové výk. výboru strany nár. soc. staví do světla
prapodivného, budíce dojem, jako by o stycích dra.
Švihy se státní policií věděli — Zkrátka houžev
natí ochranci Švihovi raději si vymmyslilinepravdu,
než aby tonoucího Švihu nechali jeho osudu.

»Nár. Listy« sdělily, že měl Šviha zvláštní
zálibu ve vození se v kočárech, což mu zazlívali
nár. soc. dělníci. Jeden zlatnický závod na Vác
náměstí počítal Švihu mezi své nejlepší odběra
tele, který ne sta, ale tisíce dovedl obětovat za
hezkou zlatou věc. I z Žamberka došly zprávy o
velice marnotratném životě. A tohle nevěděl ani
jeden z jeho chvalořečných stoupenců, kteří slidí
pilně po každé korunce kněžské štóly?

»Nár. Listy“ sdělují, že byl Šviha asi před
měsícem v jednom krajském městě, kde k jeho
poctě uspořádán přátelský oběd. Hostiny však se
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nesúčastnili dva soudcové, ačkoli v tom hostinci
zpravidla jindy stolovali. Když byli tázáni na pří
činu, řekli, že se Švihou před lety sloužili v Mostě.
Tam dr. Šviha docela vážně nabízel, že přestoupí
na německou.stranu, bude-li přijat ke státnímu za
stupitelstvu a zaručí-li se mu mimořádná kariéra.

s Ostatně národní pracovníci v Mostě (na př. dr. HH.)
se divili, jak může býti Šviha kandidován českou
stranou, protože prý ostentativně němčí. — O ta
kovém muži nemohlo se věděti již předem, že so
tva se stane poslancem českým z důvodů nezišt
ných? Kdyby býval »klerikálem«, sebe menší chyb
ný jeho krok by byli rozhlásili protikatoličtí agi
tátoři po celém království,

Konstatováno též v denním tisku, že Šviha měl
po zdrcujících nmladočeských dokumentech ještě
schůzku s Klimou a že 1. března ještě přijal po
slední měsíční plat za špiclovské služby, prokazo
vané státní policii.

Stanovisko nár. soc. strany k Švihovi.

Dosud se dobře pamatuje celá česká veřejnost,
jak se zachovala katolická žurnalistika k Drozdovi,
když se roznesly první zprávy, že hospodářství
tohoto muže v Svatováclavské záložně končilo de
ficitem několika milionů. Ještě nebyl Drozd soud
ně usvědčen, vědělo se pouze bezpečně tolik, že
v pokladně záložny hrabaly se neomaleně nepocti
vé prsty novohusitské! Přes to však jednomyslně
v našem tisku Drozd byl odsuzován hned, dávno
před řádným soudem. Napsali jsme rozhodně a bez
váhání, aby byl souzen jako každý jiný provinilec.
Soudem prokázáno, že kradli laikové, ale Drozd že
se provinil výhradně nedbalostí. Také zemřel po
odpykání těžkého žaláře jako žebrák, nezůstalo po
něm nic. A co to bylo odsuzujících článků kato
lických! A jak chudí kaplani prodávali i věci nej
potřebnější, aby pomohli zmírniti bídu, zaviněnou
zlodějskými prsty liberálními. Za to všecko zněl
vstříc obětavému kněžstvu.chechtot, nadávky. Na
schůzích poctivých a obětavých našich organisá
torů opakovány nepravdy o té aféře jako pohádka
o červené karkulce. A přece žádná strana jiná v
době tak těžké neosvědčila lidumilnost, pevný cha
rakter a spravedlivost tak stkvělým způsobem, ja
ko strana naše.

Nuže — Šviha dopouštěl se klidně věcí hor
ších než Drozd. A jak se k němu chovali nár. so
ciálové, když »Národ. Listy« uvedly zdrcující do
klady, ukazující na vinu Švihovu prstem nejpev
nějším? Uspořádány ryčné štvanice proti mladoče
chům. Několik známějších mladočeských pracovní
ků a redaktorů bylo na Václavském náměstí pře
padeno, před nár. soc. palácem »Hvězdou« | byli
mladočeští chodci surově insultováni. Vycvikova
ní agitátoři pokřikovali: »Tento jest mladočeský
agent provokatér. Bratři, vypořádejte se s ním!«

Když však nár. sociálové seznali, že povykem
pravdu se světa nesprovodí, utekli se k pokusům
jiného rázu — přímo srměšným. 'Začali spálati ja
kémusi výdělečnému špiclovi Špačkovi, ale Šviha
s týmž Špačkem mluvil zcela důvěrně na nádraží
při svém odjezdu. Tohle nepomohlo také, proto te
dy v nár. soc. tisku pojednou se ocitla zpráva, jak
prý utlučený konfident Mašek slábnoucím hlasem
sdělil, jak prý jakýsi Wiener provádí v nár. soc
straně špiclovskou službu. Tím se mělo nalhati ve
řejnosti, že Švihovy falešné podpisy »Wiener« ná
ležejí muži jinému. Prý dokonce onen Wiener do
stal jednou podporu v >Čes. Slově.« Nějak dlouho
se pánové rozpomínali na vybájeného Wienera, než
si »uvědomili« jeho existenci.

A i když advokáti nár. sociálního vedení z ji
ných stran konečně uznali, že Šviha jest usvěd
čen, sehrálo »České Slovo« velice dojemnou scénu.
Když bylo v tisku sděleno, že Šviha před svým
prchnutím z Prahy byl se rozloučit v »Čes. Slo
vě., napsal tento list:

>Šviha zapřísahal se každý den svou nevinou.«
Když však šestičlenná komise vinu Švihovu po
tvrdila, oznámil výkon. výbor strany nár. sociální
presidiu sněmovny resignaci na mandát Švihův.
>Současně dva tajemníci sekretariátu br. Šolc a
br. Šmejkal vysláni byli k dru Švihovi, aby mu to
oznámili současně s výzvou, aby také on oznámil
presidentovi, že vzdává se mandátu. Dr. Šviha při
jal je v bytě. Vytryskly mu slzy jako hrách a v
zoufalství votal: >Tak už také vy nade mnou lá
mete hůl? Přísahám vám, že jsem úplně nevinen!
Nevěřím v Boha — ale je-li spravedlnost na světě
— dokáže se má nevina.« Vyňal pak z kapsy
browning a ukazoval jej oběma se slovy: »Kdy
bych neměl dítě a ženu — věděl bych, co mám u
dělati. Kdo mně má věřit, když už ani vy mně
nevěříte?« Deputace slzela s ním a dr. Šviha u
končil hroznou tu scénu plačky slovy: »Prokažte
mi jednu službu — když nechcete mně podati
ruku jako bývalému vašemu stranníku, podejte
mně ruku — jako člověku, přísahám vám, že jsem
úplně nevinen. Oba tajemníci vraceli se do výkon
ného výboru zdrceni. Nebyli schopni slova. A za
této nálady byla dopolední schůze výkonného vý
boru skončena.«

Potud tedy >Čes. Slovo.< V předvedení toho
to závěrečného aktu ani slova přísného, ani pa
mátka po tom spílání, jakým byli zahrnuti lidé

spravedlivě svědčící proti Švihovi. Naopak uka
zuje se na slzy deputace, jak tato byla zdrcena,
jak nebyla schopna slova. [ ten nucený odchod z
Čech se musil Švíhovi vystlati růžemi, Šviha po
staven do pósy tragického hrdiny, jemuž se má
projeviti soucit.

Jestliže Švihovi (o čemž velice pochybujeme)
vytryskly slzy jako hrách, jestliže tak žalostně se
zapřísahal, mělo >Čes. Slovo« přece věděti, jak se
zachovati k hereckému, Istivému | vystoupení u
svědčeného zločince. Soucit k tomu muži byl by
na místě, kdyby se upřímně k své vlastizrádě při
znal a doznal velikost své viny. Leč scenerie nově
sehraná jen budí větší odpor — stala- se sku
tečně.

Ale »Čes. Slovo«<při svém vymýšlení a malo
vání dojemného obrazu ťalo velice osudně sebe
i Švihu uvedením těchto slov Švihových: »Nevěřím
v Boha, ale je-li spravedlnost na světě, dokáže se
moje nevina.« Nevěří v Boha — a přece přísahá!
Takovou lživou přísahu lehce z rukávu .vysype
člověk, který dle svého přiznání se nebojí, že ho
za to stihne po smrti trest. Proto taková přísaha
jest velice lacinou, snadnou, ale také zcela bez
cennou obranou.

»Nevěřím v Boha'« Tak prohlašuje | vůdce
těch novohusitů, kteří do omrzení volali, že jsou
stoupenci Husovi, že křesťanství | nepodkopávají,
ale očisťují. Tak prohlásil předákstrany,. která
tvrdila, že za úpadek víry může >»klerikalismus«
— nikoli nové protikatolické proudy.

»Co Sokol — to Antikrist!« Takové heslo za
znělo z národně sociálních řad. Nyní tedy fana
tikové se mohou podívati, jak vyhlíží takový ve
liký Sokol, volnomyšlenkář, vůdce politické stra
ny, Antikrist. Prohlášením o nevěře Švihově chtěl
nár. soc. tisk dodati vlastizrádci rytířského lesku,
ale zatím nalil pelyňkového odvaru do vlastní ka
še. Lid ještě není protikřesťanským tiskem tolik
zkorrumpován, aby placenému bezcharakternímu
špiclovi a marnotratníkovi přičetl nevěru k dobru.

Výkonný výbor nár. soc. strany napřed pro
hlásil, že se »přesvědčil«, jak obvinění pochází od
Špačka — a proto prý nevěří. Nežádal od Švihy
vyvrácení průkazného materiálu, ale popření ob
vinění. Tvrdil, že Šviha dal mu k disposici mandát,
ale Šviha zůstal až do 12.t. m. českým poslancem,
protože byl hlášen jako »nemocný« a neoznámil
předsedovi sněmovny svou resignaci.

Aféra jednotlivcova stala se aférou strany nár.
sociální od toho okamžiku, kdy místo rázného vy
stoupení strana tato spítala ©žalobcům a hleděla
houževnatě Švihovi pomoci. Tam dospěly nvoměry
české. Jest tedy národní očista tak snadná? For
rupce se již rozšířila daleko.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Protestantský lékař dr. Lerlus © ©katolické
cirkvi napsal v »>Reformation«: »Křesťanská církev
středověku zachránila svým bojem proti antické
samovraždě národů indoevropské lidstvo. Co ka
tolická církev vykonala v tommtooboru, nemůže
býti dosti chváleno. Že ještě dnes potírá užívání
antikoncepčních prostředků (prostředků k zame
zení početí) jako těžký hřích, odplatí jí Bůh. Že jí
za to žehná, viděti z toho, Že němečtí katolici mají
skoro tolik školních dítek jako jejich četnější pro
testantští spoluobčané« — Tedy pravdymilovný
protestant uznává, že katolická církev zachrání
národy před zhoubou spíše než církev protestant
ská. A přece ta dotěrná agitace Prušáků v Če
chách, ač by měli tolik potřebí bedlivě si všímati
krajů zcela protestantských!

Vynikající vzduchoplavci katolíky. V době, kdy
každý trpaslík chce přidati k postavě své loket je
den jízlivými poznámkami o víře, jsou vážní věd
cové smýšlení křesťanského. O vynikajících vzdu
choplavcích docházejí nové zprávy. Santos-Dumont
jest velmi horlivým katolíkem. Na svých letech
nosí vždy známou posvěcenou medaili sv. Bene
dikta,

Latham, který se pokusil přelétnouti kanál La
Manche, byl rovněž horlivým katolíkem. Blériot,
který první přeletěl kanál La Manche a přibyl do
Anglie, chodí stále na mši sv. a často k sv. zpo
vědi a sv. přijímání. Všecky jeho stroje létací mají
obraz Panny Marie.

Poručík jde Beaumont, který při (hrozném
pádu užíval motoru o 100 HP, byl mužem pevné
víry. »Kdybyých někdy padl<, nrohodiil k svému
příteli kapitánovi, »víš, nejdříve mi musíte povolati
kněze, a to rychle.«

Kapitán Pavel Echeman psal r. 1913 před po

víš, že tam nahoře ve vzduchu a v příšerně tichých
hodinách, kde již nic se nepohybuje, člověk mívá
dlouhou chvíli. V těchto hodinách mimoděk mi při
chází zpěv. Zvláště rád zpívám vzývání a hymnu
sv. Jiří, které jsme zpívali od vojenské školní doby
v Saint Cyre.«

Když 16. června m. r. měl býti zahájen nad
Paříží okružní let, velká většina účastníků byla
zbožně přítomna mši svaté, sloužené od kardinála
pařížského. Nadto velký počet účastníků ještě před
tímpřistoupil k stolu Páně v chrámu Matky Boží.

Nejrychlejší cesta k popularitě ve Francii. Kdo
se nehodí k ničemu, kým vlastní lidé začnou po
hrdati, vyšvihne se rázem nad hlavy davů proná
sledováním nebo tupením církve. Fanatické zástu
py přestanou se tázati po jeho schopnostech k po
sitivní práci, tleskají šíleně každému jeho >proti
klerikálnímu« kroku. Takový »protiklerikalism«
stal se velmi dobrým zaopatřením i pro řadu ne
užitečných dobrodruhů v Čechách. Nejvýnosněji
však dovedli obchodovati protikatolickým povy
kem vypočítaví sobci ve Francii. Když viděli mi
nistři, že lid začíná reptati na jejich neschopnost,
hodili davům lacinou kost — přitužili pouta katolí
kům a hned se jejich křesla upevnila. Tuto taktiku
sleduje i vláda Doumerguova, které se vytýká, že
nemá žádného programu pro budoucí volby. Chtějí
tedy vší mocí soc. demokraté nějaký líbivý pro
gram? Ale ano — je tu hned. Vypudí se zbytky ře
holních řádů. Asi o 350 žádostech kongregací (vět
šinou ženských) posud nebylo rozhodnuto, proto
byly trpěny. Doumergueova vláda je tedy vyžene.
Nejdříve přijdou na řadu kongregace, které mají
školy a paedagogia. Dne 7. července bude tomu
právě 10 let, co byly řádové školy zavřeny. Nyní
uložil ministr vnitra jednotlivým prefekturám, aby
do 15. března sebraly a předložily všechny infor
mace o zmíněných kongregacích, tak, aby 1. dubna
mohlo býti usnesení o zavření řádových škol pro
vedeno. Ovšem nebudou ušetřeny ani zbývající kon
gregace, které nemají ničeho se školstvím co či
niti.

Tak se opět ukázalo, že radikální svobodo
myslné strany nemají nic na práci než boj proti
církevní. Doumergueovo ministerstvo dosud se ne
zabývalo žádnou vážnou sociální otázkou, ani o tří
leté vojenské službě si netroufalo říci své stano
visko. Kuráž ukázalo toliko na poli »protiklerikál
ním« a bude pronásledovati i missionáře, kteří v A
frice pracují pro Francii. — Leč — kdy se koneč
ně vzdá taková vypočítavá vláda svého protekto
rátu nad katolíky v Orientě? ©

Veliký strach francouzského »pokroku.« | Dle
chvástavých řečí francouzských zednářů již prý
národ s představami katolického náboženství do
účtoval. Ale proč se jenom zednáři tolik bojí vů
bec každého slova, upomínajícího na pojem posi
tivního náboženství? Jestliže porazili katolictví
cestou čistě vědeckou, pak by náboženské poznám
ky tak málo škodily světovému názoru protikře
sťanskému jako vypravování pohádek. Vždyť i sa
mo dítě ví, jak má podstatě pohádek rozuměti.
Leč — »pokrok« se bojí a bojí, aby hlavy zmáme
né zednářským klamem nezačaly vážně o kře
sťanství přemýšleti, »pokrok«x se bojí, aby nebyl
snadno usvědčen jako lhář.

Proto napřed »opraveny« školní čítanky tak,
že v krásných článcích konservativních spisova
telu nahražena jména >Bůh, nebe, Kristus« a pod.
jmény jinými, tak že články násilně, nepřirozeně
zkomoleny. Podívaná pro Olymp! Školní mládež
učí se jak ve Francii i tak jinde o bozích řeckých,
egyptských a jiných, aniž by se kdo bál, že je snad
bude uotívati. Ale o Bohu křesťanském se nesiní
slyšeti nic. Nyní docela plytký pokrok dal se i do
opravy mluvnic. Nové vydání proslulé mluvnice
francouzské »Larive et Fleury« obsahuje 70 zají
mavých změn. K vůli mluvnickému příkladu byla
tam dříve uvedena věta: »Věřím, že Bůh existuje.:
V nynějším vydání však místo toho se čte: »Vím.
že země se točí.« Jinde stálo: »Když pravím: Bůh
jest veliký, činím tím soud, že přívlastek velikosti
vztahuje se k Bohu.« Nyní však místo toho pará
duje věta: »Když pravím: Paříž jest veliká... «
Vyhlazovací taktika jde v mluvnici tak daleko, že
Škrtnuto všecko, co by mohlo upozorniti na Boha,
nebe, světce, vůbec co s náboženstvím souvisí, Mi
sto »sv. Vincenc z Pauly« stojí nyní >filanthrop«,
místo »prorokyně Marie« »čarodějka Marie«, mí
sto »sestřenec blahoslaveného Řehoře, biskupa z
Langres« čteme nyní »sestřenec Řehoře, soudce z
Langres.«

Tak a podobně stává se francouzský nokrok
svou velikou bázní komickým.

Židovská účast na volbě katolického děkana.
Kam se až došlo pod židovským patronátem s hu
sitskými hesly o volném sebeurčení národních vr
stev a svobodě náboženské, dokazuje velice výraz
ně volba děkana v Čáslavi. Průběh schůze byl ve
lice bouřlivý a zajímavý zvláště tím, že žid Weiner
měl při ní hlavní slovo. Když byl přečten seznam
osmi kompetentu s příslušnou kvalifikací (zaslaný
od nejd. Biskup. konsistoře), vystoupil obchodník
Weiner a pravil asi takto: >Ač jsem židem, hlaso
vati budu. Slyšeli jsme, že u některých pp.



žadatelů jest — poznamenáno, že jsou horli
vými | podporovateli | katolického| tisku. ©Pá
nové, katolické| listy jsou | nepřáteli | židů
a | píší | proti nim. ©A| proto. rozhodně
protestuji proti tomu, aby zvolen byl za děkana
kněz, který podporuje katolický tisk. Jsem otevře
ný, nebojím se jmenovat osoby, a tu poukazují k
tomu, že právě u žadatele P. D. takové poznámky
není. Obrátil jsem se před volbou na židovskou
obec v Novém Městě n. M., kdež P. D. jako kaplan
působil, a ta jej za děkana čáslavského vřele do
poručuje. Volte tudíž P. D.!«

Tak daleko jsme již tedy dospěli! Dle masa
rykovců biskupové obsazují prý místa inspektor
ská, professorská, ředitelská atd. Zatím však zcela
naopak! Žid za pomoci své náboženské organisace
zcela veřejně obsazuje místo duchovního správce
náboženské společnosti katolické. Divíme se velice,
že rosta dr. Zimmer anebo některý jiný člen
nezakřik!l ihned rázně židovskou dotěrnost. Diví
me se, že moderní svobodomyslníci okamžitě ne
řekli, že čeští křesťané neprotestují, když židé v
českých krajích docela si volí za rabíny Židy ně
mecké.

Panu Weinerovi tedy se nelíbí tisk katolický.
Zcela přirozeně — pouze tento tisk není odvislý
od židovských insertů a abonentů a proto může
promluvit svobodně o perfidních, fanatických úto
cích tisku požidovštělého. Pouze katolický | tisk
smí hájiti důsledně katolický názor světový proti
pošklebkům, které vrhá židovský tisk netoliko na
katolictvo, ale i na osobou Ježíšovu a jeho Matku
(jak jsme několikrát sami dokázali). Rabínské víře
však náš tisk se neposimivá, nenuti židy k opu
štění -synagogy, popřává ve volbě rabína židům ú
plnou svobodu. Jestliže náš tisk poukáže doku
mentárně na to, jak židovští -lichváři český lid
poškozují, jak jako na posměch v českých krajích
vydržují si germanisační školy, jak jsou sloupy
germanisace v Praze, Brně, Budějovicích atd., pro
kazuje národu našemu dobrou službu, a který žid
jest spravedlivý, měl by takovou akci pochváliti.
Rovněž uvážliví lidé měli by souhlasiti, jestliže
náš tisk neschvaluje frázovitou akci českých ne
volníků, nesoucí se za assimilací Židovstva, pro
tože taková assimilace znamená olupování židov
stva o národní charakter.

Sebeobranu vážnou každý opravdový katolík
židům přeje, ale protestovati musíme proti tyranii
židovské, která zakazuje zpupně katolíkům brániti
se způsobem moderním — totiž tiskem — proti ne
sčetným lžem nepřátelů církve. Ani jeden žid ne
protestovat, ikdyž ve filosemitském »Čase« byl
tropen posměch z osob biblických na základě u
ličnických vymyšlenin. Ani jeden žid se neozval
proti řádění, které zahájily i proti křesťaním pr
vých století nepoctivé články a přednášky Ma
charovy. Žid jen tenkráte volá po snášelivosti,
když se něco i sebe spravedlivěji vytýká jemu
samému. Kde který požidovštělý list iprotestuje
proti pustému řádění »Záře« a podobných listů?
Každý vzdělaný přece může věděti, že tlak vzbu
zuje protitlak, že surově napadaní katolíci musí
se brániti rozhodně jak proti arijským nevěrcům
tak proti jejich semitským patronům. Je-li svoboda
tisku skutečná, nesmí se tato státi monopolem ži
dovských bursiánů, bankéřů, rabínu.

Dnes jest dovoleno státnímu úředníkovi kan
didovati na program revoluční soc. demokracie,
ale na druhé straně židovská tyranie zapovídá sa
mému katolickému knězi brániti šířením tisku zá
sady ty, které manifestačně slíbil v lidu katolic
kém utvrzovati.

Tedy v »zklerikalisovaném« Rakousku ©mají
kněží novou kanonickou překážku. Hájí-li své pře
svědčení, žid rozhodne, že nejsou schopni státi v
čele své vlastní náboženské obce. Takové zjevy
musí |probuditi každého podřimujicího katolíka.

Žid, který za neustálých husitských fanfár stal se
pánem ve společnosti patentovaných vlastenců,
již se chystá ujařmit i společnosti náboženské. A
srdnatí husité při té impertimenci zalézají jako sy
slové. Z toho patrno, jak jest nejvýš na čase, aby
konečně byla upravena řádně otázka patronátní.
O volbě duchovních správců katolických nesmí
rozhodovati jinověrci a nevěrci, neboť by se tak o
citlo jedině duchovenstvo katolické v nejbezohled
nějším jařmu a bylo by pro posměch evangelíků.
židů i mohamedánů.

Zásluhy katolických misslonářů a cestovatel
Havlasa. O katolických missionářích píší a mluví i
znalci smýšlení nekatolického zcela jinak než p.
Havlasa. Na př. cestovatel E. St. Vráz má daleko
sáhlejší zkušenosti než Havlasa. A ve Vrázově spi
se »>Napříč rovníkovou Amerikou« nalezneme ve
lice pádné důkazy o blahodárné činnosti katolic
kých missionářů.

»Alexander Humbokit, jehož líčení cesty Ori
nokem a Cassiguiarem dosud jest knihou klassic
kou, v oboru literatury cestopisné, ačkoli cesta ta
konána již skoro před sto lety — cestoval pohodil
něji. Tehdy nejen horní část Orinoka hustěji osa
zena byla obyvatelstvem indiánským, nýbrž od
Borgy až do San Carlosu na »Černé Řece« (Rio
Negro) roztroušeno bylo několik stanic missionář
ských. Tam hrstka sebeobětavých mnichů španěl
ských s odvahou a sebezapřením dob prvních apo

štolů křesťanství, s lidem i řečí jeho obeznalí, byli
protestantu Humboldtovi, který jak od vlády špa
nělské, tak od generalissima missií vezl sebou do
poručení, vydatnou pomocí. Mne však očekával
kraj spustošený revolucí.« (str. 34.)

»Nerozumným vybíráním všech hnízd, od do
by, kdy vypuzením moudřejších a ochranu aspoň
jedné pětiny >»ložisek vajec« přikazujících missi
onářů, přestalo veškeré rozumné hospodářství s
timto přírodním bohatstvím, počet orinockých želv
sklesi jistě daleko ipod polovinu množství dob po
čátečných tohoto století.« (str. 136.)

Srovnej, co o tom píše sám Humboldt: »Jesu
štům náleží zásluha, že zavedli pořádek do tohoto
»sbírání«; Františkáni, kteří jesuity v missiích na
Orimoku vystřídali, sice se chlubí, že zachovali za
řízení svých předchůdců, nevedou si však při díle
s náležitou opatrností. Jesuiti nedovolovali „aby
byl celý břeh vyčerpáván: nechávali ho kus ne
dotčený, obávajíce se, že by želvy mohly býti,
když ne vyhubeny, tož aspoň značně seslabeny.«
(Cesta v rovníkových krajinách nového světa, Svě
tová knihovna č. 1014, str. 11.)

»Na nepřístupném (?) jeho temeni (vrchu Mo
gote). španělskými missionáři před jich vypovědě
ním z Venezuely uschován byl velký poklad —
snad sušených ryb nebo želvích vajec, jiného ne
vím, co by ubozí missionáři doby té a v této kra
jině, mezi nahými skoro divochy strádající, byli mo
hli nastřádati.« (Vráz, str. 151.)

»Cestopis můj dalek jest tendencí jakýchkoli
směrů, vždy mnou poznané pravdy přísně se při
držuje ... . Němečtí a čeští jesuité, jako prosla
vený Čáslavan Jindřich Richter, Moravan Samuel
Fritz v XVII. století, nadšenci pro dobro, přátelé
a ochránci Indiánů obětovali svůj život v Brasilii,
Peru a i mezi Indiány došli pověsti světců.« (str.
171.)

»Kdysi aspoň missionáři, neprávem osočovaní
(p. Havlaso!), střehli tu kázně a chránili dormorod
ců proti vydírání; dnes sebranka dobrodruhu a
stvůry, jimž vláda caracaská za služby prokázané
chce dáti odškodněnou a zároveň blízkosti jejich
se pohodlně zbaviti, posílá je sem, by >volným«
obchodem s divochy a polodivochy, »výměnou«
získajíce drahocenné pryže, obohacovali se a »ra
zili« kultuře i obchodu cestu do pustin orinockých.«
(str. 1296.)

>V San Fernandu zbyly též z dob misionářu
sazené, nyní polozdivočilé, ale dosud výborné plo
dy dávající kakaovníky a mnohé ovoce tropické
Ameriky. (str. 298.)

»Moxos .... z Bolivie po Rio Madeiře loď
mo sem se stěhující jakožto loďaři, lidé velmi pra
covití, jsou na rozdíl od Indiánů amazonských silní,
velcí, bystří, mírní a dobrosrdeční, pocházejí ve
směs ze starých jesuitských kolonií v Bolivii a
jsou v ulicích manáoských již svým krojem — ří
zou nebo kazajkou a tunikou z lýčí, zjevem ná
padným.« (str. 495.)

»Tefe založena byla českým missionářem V r.
1688 Jesuitou Samuelem Fritzem .. . . Na březích
Amazonu a něco více než 100 let po jeho obje
vení, odvážný a velice šlechetného karakteru muž
katechizoval divoké kmeny Indiánů, učil je práci,
řemeslum a vzájemnému se snášení.« (str. 506.)

»Nebyl jsem nikdy aniž jsem přítelem oněch
řádů .... nemohu však jinak nežli uznati oběta
vou činnost zakladatelů jesuitských missií V po
říčí amazonském. Za jejich obětavého působení ti
sice Indiánů zanechalo vzájemného | vraždění a
tvořilo velké vesnice, naučilo se řemeslum a věno
valo se orbě. Jedině tak missionáři chráněni byli
proti luze bělošské. Z dřvochů vytvářely se pa
triarchální osady, kde sice všichni pracovali, ale
nikdo nebyl otrokem, kde život jednotlivců, dříve
vydaný nepohodám, strádáním a vraždychtivosti
jinokmenovců, nyní chráněn rozvinouti mohl své
význačné vlastnosti, schopnosti vytvořiti V novou
kulturu, jichž nepostrádají kmenové amazonští.
A za Jakých obětí dělo se tak misslonářem, který
jen s křížem v ruce, s brevířem a náčiním ku psa

-ní již v r. 1602 samojediný z Ouita dral se pralesy,
s Indiány plavil se, až došel k divochůúm, k nimž
ještě ani zvěst o jsoucnosti bílých lidí nepronikla,
ku kmenům lidožravým, denně vydávaje se v ste
rá nebezpečí — jak učinit Pater Rafael Ferrer. Bylť
to zakladatel prvých jesuitských missií, jemuž po
dařilo se 6500 Indiánů civilisovati, bydleti hromad

»Pater Samuel Fritz založil 40 osad Omagvu
s 40.000 obyvateli; dnes prý napočteno jich v cel
ku asi 400. (str. 519.)

Uvedli jsme jen některé úryvky z pochval Vrá
zových. Ale již tak pozná každý, že mluvit o ka
tolických missionářích tak jako p. Havlasa, může
jen nevědomost, která zanedbává vážné studium,
anebo zloba, která překrucuje skutečnost vědomě.
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BEZ KONKURENCE|

Politický přehled.
Znáslinění českých poslanců. Při zahájení posl.

sněmovny 5. t. m. chtět dr. Kramář sděliti prohlá
šení českých poslanců k otázce vyrovnací. Předse
da sněmovny dr. Sylvestr přerušoval však stále
řečníka, a konečně, aniž by se dal poučiti, odňal
dru Kramářovi slovo. To bylo znamením k zahá
jení obstrukce českých poslanců a hned ozvaly se
rány na pulty a křik. Slovo odňato i následujícím
řečníkům Staňkovi a dru Baxovi. Následkem bou
ře českých poslanců byla schůze sněmovny pře
rušena. Za přestávky v poradě klubovních před
sedů minister. předseda hr. Stůrgkh mluvil velmi
ostře a hrozil, že vláda z nedělnosti sněmovny vy
vodí nejkrajnější důsledky. Čeští poslanci prote
stovali proti jednání dra Sylvestra ve sněmovně.
Dr. Hruban dovozoval, že přes cíle české obstruk
ce nelze přejíti k dennímu pořádku, má-li se zacho
vati ústavní život ve státu a doporučoval, aby
právě tak jako za vyjednávání mezi Poláky a Ru
síny nastala jistá přestávka v poradách sněmov
ny, aby bylo nalezeno východisko z nynější situ
ace. Návrh tento byl přijat a jednání sněmovní od
loženo o týden. — V opětně zahájené schůzi sně
movní dr. Kramář prohlásil, že v'nu za rozbití
smiřovaček mají Němci a vláda.

Parlamentní krise. V kruzích parlamentárních
panuje úplná bezradnost. Vláda hrozí, obstrukčníci
prý spoléhají na zasáhnutí koruny a z kruhů posla
neckých naléhá se na vládu, aby vyčkala ještě další
týden, za kterého by nebyla žádná plenární schůze
sněmovny a teprve potom, ukáže-li se nemožnost
pracovati s parlamentem, zastavila jej na několik
měsíců. Za takových okolností nutno prý počítati
s uzavřením sněmovny v nejbližších dnech.

Dr. Kramář o politické situaci. Na schůzi v
Kutné Hoře dr. Kramář mastínil nynější situaci
slovy: Bez konstitučního života v Čechách není
možný konstituční život ani ve Vídni. V parla
mentě vědí to dobře a také všichni abpští Němci
isou o tom přesvědčeni, že to byl jedině dr. Bach
mann, který u nás vyrovnání zabil. Jest nyní na
parlamentu, aby ukázal svou sílu. Musíme nyní po
čítati i s agrárním stanoviskem, že dokud nebude
v Čechách zajištěna ústavnost, strana agrární ne
připustí žádné jednání ve sněmovně. Naší mravní
povinností jest obstrukci tuto ©podporovati; ta
však musí býti vážná, nesmí býti prodána za žád
né koncesse hospodářské, za žádné subvence, ne
smí býti obstrukcí na získání ministerských míst
.... Když jest to boj za ústavnost v Čechách, za
částečné rozřešení otázky česko-německé, pak bu
diž: my se nestavíme nroti, nýbrž stojíme po bo
ku. — O aféře dra Švihy pravil dr. Kramář: Ti
všichni lumpové v českém národě, ať v té či oné
straně, kteří jsou ochotní za jidášský groš prodati
Stranu a národ, ti musí býti zastrašeni, aby viděli,
že nesmí to dělati dále bez obavy, že budou pro
zrazeni.

Pokusy o obnovu smiřovaček. Teď se zas u
píná naděje vlády i vlivnějších osobností politic
kých k tomu, že by bylo dobré vypsati nové volby
do sněmukrálovství Českého a sněm aby byl svo
lán pouze k vyřízení zemského zřízení a volebního
řádu na základě předloh. Naproti tomu německo
česká korrespondence oznamtuje, že na každý po
kus vlády o vypsání nových voleb odpověděli by
Němci obstrukcí.

O dru Bachmannovi,který rozbil smiřovačky,
jednalo se v německo-národním svazu, kde dán byl
dokonce návrh, aby dr. Bachmann byl ze svazu
vyloučen. Návrh zamítnut a dr. Baohmann ve sva



vgsnýcích německé části království Českého.
- Dohoda polsko-rusínská vyzněla velkými vyr

znamenáními, jichž se dostalo zem. maršálku Colu
chovskému (velkokříž řádu Leopokdova), arcib. hr.

« Szeptyckému (řád železné koruny I. tř.), poslancům
dru Leovi (tajné radovství), dru Konst. Levickému,
biskupům Walegovi, Chomyszymovi, kn. Sapie
hovi, pak místodržitehi dr. Bobrzyňskému a ryt.
Korytovskému.

Na Balkáně v Bulharsku přinesly nové volby
vládě velikou většinu. Zvoleno bylo 130 příslušní
ků vládní strany, 43 zemědělců, 11 socialistů, 21
demokratů, 5 radikálů. — Kníže albánský (princ
Wied) Vilém I. s rodinou přibyl v sobotu do Dra
če a přijal tu od mezinárodní kontrolní komise vlád
ní moc. Mnozí Albánci přejí si však, aby sídlern pa
novníka nebyla Drač nýbrž Skadar.

V Rusku prý se mobilisuje; zprávy ty se však
z Ruska popírají. Ruské zbrojení na západě děje
prý se na přání francouzské.ee ———

Podporujte své die
césní knihkupectví!

© ©
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Zprávy organisační
a spolkové.

Čechostované! Křesť. železniční zřizenci! Konfe
rence železničních zřízenců odbývati se bude v neděli
dne 5. dubna t. r. o půl 11. bod. dopol v hotelu »Ne
tušil< u nádraží v České Třebové. Program: Zahájení
říšské konference. Uvítání hostů dijjegáků. Přednesy

delegátů všech kategrií. Referáty říšských poslanců
moravských. Votné návrhy. Tato konference musí býti
zdrojem nadšení a vzpruhou k další plodné práci že
lazniční stavovské orgamisace. Tato konference musí
dokázati, že jest v řadách železničních zaměstnanců u
přímná víra a láska křesťanská, dobrá maděje v lepší
budoucnost. Každý delegát musí býti opatřen legitima
cí, vystavenou od některé křesť. soc. organisace nebo
od farního úřadu. Všechny zprávy, týkající se konfe
rence, přijtmá pro království České inženýr B. Pospí
šil v Karlíně u Prahy, Viadukt čís. 5. — Odborová rada
křesť. želez. zřízenců pro král. České sídlem v Hradci
Králové, Adalbertinum.

Naše schůze. V Litomyšli «dne'15. března t. r. 0 2.
hod. odpol. na veřejné schůzi lidu mluví p. Rudolf Ko
zel, redaktor »České Stráže“ z Náchoda. — Roztoky.
15. března o 2. hod. odpol. mluví p. Katnar z Hradce
Králové. — Čejřov u Skutče. 22. března o 2. hod. odp.

mluví p. Katnar. — Chrudim. 29. března o 2. hod. odp.

mluví p. Katnar. — 29. března o- 2. had. odpal ve
Žďárci a ve 4 hod. odpol. na Skále mluví ref. z ústře

dí na schůzích dělnictva.— Karlín. V sobotu14, břez

března mluví p. Petr. — Roudnice. V neděli 29. března
odp. mluví p. Petr. — Mělník. V neděli dne 29. března
o půl. 8. hod. večer mhiví p. Petr z Prahy. — Nové
skupiny založeny v Lázních Poděbradech, Ledči, Hor
kách, Čejřově, Mšeně a Břevnově. Třeba, aby všude,
zvláště v průmyslových městech, zřízena byla skupina
Všeodb. sdružení. — Všechny informace ochojině podá
Všeodborvé sdružení křesť. dělnictva v Hradci Krá
lové, Adalbertinum. Pro střední Čechy jest zřízen agi

jicích buď psáno na Okresové představenstvo Všead
borového sdružení v Praze L, Velká Karova ul. č. 6.

Z křesť. soc. vzděl. spolku v Čáslavi. Jako v mi
nulých letech uspořádá spolek i letos pro své členy
„Josefskou zábavu“ v nedělí dne 22. března v dolejších
místnostech »U modré hvězdy.« Kapela spolková. Člen
20 h, nečlen30 h. Hostéjsou vítáni.

Jičín. V pondějí dne 10. března přednášel v naší
křesť. sociál. jednotě »Záchrana< p. prof. zdejšího gym
nasia ThDr. Jos. Kašpar »0 člověku, jeho původu a ži
votě v době diluviá'ní.« Pan přednášející svými před
náškami jednak přísně vědeckými, jednak velmi pečlivě
upravenými získal si upřímných sympatií a tudiž jeho
přednášky těší se vždycky hojné návštěvě. Ale tento
kráte zvláště, kdy thema bylo tošik lákavé svou zají
mavosti, byla spolková místnost v pravém slova smy
slu namačkána. A naděje jako nikdy ani tentokráte po
chopitelně nezklamala. Pan Dr. Kašpar zhostil se svého
úkolu s jistotou a vervou jemu vlastní. Ukázal, že je
dině, co nás o původu člověka poučuje, je zjevení. —
Věda empirická sama určitého něco řící nemůže a také
neříká. — Vykládá pak text Písma sv., ličící stvoření
člověka a ukazuje, jak třeba opatrně bráti různé novější
theorie o původu člověka. — Promlouvá obšírněji 0
A. Hácklovi, jehož spisy i do češtiny jsou přeloženy
a čile odpůrci křesťanského názoru světového jsou roz
šiřovány. — Druhá část přednášky pojednávala c živc.č
člověka diluviálního. Ukazuje v ní pan přednášející, že
nežil člověk ve stavu zvířecím nebo zvířecímupodob
ném, ale žil jako člověk kulturní. — Na konec sluši
však také vyslovití všechnu čest i našemu posluchač
stvu, které obtížnou játku, i když byla tak průzračným
způsobem podána, jako to učinil p. Dr. Kašpar, sledo
valo s napiatou pozorností až do pokročilých hodin
večerních. Jen takových večerů houšť!

Vel. Jeřice. V neděli 8. března konala naše Odboč
ka Hosp. sdružení výroční valnou hromadu. Za tři
čtvrti roku její činnosti pořádány dle jednatelské zprá
vy tři veřejné schůze (na nichž řečnili red. Šupka, uči
tel hosp. skoly Markalous a V. Šťastný) a deset schůzí
výborových. Zboží a hosp. strojň objednáno bylo 74
K 3554.76, čistý zisk obnáší K 81.57. Během roku poří
zeno jeviště, decimálka, ledkovač a j. — Do výboru
zvoleni dosavadni funkcionáři, kakže nyní čítá spo
lek 38 členů. — Ku konci schůze poukázáno, jakých
útoků podniká se v nepřátelských listech proti našemu
důst. panu faráři. Útoky ty po zásluze odsouzeny, pant
faráři vyslovena naprostá důvěra a ušneséno odpové
děti na podobné útoky intensivní spolkovou činnosti,
již voláme: »Zdař Bůh«.

Kato, Úvěmní družstvo Eliška v Hradci Král
(ADALBERTINUM)

zúroku'e vklady 4*,"o,
poskytuje výhodné půjčky a přijímá
objednávky na II. c. k. třídní loterii.

Ústav podlehá zákonité rovisi.

Cirkevní věstník.
Zprávy dlecésní. Vyznamenání jsou pp.: Ant. Ru

bik, katecheta škol měšť. v Rychnově n. K, Ludvík Je
linek, farář ve Skuhrově, Josef Bezdíček, farář v So
potnici, obdrželi expositorium canonicale; Vinc.Meaci,
farář v Č. Libchavách, ordinariátmí pochvalu. — Usta
novení jsou pánové: Josef Fillp, farář ve Střenici, za
faráře do Morašic u Litomyšle, Karel Kyselo, admini
strátor, za faráře v Sedloňově, Frant. Stejskal, farář v
Semaníně, za faráře do Litřbachu, Alois Dolák, kate
cheta v Náchodě, za katechetu na měšť. škole v Novém
Městě n. M., Adolí Odvárka, katecheta v Novém Mě
stě, za katechetu do Náchoda, Jos. Šumšal, kaplan v
Nechanicích, za kooperatora do Vys. Oujezda. Jan Ro
háček, kaplan, za administrátora v Chotusicích, Frant.
Herman, kaplan v Záboří, za prozat kaptana do Cho
tusic, Jos. Dubec, administrátor v Morašicích, za admi
nistratora do Střenice. — V Pánu zesnuli: p. Frant.
Jenček, (V Vuln.), vik. sekretář, děkan a farář v Cho
tusicích, zemř. 22. února (naroz. 1845, vysv. 1869), p.
Frant. Rychitk, (V Vuln.), Jubilár, konsist. rada, b. vi
kář, děkan n. o. v Kuklenách, zemř. 8. března (nar.

ra, patron. hrab. Oswalda Thun-Hohenstein-Sabn-Relí
fterscheid od 26. února, Střenice, fara patron. kníže
Thurn-Taxis od 1. března, místo fundatisty v "Šedivi
nách, od 1. února 1914.

Pohřeb J. Em. kardinála kalžete biskupa Jiřího
Koppa ve Vratislavi konal se v úterý dne 10. února.
Tisíce lidu tsnilo se kol dómu, zatím co uvnitř zaujali

místa zástupce císaře Německého vévoda z Ratiboru,

zástupce krále Saského hrabě Schónburg-Olanchau, zá
stupce krále Bavorského knife Alois Lówenstein. zá
stupcové knížat spolkových, nejvyšších úřadů státních,
katolická šlechta a nesčetné téměř deputace měst, spol
ků, organisací a ústavů. Téměř všechno duchovenstvo
z pruské části diecése přišlo doprovodit svého vrchního
pastýře k odpočinku. Před 10. hod. byly ostatky ze
snulého v průvodu 8 biskupů, katbedrální kapitoly a zá
stupců biskupských přeneseny do dómu, kde potom
arcibiskup Kolimský Dr. Hartmann celebroval regujem.
Druhou absoluci měl J. E. náš nejdůstojnější arcipastýŤ
Dr. Josef Doubrava. Potom byla rakev v hrobce knížat

biskupů vratistavských v tamním dómu pochována. Tak
pohřben byl biskup, jenž v jednání o mír po kultumůn
boji v Německu čelnou účast měl a nehynoucích. zásluh
si získal. Po dlouhá léta, předsedaje biskupským komle
rencím ve Fuldě, zasahal v osudy katolíků v Německu.
Prozíravost jeho, neobyčejné nadání diplomatické a
velepastýřské působení zjednalo mu vážnost papeďh i
císařů, lásku neochvějnou katolíků i úctu protestantů.
Zesnulý kníže biskup zůstane význačným zjevem v dě
jinách církevních. O ušlechtilosti a spotu vznešené ráz
nosti zvěčnělého svědčí mimo 'jiné i stanoviska jež
zaujal proti před'oze zákona vyvlastňovacího, namíře
ného proti Polákům. V panské sněrnovně pruské dne
30. ledan 1908 vyjádřil se kard. Kopp takto: »Předloha
jeví se jako pořízení výminečné. Takovým nemůže stát
trvale býti řízen. Jsou ideály a zásady společné vše
obecné kultuře, jichž porušení uráží svět | Takovým
principem jest též majetek soukromý.«

Zakončení kOnstantinských slavností. Dne 6., 7. a
8. prosince byl jubilejní rok konstantinský zakončen ve
likolepými církevními slavnostmi v basilíce lateránské
v Římě.

arevná

kostelní
okna s2ezminí

F'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

Králové.

Cenníky a rozpočtyna požádání

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze měsiské rady dne 9. března t. r. Za dary
po K 50.—, věnované ve prospěch zdejšího ústavu chu
dých pány Otokarem Cermsteinem, radou zemského
soudu v Kočevje k uctění památky p. V. Cernsteina.
c. a k. námořnického správce v. v., zdejšího rodáka,
v Lublani zesmrlého, a továrníkem Alfrédem Ippenem k
uctění památky jeho otce pana Morice Ippena, vzdány
byty díky. — Panu V. Špaškovi. vlastníku domu čp.
141 na Velkém náměstí, uděleno bylo povolení ke zři
zení výkladní skříně na vnitřní straně rohového pilíře
téhož damu. — Pozemky záduší kostela sv. Pavia a
Matice Špitálské, ležící na březích potoka Piletického,
vysázeny budou jabloněmi — Vzato bylo na vědomi,
že c. k. okr. hejtmanství udělilo provisorně povolení
k používání zámečnické dílny v domě č. p. 467-1. v
Kartově třídě panu Vojtěchu Kulhánkovi, že udělilo
povolení ke zřízení elektrické pražírny v domě č. p.
406 v Pospíšikově tříděp. Břetislavu Broukalovi a že
dle sdělení královského velkobritského velvyslanectví
konati se bude v Londýně v době od 3. —8. srpna L r.
mezinárodní zvěrolékařský kongres.

Drubé porotní období u c. k. krajského soudu V
Hradci Králové počíná 30. března. Vylosování jsou tito
porotcové: továrník A. Drechse! v Jetřichově, rolník
J. Knářteš v Rozmitáje, obch. jednatel J. Dostáž v Č.
Skalici, rolník H. Kubeška v Hořičkách, obchodník Jos.
Vít v Č. Skalici, rolník F. Berger v Dubenci obch.
Číp ve Dvoře Králové, rolník J. Černý Plotiště, rolník
J. Fišera v Slez. Předměstí, hot. A3. Hofbauer v Prraž.

Předměstí, továrník J.- Seyfried, Kukleny, rol F. Sou
ček, Plotiště, Jar. Srdinko, Svobodné Dvory, host. V.
Dušek, Jarornět, obch. J. Kučera, Smiřice, rol. Frant.
Kutík, Čáslavky, rol. J. Tyč, Jásená, továmík J. Feb
senburg, Kostelec n. Ori., rol. J. Kapucián, Lípa, stat
kář AL Rathouský, Hoděčin, továr. J. Šembera, Týni
ště, rol. V. Zeman. Kokdin, roi. K. Berka, Bakov, maj.
domu R. Turek, Náchod. obch. K. Bok, Nechanice, stat
kář J. Hejeman Probluz, továr. F. Kczák, Mokrovou
sy, rol, F. Morávek, Roudnice, rol V. Rykl, Libčany,
rol. A. Hubka. N. Srbské, řed. F. Petio, Police n. M.,
sládek A. Smělý, Vel. Ledhuj, roi, K. Biedermann Bělá
rol. K. Rozum DI. Ves, obch. R. Vostřebal Rychnov n.
K., obch. J. Lattus H „Adersbach. Náhradní porotcové 2
Hradce Králové: účetní Jos. Hromada, účetní K. Janda,
sochař Z. Ježek, hot. J. Košťál. obch. Jar. Ludvik, obuv.
J. Metelka, stavitel R. Schmidt, čalouník J. Thoř, host.
Ot. Urmer.



Bulharskénávštěva.Doe 11. t. m. opůl5. bod.od
pol.přijelodoHradcepěteleganiníchBulharůveskvost
ném automobilu, jejž řídit český šolér. Aunomobil ozdďo
ben. bulharskou vlajkou. Vzáoní hosté na Pouchově po
jožilinahrobdraRudolfanádhernívěnecavečerodje
li do Prahy.

Neapol, polohou jedno z nejkrásnějších měst světa
s četnými ulicemi, chrámy a přístavem, sopka Vesuv a
zbytky starobylých Pompejí jsou v malebné řadě po
hledů vystaveny v Panoramě Národní Jednoty Severo
české v Hradci Králové ve dnech 14. až 20. března 1914.

Okres. komise pro péči o mládež v zastup. Okr.
královéhradeckém koná řádnou važrou hromadu v pá
tek dne 27. března o 5. hod. večer v zasedací síni ob.
zastupitelstva v Hradci Králové. Program: 1. Zprávy
činovníků, 2. volby, 3. volné návrhy. Nesejde-li se v
uséznovea) Čas čtvrtina členů, koná se valná hromada
o půl hodiny později za jakéhokoli účastenství.

Místní Odbor Národní Jednoty | Severočeské | pro
Hradec Králové a okolí koná dne 18. března 1914 o půl
B. hod. večer v místnostech »Besedy< valnou hromadu
s obvyklým pořadem jednacím. Nesejde-li se dostatečný
počet členů v ustanovenou hodinu, koná se druhá valná
hromada o půl hodiny později bez ohledu na počet při
tomných členů. Zvláštní pozvánky se nezasilají.

Ze života tvorstva pravěkého a o prvních stopáci:
člověka na zemi. Na toto thema koná se přednáška
21. t. m. o 8. hod. večer v sále musea. Přednáší J. V.
Žejízko, geologg a spisovatel z Vídně. Přednášející,
který je znám netoliko v odborných kruzích svojí vě
deckou činností, ale i širšímu obecenstvu množstvím
populárně vzdělavacích statí, uveřejněných v předních
českých listech, zavede posluchače do pradávných dob
naší země, do periody zvané diluviální, známé všeobec
ně pod jménem předpotopní..Týž badate) vyioží nám
slovem i obrazem přírodní poměry, jež v uvedené době
panovaly, kde ještě velká část Evropy pokryta byla
ledovcem, který zasáhl i některé vrcholky | Krkonoš
a Šumavy a kdy v nižinách leduprostých, oděných již
zeleným hávem pastvin a křovin, popásala se stáda
srstnatých slonů, mamutů. nosorožců, divokých koní,
sobů a pod. Bude to ve velkých rysech načntnutý obraz,
jejž skýtaly v dituviální době i některé kraje naší vlasti,
jmenovitě rozsáhlé Polabí, které je bohato na pozůstat
ky pravěké zvěře, jak nasvědčují mnohé nálezy v na
čem museu chované. A jelikož je tato velká geologická
perioda spiata s prvními jistými stopami člověka, který
s výše jmenovanou zvěří žil a ji 'ovil. náš geolog
i o něm obšíměji promluví. Uvede scény z jeho života

kočovného i| bveckého a promřuví E 0 jeho kuburním

národů přírodních, jako Eskymáků, Jakutů, Křováků a i.
Klub úřednictva Záložního úvěrního ústavu v Hradci

Krátové pořádal během roku toňského a letošního násle
dující přednášky: František Jareš: »O pozemkových
knihách- v Praskačce, »O pozemkových knihách a ze
mědělském úvěru“ v Nekoři u Jablonného n. O., ve
Sloupnici u Litomyšle a v Novém Hradci Králové, »Náš
venkov — naše peněžní ústavy a o bezpečnosti vkladů
v době válečné« ve Slatině n. Zdob. u Vamberka, Václav
Libánský: »O významu účetnictví pro obchodnictvo a
živnostnictvo« na Pražském Předměstí, František Rej
mánek: +O přehledu peněžnictví< v Pohřebačce na val
né hromadě Hospodářské Besedy, Jindřich Schejbal: O
siněnce« ve Svobodných Dvorech ma valné hromadě Ho
spodářsko-občanské Besedy, ve Ždánicích u Pardubic
na val. hromadě Občanské záložny. v Roudnici u Do
břenic na val. hrom. Hosp.-čten. Bes. a v Opatovicích
n. L. V Opatovicích n. L. péčí tamní Obč. Besedy má bí
ti pořádán celý kurs týdenních přednášek, z nichž vy
jimáme: O postoupených pohledávkách — o třídní lo
terii —. o cemných papírech a losech — o pozemkových
knihách — o významu účetnictví pro obchodnictvo a
živnostnictvo — o novelle o dani osobní atd. Rovněž i
na Pražském Předměstí péčí at. obecního představen
stva.

Uprázdněná nadace. Starostou města p. K. Colš
nou za'ožena byla nadace, jejíž roční požitek K 96.80
vyplacen bude zasloužilé a řádné osobě, která sirotka
bez otce a matky, do Hradce Králové příslušného, chu
dého a opuštěného přijme ve svou péči aneb do učení,
aby pak samostatně inohl nabýti další výživy. Žádosti
o nadaci tuto v níž uvedeno budiž jméno a stáři sirot
ka a mimo to, kterau školu navštěvuje, nebo u kterého
mistra se učí. buďtež podány v podacím protokole purk
mistrovského úřadu a to do 16. března 1914,

Udělení požitků. Dne 10. dubna 1914 rozděleny bu
dou požitky z nadace, založené zesn. p. Arnoštem Brá
dym, lékárníkem v Praze. pro čtyři potřebné chudé. v
Hradci Králové narozené. v úhrnné částce K 32.—. Žádo
sti za udělení požitků z nadace této podány buďtež i s
doklady u úřadu purkmistrovského v hcdinách úřed
ních nejdéle do 21. března 1914.

Žleby. Ve čtvrtek dne 12. března pohřben byl jeden
z typických zjevů našeho města, velký dobrodinec
chudých. p. MUDr. Jakub Kohout. býv. knížecí lékař.
Ač v poslední době pro churavost vzdal se lékařské
pralese. přece setkával se všude s největší vážností. ú
ctou a oddanosti. Nezapadi v zapomnění. ač. vzdálil se
ze života -veřejného. protože mluvila za něho vekni živě
jeho dobročinnost. Byla otevřena vždycky | jeho ruka,
byto otěvřeno bídě i jeho srdce. Těše se přízní jasné
knižecí rodiny. když nemohl zdojati bídu sám. rád a
ochotně se přimluvil am. kde vždycky připravena byla
štědrá d'aň — u čenů knížecí rodiny. Povzdechy »škoda
ho«. jež z tolika úst se ozvaly při zprávě o jeho úmrtí,
byly hlubokým projevem vědomí,-že skutečně odešel

nenahraditelný přímluvce a dárce. Žleby zachovají mu
vždycky vděčnou pamět. Odpočivej v pokoji!

Čáslav. (Naše elektrika) stane se brzy předmětem
popěvků, neboť v poslední době skutečně vežmi často
bliká, ano po dvakrále již na několik. minut vypověděla
službu docela. U obchodníků způsobilo to přímo paniku,
neboť v podvečer bývá zvláště u kupců plno a není to
nic příjemného sháněti honem nějaké svíčky nebo poho
zené a zaprášené lampy petrolojové. Nevíme ovšem, čí
to byla vina, ale že by bylo záhodno vice pozornosti.
jest jisto. Také nestejnoměrná | imtensivnost světla -c
často opakuje a i v té příčině by slušelo vyjít vstříc
konsumentům. Doufáme, že se to tak stane a že čáskav
ská elektrika nepůjde cestou té pražské, která se stala
v poslední době terčem hojných vtipů. — (Pohostinská
hra) jednoty divadelních ochotníků nymburských v ne
děli 8. března ukázala, kterak vyškoleným sborem jest
ochotnictvo nymburské. Věru, že herci z povolání ne
sprostili by se úloh svých s takovým zdarem, jako tito
umělci ochatníci. Jsou tam mezi nimi ovšem sy osvěd
čené, které mají za sebou hezký kus života divadelní
ho, ale i ty mladší síly vedou si velice zdatmě. Obecen
stvo takéto vděčně kvitovato. Jest zvláštní však, že k
této hře (hrál se »Průlom«) zaujali velice citlivé stano
visko někteří spoluobčané židé, ač nikde se jich hra ta
nějak příkře nedotýká a ač jinak na veřejnosti se chlu
bí velice svým pokrokovým a svobodomyslným názo
rem. A ještě zvláštnější jest, že se našli jedmci, kteří
byli s nimi v tom za jedno i z řad arijců. Jedná-l) se
však o názory křesťanské, bývá při sebe menší poznám
ce ihned oheň na střeše a křičí se o nesnášelivosti a kle
rikalismu. Imu činí-lž dva totéž, není to totéž. — (Upo
zomění.) V několika minulých dnech, kdy se ukázalo
sluníčko, objevily se opět na chodnících řady dětských
kočárků s regimentem chův, které se domnívají. že chod
níky jsou pro to, aby na nich držely válečné porady.
Nejsme naprosto proti tomu, aby maličcí nepotěšili se
na sluničku, ale jistě s námi souhlasiti bude každý. aby
se to dálo tak, aby celé chodníky nebyly zastaveny
stojícími a rokujícími chůvami. Matky dítek jistě posí
%agldítky ven. aby se projely a ne aby na větru při zá
bavě služek nastydly. Upozornění z patřičných míst by
tu prospělo jak dítkám tak cbecenstvu. které dovolávajíc
se práva na volný průchod. obdrží často odpovědi. že
raději se ztratí z obzoru. :

Dokonalé opravy a pozlacování.

oltářů. kazatelen, soch atd.
provádí

Jos. Řehna, iř.A.Onti,
odborné pozlacovačství a polychromio

v EKutné Hoře, Havl.nám.155.

Umělá polychromie
soch a křížow.cest.

Návrhy a rozpočty zdarma.

Na skladě kříže náhrobní, nástěnné a všeho drubu
rámce a obrazy. PEB“ Založeno v r. 1868.

Židovská moc v Čáslavi. Ještě k té volbě děkana!
Nejedná se o osoby, ale o zásadu. Vlme a slyšel jsme
už dříve, že nový pan děkan jest knězem borlivým.
že pečoval vždy o pořádek, takže jak v Novém Mě
stě tak v Bystrém u věřících se těšil zasloužené lásce.
Jedná se však o to, mají-li židé způsobem tak okáza
lým uplatňovati vliv na obsazení míst duchovních správ
ců katolických — a to i v obcích takových, kde klika
pokrokářsko-židovská a volnomyšlenkářská | upřímné
katolíky pronásleduje jako vyděděnce, jako nějaké při
vandrovalé cizince. Co se nyní proti církvi děje, jenom
slepý nevidí. »Pokrok« houževnatě se snaží vypudit
katolické náboženství ze skol, ačkoti nečiní ani nej
menších příprav, aby i ze škol evangelických a židov
ských náboženství bylo vypuzemo. Židé tleskají Štva
vému Macharovi, který odporučoval, aby kněží byli
dáni mimo všecky zákony, aby se do nich kopalo. Nej
nověji Machar valá k dr. Stránskému: »Přičiňte se, aby

volání uveřejnil tělesný židovský orgán »Čas.« dne 7.
března t r.. orgán Masarykův, který pro svou obha
jobu Hijsnera a jiných Židů úěší se u židů vestmčs váž
nosti. Tento orgán židé houfně odbirají, tomuto listu
tleskají. A pak se diví, že katolíci staví se na sebe
obranu tiskem vlastním, ozve-li se ve filosemitském
tisku takový válečný apej proti nim. Tedy jen katol.
kněze vyhnati ze všeho! Ale pokud se to pakrokářsko
Židovské alianci nepodaří, musí si dát katolický lid Ifbit,
aby židovské netýkavky uplatňovaly svůj vliv na vol
bu katolických správců. Kdyby některý katolík tak drze
se vměšoval do volby faráře evangelického, všecky
protikatolické sty by ho se vší energii zakřikly. Ne
podporuje každá konfesse tisk vlastní strany? Nastá
vá již takové otroctví pod blýskavicí svobodomysl
ných hesel. že již sám pastýř katolického lidu „má

ných, hřmotně útcčných výzvách sami nepřátelé by
se vysmáli naší zbabělosti, kdybychom nemínili hájiti
své přesvědčení a svou existenci. Katolik jinověrcům

na jejich práva nesahá, ale má plné a nezadajné právo
hájiti to, 00 muod stalet! náleží a zvláště proti ve
třelkům a bezohledným keomandántům, chiějícím ujař
miti všecko. Tisk pokrokový chlubí se již veřejně svým
násilnictvím, jaké by si nedal líbiti ani žádný Moha
medán v Hercegovině. Uveřejňuje zprávy o židovské

výbojnosu s pochlubou jako doklady pokrokového du»Osvěta Lidu« dne 4. t m. sama přiznává: »Pan
Weiner se telefonicky informoval u obchodních přátel.
že P. D. není antisemita a odsoudil P. Kalinu a Seme
ráda, že šíří tisk proti židům.< S dovolením, pane Wa
nere, štří tito kněží tisk tak fanatický a nadávkový,
jaký chválí a podporují židé? Nynější židovstvo v Če
chách má nejméně práva poučovatí někoho o snášélivo
sti. Dokládáme, že p. Weiner po své řeči sice nehlaso
val (protože k tomu vůbec ani práva nemá), ale co
mohl. to poslušným :a zaraženým moderním husitům
u'ožil. A v novohusitském táboře nesluší se odporovati
tomu, co si přeje člen cizího kapitalistického národa,
majícího tak velikou zásluhu o germanřsaci v našem
království.

Různé zprávy.
3230 poslanců v Rakousku. V Rakousku máme [tč

ský parlament o dvou sněrnovnách, právě jako v U
hrách. Rakouská poslanecká sněmovna má 516, panská
283 poslanců. Uherský sněm má ve sněmovně repre
sentantů 453 členů, ve sněmovně magnátů 401 člena.
Každý rok zasedají rakouské a uherské delegace, kaž
dá po 60 členech. Mimo to jest v Rakousku 19 zem
ských sněmů. Český sněm má 242, moravský 171, slez
ský 31, haličský 161, bukovinský 61, daknatský 44,
dolnorakouský 127, hornorakouský 69, solnohradský 39.
štýrský 80. korutanský 43, kraňský 50, tterstský 80.
goricko-gradišťský 30, istrijský 47, tyrolský 68 a vorarl
berský 24 poslanců. Sněm chorvatský má 123, sněm
bosensko-hercegovský 91 poslanců. Celkem tedy bylo
by v Rakousko-Uhersku 3230 poslanců. Počet temto ve
skutečnosti je menší, protože mmozí členové jednoho
zákonodárného sboru jsou zároveň členy jiného. na př.
všichni delegáti jsou členy ústředního partamentu. mno

zí chorvatští členové uherského říšského sněmu jsou
členy chorvatského zemského sněmu a podobně.

Měření mořských hlubin pomocí rychlosti zvuku.
Dle způsobu navrženého Albertem F. EeHsem v Bosto
nu lze měřiti hloubky mořské také za jízdy tak, že se
určí čas. který up'yne mezi vznikem zvuku pod hladi
nou mořskou a jeho návratem po odrazu o mořské dno.
Přístroj Eelisův je následující: Na přídě lodi ústí ve
dnu svislá trouba, jež se dole nálevkovitě rozšifuje.
V této části je zavěšen zvon na dlouhé kovové tyči,
jež vyčnívá na horní konec trouby a je tam zakon
čen hlavou. Silným úderem ručně nebo jinak vykona
ným na tuto-hlavu rozezvučí se zvon rod vodou. Zvuk
se šíří vodou až ke dnu. odrazí se tam, vrací se zpět
a zachycuje a zaznamenává se nějakým vhodným pří
strojem, umístěným na pa'ubě. na př. mikrofonem.
Hloubka moře pod lodí může se pak vypočísti z času.
který uplyne mezi úderem na zvon a okamžikem, kdy

Nových dluhů nadělal za posledních 15 let náš stát
okrouhle 1 miliardu 410 mil. kor., schodky zemf vzrost
ly v téže době na 80 mil korun.

Všeticos. Tento měsícbude jotevřen v "Dalmácii
nový přístav. Při zajýkárá vůdkyně sufražetek

divokostí převyšují vše, co se.dosud za demonsirací
sufražetek událo. Ženy brámiky se vším. co jim do ru
kou přišlo, ani obušků policie se nelekly. Rozzuřené
ženy pokusily se také ztéci policemí 'stanici. Teprve
jízdní policie dav rozehnala. — Bulharská vláda snaží
se zalidniti dobytou Thracii Bulhary z území řeckého
a srbského. — Rusko se dosud marně namáhá. aby z
domorodců v Mongolsku utvořilo řádné vajsko. Mon
golci jsou dosud k stálé službě vojenské nezpůscbř'i.
jsou líní a kázní nezvyklí. — Vystěhovalecká :aféra
provalila se také v Chorvatsku. Ministerský rada dr.
Frank je obviněn posl. Zogoracem, že byl přímo aří
zencem »vystěhovalecké společnosti Canadian Pacific.
Za každého chorvatského vystěhova'ce dostávaí 5 K.
za vystěhovaice povinné shržbou vojenskou 30 K. Za
rok 1912 dostal takto 70.000 K. Také býv. bán dr.

Tomašijč jest prýdo. této korupční aféry zapleten. —
Postrach štýrských sedláků na Korské alpě u Wolfs
berku, statný věk, který jim dávH dobytek kus za ku
sem. konečně zastřelen. — Skupina bulharských důstoj
nmíkůna rozkaz vlády odebéře se do Německa, aby se
tam vojensky vycvičia. — Na rozkaz ministra vyučo
vání uzavřeny jsou ve Varšavě všechny obec. židovské
školy. — Sužtámský harém bude obmezen. Děti princů
z vedlejších žen nebudou míti příště práva princů, ta
budou vyhražena dětem hlavní ženy a jehomi tywe děti
budou považovány za legitimní. S tím obmezeny budou
také výdaje na domácnosti primců. — Mnozl stavonští

| Němci hodlají se vystěhovati do staré“ své vřasti. doNěmecka. —
Luhačovice. Kačžský dům. Že ho vůbec nebylo A

není třeba, pozná každý z následujícího: Děe sezdamů

hostí lázeňských v roce 1913 léčilo se tam celkem, „asi87 kněží. z nichž bydšelo asi 53 v aug. domě, 3 v
ském a asi 31 v různých villách. Nechť nikdo ná
že snad by'i všichni přítomní najednou. Do -1. Cerjé

léčito se tam asl 25 kněží, z niohž aši, by“ V
aug. domě,-po 15.srpnu do konce saimoný se 6
kněží, v Luhačovicích. O kněze a bohoslovce cď Fpku



1903 je v Luhačovicích výborně postaráno v aug. do
mě, kde je přes 40 pokojů velmi krásně zattzených a
útulná kaple se čtyřmi oltáři. Sešel jsem se s mnohými
kněžími a všichni byli úplně spokojení v aug. domě,
kterému polohou a úpravou zdaleka ami se nemůže rov
mati učitelský dům. Nemáme v našich zemích českoslo
vanských jiných potřeb naléhavějších, než je zbytečný
krfěžský dům v přízemí úplně vlhký?

K nákupu semen hospodářských, květinových do
poručujeme svým pánům příznivcům, by s důvěrou se 0
brátili na finmu Jindřich Vaněk v Praze »U zlaté husy“,
kde bude každý nejlepšími semeny obsloužen.

Židé a školská otázka. Žid Prague v pařížském
„Archives israelites« napsal: »Náboženské vyučování je
první podmínkou každé společnosti která klade váhu
na zachování svých tradic a své víry.« Prague si pře
je. aby židovská škola ve Francit vychovávala dobré
židy a dobré Franoouze. Ony prolto, že židovské nábo
ženství je nejsvětějším ze všech náboženství, tyto pro
to, že Francje jest nejkrásnější vlastí. Velmi. zajímavé
je, 00 pan Prague praví o obecné škole, o níž zuří
právě ve Francii známý urputný boj. »Židovská obecná
škola je laboratoří,v níž se krystalují duše těch ži
dovských dětí, za něž naši rabíni převzati zodpověd
nost. Škola je místo, kde se děti mají naučit znáti Bo
ha a židovské náboženství se všemi jeho povinnostmi a
náboženskýmizvyklostní,které tomuto/ náboženství
vtiskují jeho svérázné znamení. Aby však výchova to
hoto cíle dosáhla a dospěla co možno nejbitže k ide
álu, je nutno, aby učitelé mládeže, kteří s ní jsou v u
stavičném styku a kteří se snaží vytvořiti z ní uvědo
mělé občany, aby tito učitelé vytvořili z dětí také u
vědomělé židy, již by ze slavných dějin židovského lidu
čerpali znalost mánulosté svého plemene, jež by však
si také byli vědomi svých povimmosti vůči Bohu. Je

mitno, aby vštěpovali do nedotčených, nevinných dušt
sobě svěřených náboženský cit, znalost víry; jinými
slovy, tito učitelé nemají býti nějakými paedagogy,
nýbrž katechety, muži, kteří jsou přesvědčeni o prav
dřvosti toho, čemu učí, věřícími, praktickými židy.« —
Opravdu by člověk myslel že tento »klerikální« re
daktor listu »Archřves« byl imspirován jakýmsi rabín
ským nařízením. Ale slyšme pana Pragua dále: »Při
volbě učitelů nutno si proto počimati tak obezřele, jak
toto postavení důvěrníků toho vyžaduje. Nemmožnoani
býti dost obezřelým ve zkoumání dřívějšího života uči
telova, v informování se o jeho náboženských názorech,
než se rozhodneme svěřiti mu úřad, jehož choulostivý
a posvátný úkol je každému zřejmý. Nestačí informo
vati se pouze před jmenováním o jeho schopnostech
a vědomostech učitelských, nýbrž i v tom musíme
sobě býti jisti že se ukáže vážným, svědomitým vy
chovatelem, tak aby mic v jeho řeči a jednání nevzbu
zovalo pochybností o pevnosti jeho přesvědčení. Není
ani možno dosti zdůrazniti, jak veliký má vliv učitel

právě v náboženském obledu na duši žáků. Tento vliv
může býti buď zhoubný nebo blahodárný. Může mla
dou generací buď přivádět; do synagogy, nebo ji od
tud odváděti.« Každé slovo v tomto odstavci je prav
divé. Leč vyslechněme ještě konec pozoruhodného to
hoto článku: Chceme-li, aby židovstvo nezmizelo, je
naprosto nutno, aby mládež naplněna byla zbožnosti k
Bohu a židovskému učení, aby později měla zájem o
kult a aby měla živou účast na práci židovské spo
lečnosti. — Potud židovský redaktor. Z jeho článku je
jasno, že o osud náboženského vyučování u francouz
ských židů není třeba milti obav. »Svobodomyslná re
publika« jistě jim nebude stavěti překážek v cestu, na
opak bude je vší silou podporovati. Je zajímavo, že
Prague v celém článku ani na jediném místě nepro
jevuje nejmenších obav před chystanými školskými zá
kony. Vždyť židé jsou ve Francii doma, zatím co s
nejlepšími francouzskými občany, s katolíky, se tam
jedná, jako s vetřelými cizinci. — Katolíci k takové
rozumné fitosofii práva nemají? Ihned jest prohlášen
za klerikála takový muž, který žádá pro katollky totéž,
co pro sebe reklamují jinověrci.

Politické oslavy Macharovy. Pod záminkou oslavy
básníka pěje se chvalozpěv nad útočným agitátorem po
litickým. Jak dle recitace básní tak dle komitétů a
velké většiny účastníků při slavnostech jest patrno, oč
se vlastně jedná politické klice. Nedobyla-li si vavřínů
činností politickou, má-li jen jediného poslance, chce
schvátiti davy cestou jinou. O básnické činnosti Ma
charově posledního desitiletl by se velmi málo mluvilo.
kdyby básník nedal se do služeb pokrokářských polšti
ků a protikřesťanských elementů. Básník, který se dá
vá do služeb politické kliky, zcela přirozeně si podva
zuje křídla, jež se těší u básníků suverérmích vomému
rozmachu. Machar slouží klice, která se dopustila již
tolika politických nedůslednosti, překvapujících kampro
misů a přemetů. Není divu, že cesty Macharovy se také
silně rozbíhají, ač chce tento spisovatel. vzbuditi zdání,
že jedná dle pevných filosofických zásad. Na př. rozjel
se proti protestantům přímo zbrkle, odsuzoval důsled
ky lutherství a slíbil, že o všem se ještě rozepíše. Leč
—'klika nutně potřebovala od evangelíků předplatné

odmlčel jako když utne, ale naopak brzy začal štváti
protestanty, aby zahájili radikálná boj proti katolíkům.
Vyzval české židy, aby se prohlásili za atheisty. To
však se nelíbilo elementům rabínským, které jen potud
»Čas« milují, pokud se jejich přání plní. Proto se Ma
char brzy opravil. Prohlásil, že představa Boha ži
dovského jest dobrá, lepší než Boha katolického. Žid
si může tedy svého Boha uctívati, katolék nikoli. Ma
char umí chytře vystupovati v roli velikého demo
krata. Ale sám jest úředníkem velkokapitalistioké spo
lečnosti — a proto bije výhradně do jmění církevního,
o skutečných kapštalistech psal jako o Napoteonech —

tak opatrnicky, aby nevznikla u židovských miblonářů
sebe menší rozmrzelost. Dovedl pochlebovatě soc. dem.
internacionále, ale když židovské vídeňské vedení za
čalo české soudruhy despoticky pronásledovati, vylu
čovati, když je stíhalo pomluvami, zapomněl se zastá
vati českých soudruhů. Zkrátka tento chytrý taktik,
který se chlubí velikou osobní svobodou a svéráznou
energií, vězí v kličkách několika kompromisů, bije vý
hradně do těch, o nichž ví. že se mu nikdy klanět ne
budou. Ve službě kliky semitské a pokrokářské bíje o
všem hlava nehlava do katolické církve, do světového
názoru katolického. Vyhání ze škol z úřadů, z národa
výhradně kněžstvo katolické, protože zájmy kliky ne
dovolují psáti tak fanaticky proti rabínům. Násiným,
nepoctivým způsobem překrouti docela hástorický obraz
prvých století křesťanských, šlapaje při tom bezohled
ně po universitní vědě, jen aby zasáht papežský Řím.
A tento posměch z veliké práce předních evropských
historiků přijala pokroková inteligence klidně. Na zá
ktadě překonaných dorměnek a frásí starších raciona
listů, na základě nejsměšnějších vlastních vymyšlenin
psal posměšně o osobách biblických, o katilických svět
cích, otiral se zcela nevědecky o Krista. A jestliže na
př. psal proti dogmatu o Neposkvrněném početi aniž
by si přečetl alespoň z malého katechismu, co to dogma
znamená, pak prozradil sám, je-li povolán kritisovati
světový názor katolický vůbec a všeobecně. Zda přinesl
nové positivní hodnoty? Nepředložil veřejnosti ami ta
kového pevného positivního názoru světového, který
by byl slepen z různých nauk moderních. A jestliže se
přímo rozplýval chválou nad antickými sveřepými ari
stokraty, nad krvežíznivými římskými otrokáři, pak
pěstoval úžasné zpátečníctvá Bezděčně a nejapně zlomil
hůl nad sílou pokroku vůbec, když se snažil dokazo
vati, že nádherná, uvědomělá antika, chráněná ke vše

mu velikou mocí fysickou, byla zničena »dušemi za
krslými, nízkými«, které k vítězství ani nepotřebovaly
vojenských pluků. Nezdravé, nedemokratické a zpáteč
nické odporučování obrodu života antického bylo vlast
ně pokusem reatisty o vzkřišení dávno odbyté, nemož
né romantiky, jak dokazuje nezdařený pokus Jakobtnů
za francouzské revoluce. Vždyť samo »Právo Lidu« by
lo nuceno připomenouti Macharovi, že armtické poměry
přežilyse zcela přirozeně, jsouce vystřídány křesťan
stvím jako elementem časovějším, vhodnějším. Tedy z
macharovské kritisující a nebudující filosofie rodí *se
výhradně a nutně skepticismus, pochybovačnost, která
není s to něco založiti a vésti massy k nadšené, jedno
směrné a positivní práci. Cynismus jest vlastností nej
pohodlnější a nejméně prospívá mládeži, která chce
kritisovati dříve, než zkusí své síly v práci lepší, než
kterou odsuzuje. Skepticismus, jronický posměch jest
pro vzlety mladé duše rozkladnou lučavkou. Proto sa
mi židé a evangelíci, kteří Machara oslavují pro jeho
zášť proti katolicismu, v praksi horlivě dbají o konfes
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ní výchovu své mládeže, o utvrzení »ztrnutých dogmat«
před dobou duševní zralosti. Chtějí, aby jejich mládež
byla vychovám v positivni víře, aby mladé duše ne
trpěly výchovou dvojakou, tápavou. Vedou-li si v Če
chách takto konfesní menšiny, jen fanatik se může di
viti, že konfesní veliká většin stojí o to, aby jejt dorost.
byl vychován v autoritativních dogmatech, ktteré sne
sly a posud snesou daleko přísnější kritiku, než nevě
decká a nedůsledná dogmata Macharova. Toť přece
jasno, že nynější škola dle stávajících řádů, dle ducha
vyučovací osnovy není k tomu, aby spolupracovala na
oslavě volnomyšlenkářského předáka, zaměstnaného vč
službách cizích, který psal o podstatěa vývoji kře
sťanství nepoctivě, jak bylo na mnoha příkladech jasně
dokázáno. Mládež také se nemá státi povolným mate
riájem, k oslavě velice nesnášelivého agitátora jedné
politické kliky. To by měli uvážiti ti, kteřt vědí, že
židovskou a evangelickou mládež nikdo nevyzývá, aby
se účastnila oslav aspoň těch katolických velikánů, kte
ří neublížili nikomu, ale naopak prospěli národu celé
mu. Pravá tendence pokrokářských výzev byla příliš
průhledná.

Račte si psáti o vzorky
firmě

, Tkolcovské výrobní společenstvo
EB p„Wzájemnost““ mm
((WG*V Hronově Čís. 180. "8

Vývez lněného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací,dámskéi panskédamašky,ubrusy, Zef:ry na košile,
— — daty atd., překrázných modních vzorů. — —m“ Výbavy pro nevěsty “U8
sn levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ohvalnýchuznání. —Objednávky vceně přes20 Kssuí

láme vyplaceně. 1balík masbytků viruzněrozdrnžených— sa
Obdršíte to nejlepší! | IKřesť.-sociálpodníh!
SRB“ Vpodniku tomtolze téš berpečněuložiti UM
vklady proti 6%,úrokování.
PodnikpodléháreviziZemskéhovýborukrál.Ceského
==u—=——===aZemskéhorasu- ==

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku prorádění prací kostelních Je doporučujeme mladou českou

dílnu absol. c. k. stát, školy řezbářské
BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

ADMINISTRACE NAŠINCE
V OLOMOUCI

má na skladě a rozesílá
proti předem zapravenému poplatku tyto knihy:
1. V:ra našich otců.
Napsal Jakub kardinál Oibbons, baltimorský. Velmi
cenná kniba má 430 stran. Cena dříve K 8-20

nyní K 190 i s poštovným.

2. Zpráva o VI. všeobecném sjezdu
katolíků českoslovanských

v Olomouci roku 1911 konaném. Přes 400 stran
a 60 ilustrací. Cena dříve K 350 nyní K 250

i s poštovným.

8. Rukopisové Zelenohorský, Píseň pod
Vyšehradem a Králodvorský.

Napsal M. Žunkovič. Výzdoba od Jana Koehlera.
Cena K 220.

4. Ženský časopis „EVA“.
Ročníky 1912, 1911 a 1910. Jeden ročník za 8 K.

6. Lidové apologetické letáky.
Číslo 1. Jest Bůh? Číslo 2. Bůh stvořil svět. Zasílá
se nejméně 10 exempl. za 70 hal. i s poštovným.
6. Pochod „Orla“

Party pro smíšený orchestr (smyčce, dřevěné aplechové nástroje, bubny celkem 15 nástrojů), které
stojí kompletně pro orchestr i s poštou K 1-70.
Dále máme na skladě text pochodu Orlas jednohl.
nápěvem. Prodáváme je po 10 hal. Na venekse
zasílá nejméně 10 exemplářů. Odbory +»Orla«na

pochody upozorňujeme.

Kdo objedná všechny shora uvedené knih
blikace mimo pochodů »Orla« najednou, obdraí je
za 9 korun vyplaceně aš do domu. Objednávejte
tato velmi conná dila, ať neschází v žádné

mácnosti, spolku, knihovně atd. atd.

VTDONÝ prodej DÁDYÍKU.
Zařízení z villy, sestávajícíz ložnice,

dívěího pokoje, jídelny, hostin. pokoje, salonu,
obývacího pokoje, kuchyně, koberce, za pří
činouúmrtílevně se prodá.

Elektrické lustry, bulharské národní a slo
vanské výšivky, fotograf. aparát s příslušenstvím.

Nabídky přijímá Marie Rudolfová,
vdova po advokátu v Hradci Králové.

Elektrické
umsvětlo mm

přenos síly pro továrny,
botely, domy, villy atd.

zařizuje

Jos. Ježek,
oloktroteoknický závod

„Staví a jich opravy pro- 
vádí velmi pečlivě a přesně..

|=
EKatoliocil!

Ukládejte své úspory jedině u naší

Českoslovanské záložní VPraze
Spálená, ulice č. 46-IL

5 '" 0 Řání« venkovasloknílisty0, »Jednotysdloženív Praze,

we-Zápůjčky -©
na úrokdle ujednání1 Důchod. daň platí záložnazdarma. - Povinná revise

všeho druhu kulantně.

P——,,,
Duch

katolické
Obnovy.

Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou

plodem nezaporhenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
prosté; formou velio. poutavou podává hojnost
poučení, Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

A (bratr P, J. Nelkudly, (aráře vo Yýpraohticlch)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
|" úvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod |
všech kostelních párámentů,|

| spolkových praporů a kovového náčiní |
: Cenníky, vzorky i roucha hotová ae ukázku |

5 06 RAA požádání franko zašlou. Ň

ploupencům našich organisací,
Odporučvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívadok a šičok »Záštíta< v Ghrasti
uChradimě.

i

(

1

Veškeré prádlo pánské i dámeké, výbavy
pro nevěsty, přepycbovéi jednodoché vsorn ob
stará „Záštita“. Ved. duchovenstva maskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě spokojeni!

BEP*>Odporačujteve svém okolí! ji.

———————————————>
Velice poučná pojednání

jsou uložena v brožurách, jež vycházejí měsíčně
pod titulem »Časové Úvahy«.

Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed
notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >Časové Úvahy vy
cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsou již rozebrány.

Posud však jsou na skladě u větším množství
tyto úvahy: Cena v hal.
Učtese z dějin 2.16
Oslava Husova.. 8

Žaloba vyděděnce XX. věku (pojednání o liberalismu) . . . . 8
Husitství a svoboda —. 8
Zpráva o sjezdě českoslovanskýchkatolíků v

Hradci Králové —. 24

Velikýbiskup (životopisbiskupa Eduarda JanaNep. Brynycha) —. 8
Pokora a náboženství . 8
Několik slov o papežství 8
Katakomby . . 8
Plus VII. a Napoleon 8
Česká konlesse . 24
Moderní náboženství Masarykovo. 8
Jubileum mariánské a Lurdy 8
Spojenci spirltistů . . 8
Z domácnosti sociálních demokratů:

I. řada . 16
L > 16

II. > . 24
Braňme se tiskem . —. 8

Návštěvou u Slovanů (oPolácích a Slovácích) 8Volné kapitoly o spořivosti . . . . 8
Soclální význam svěcení neděle —. . . . 16
Svobodná škola . . . B

Jesulté a jejich protivníci . . . 8
Manželství přirozené a svátostné . —. 8
Slovo včas o právu volebním a jinýchobčan

ských právech ve státu.. . . 8
Převaha protestantů nad katoliky. 16
Katolíci, organisujme! . . 8
Útok professora Masaryka na cirkev katolic

kou.. . 8

Katolickýmjinochům —(spolky katolické . 16Řím a university . -. . 8
Proti Volné Myšlence . 8
Proti Volné Škole . 16

Volby do českého sněmu 8
Inkvisice církevní . . 24
Vlastenectví v duchukřesťanském. 8
Zporýnskýchmissií. .. 16
O duši lidské 8
Machar a křesťanství . 8
Karel IV., Otec vlasti . 32
Klášter v Podlažicícha městoChrasť . 8
Starý a nový názor světový . 8
Jesuité a česká literatura - 8
Blahoslavený Jan Sarkander 8
Boj o Lourdy . . . 16
Obrana úcty Svatojanské — 8
Příčinysoclálnínespokojenosti. 6
Čechové, prohlédněte!. 8
»Justiční vražda« Ferrerova ve světlerozumu.a pravdy. . 2...
Dělnické zahrady -. . 8

Mravní velikost Kristova — důkazem JehoBožství . . „16
Pohřbívati či spalovati mrtvoly? — 8

| Autorita a svoboda. — Pastýřský listarcibisku

| pů a biskupů rakouských. . . 8: Obrana školy katolické. —. 16
Volná Myšlenka se stanoviskanáboženského,

tllosofickéhoa soclálního . -16
Životlidskýs náboženstvíma bezněho —:

Jest náboženství věcí soukromou? . ACharakter |. „16
Jazyková otázka v Čechách . 80
Péče o mládež ve světlekatolického životní

ho názoru . ——
| Sv. missle 8

Při objednávkách brožur v ceněod 8do 24 h
nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň
4 výtisky.

Celoroční předplatné na běžný ročník (12 bro
žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán výtisk jediný, nutno přidati k
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
tisků připočítávají se na porto 4 hal.

Při hromadných objednávkách poskytujeme:
veliké slevy. Objedná-li se zvlášť veliký pečet
brožur, činí sleva až 58 procent.

Z toho všeho patrno, že z vydávání našich
poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

Proto nechť každý upřímnýkatolík Podporujetento záslužný podnikl

Objednávky vyřizuje obratem
Administrace »Česových Úval«

v Hradci Králové.



Boviaka!
Právě -vyšeldt, ANNONOSNOOBADHNGU

„SREDO.. 8 | Vklady na knižky zůrokujewe4-0
Městská spořitelna
ve Vysokém Mýtě,

ochotně zdarma zašle

NUSTACE VAVROUCE,Praha, c
Lípová ul., 11. |

| Hornoslezské 
PS- uhlí "dy 5

všechdruhů, i za niž ruči obec Jest tedy vklad ve ;

| palivovénabiavkaždémmnožství KO0800000 Ř i i “ . š kk
za ceny nejlevnější - — - 

OKODOOOKOOOOOOOODO Nejlevnějšía nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
se- a věna dítkám -wa

poskytaje Jubilejní, vžájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1008 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatilv (66
případech úmrtí celkem 79.11738 K,získav 7f2
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v d nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

VARHA!IY: HARMONIA

Spolekpřijímámuže| ženyod 3 do45
let. Příspěvěk správní každerošní obnáší 2 K,

[PILANANS PTY
VÝROBKY PRVÉ: | VÝHODNÉPLATERHO ŘÁDU- NÍ PODMÍNKY

|NES KLVY m RÁZKOVÉCEN- jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
CÍS. AKRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.

V. J. Morávek

Fililální sklad vw Hradci Králové
PRS“ v Komenského tMdě. "již

Žnovuzlacení a opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

-| provádí osvědčený .
odborný závod pozlacovaěský mh

GAUDENU APPL ž
V LITOMYŠLI.

Doporučenípo ruce. Ha požádání jsem h
všdy k službám besplatač k ústnímu

Jednání se dostaviti.

re DALOŽENOROK, : — do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen s6
KLANŮ 860. 9 Zal.1860. Zal. 1860.| zavazuje, Že oplatí úmrtí ma 2K8 Karol Zavadil, ješ se vyplatíbez průtahu buď zákonitýmpří

JAN LL TUČEK | nást. buznýmaneb účelua osobám,jež si člen pí
' “ mný hlášením výboru za svého ži

TOTO OD AntoninZavadiloa
nejstarší umělecký Při spolku trvá od .r. 1911 odbor; jenžYymam.sál.křížemProBoal.otPoatil

závod pasířský. poskytujetéž

N kor kovheranní We“ věno "UNpa m poručuje
i FO E MAC JE sekuprovedeníveškerých v denjejichhaben,případnívémjejiek,

nádob kostelních, | x:ří je do odboruvěnnéhopřihlásili.
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Švihismus.
(14) Jako dnes s odporem vyslovujeme slovo:

>sabinismus«, tak stane se dr. Šviha otcem nového
názvu v české řeči. Věc je opravdu neslýchaná.
ne tak pro svůj všeobecný význam, jako spíše
pro osobu, jaká je na ní súčastněna. Kdyby se
něco podobného dokázalo obyčejnému žurnalisto
vi neb činovníku v samosprávě, bylo by to rov
něž zarmucující, ale toho by národ vyloučil a dále
by se o tom nemluvilo, ježto lidé špatní a prodejní
byli vždy a jsou a budou. Zde se však jedná o
stranu, která má 18 zástupců ve Vídni a která by
beze vší pochyby strhla na sebe dříve neb později
celé vedení českého národa.

Aféra vyvolala sensaci nejen v Čechách, ale i
v cizině a nepřátelské listy německé se na ní vším
právem pasou v době vyrovnání tím více, že dr.
Šviha není sám, jemuž se úplatnost a prodamost
vyčítá, nýbrž mluví se o dalších odhaleních, a to
nejen ve straně Švihově, ale i jinde. Od dob Sabi
nových se v Čechách něco podobného nestalo, lépe
snad řečeno, nikomu nedokázalo, aby někdo na ve
nek vystupoval jako mluvčí krajní oposice proti
Vídni a téže Vídni zrazoval usnesení ktubu a jiné
důležité momenty politické. Pro hlavní město krá
lovství je to špatná čest, že si pro svého zástupce
šlo až do Žamberka, a že si ho nedovedlo vyhledat
mezi svou inteligencí. Je-li pravda, že Šviha dostal
ra svou volbu r. 1908podporu z disposičního fondu,
pak je to pro Prahu přímo hanbou, třeba ona za to
nemohla. |

Jestliže předáci za peníze jsou s to prodati nej

prostého lidu?! Věru pak bychom neměli daleko
do sociální revoluce, jakou ve Francii vyvolaly
Špatné vlády a na jaké dnes přímo pracuje tak zv.
inteligence. Ta žije nad své poměry a není ovšem
vybíravá v prostředcích k dosažení peněz, jichž
nezbytně potřebuje k ukojení své rozmařilosti. Že
ny obětují čest, muži svědomí a čím modernější
on i ona, tím bezohlednější a nespolehlivější, tím
méně vybíraví v tom, co vede k cíli. Kdyby to
dnešní lidstvo aspoň zde chtělo trochu oči ote
vříti a nedalo se zaslepovati frázemi o pokroku
a svobodě! Ten bič pokrokový je však dnes v
také činnosti, že i nejlepší muži, kteří s moderními
hesly ve všem nesouhlasí, své mínění otevřeně vy
sloviti se bojí.

Úpadek v záložnách, spořitelnách, zpronevěry
v obecních pokladnách, úplatnost, nepotismus, ná
sledkem toho úžasný vzrůst okresních a obecních
přirážek, to vše je zjevem času. Jak pak kdyby se
začalo opravdu vyklízeti na našich radnicích a v
samosprávě vůbec! Kdyby ti naši poctiví Riegrové
vstali a viděli, jak, zač a proč se dnes slouží ná
rodu, oni, jimž musil národ dávati čestné dary, aby
si zaplatili dluhy, které si ve službě národa nadě
lati! Kdyby viděli, jak si dnešní vlastenci kupují
velkostatky, činžáky, lak rozmařile a "nádherně
vystupují, ti by se na to nechtěli dívati a vrátili
by se do svých kobek.

Nejsou však na těch poměrech vinny | vlády,
že vyzvědačství podporují, disposičním fondem hla

———

sy a přesvědčení sl kupují, volby určitých stran z
vládních peněz podporují, aby si své předlohy za-;
bezpečily?! Která vláda k těm prostředkům musi
sahati, ta nestojí na pevných nohou a udělala by
lépe, kdyby se poděkovala a udělala místo jiné,
ale ta jiná musila by konečně nahlédnouti, že to s
nadržováním jednomu národu na úkor ostatních ne
jde a nepujde a že chce-li míti pokoj mezi národy
a pořádek, musí na politické závaží házeti stejné
díly, aby ten, komu se ukřivdilo, nemusil naříkati
na bezpráví.

Dnes počínají již i ti uherští poddaní nahlí
žeti, že tu nejsou pro to, aby jen platili a mlčeli.
Proto pryč s vládním systémem, který byl založen
s tím úmyslem a k tomu účehu,aby dva kmeny v
této říši udržel při vládě! Pryč s ústavou, která
má sice pěkný $ 19., ale neprovádí ho, ba nemá
ani úřednictva, jež by mělo vůli a smělo jej pro
váděti. Tato říše, má-li v ní zavládnouti pokoj,
Svornost, spokojenost a blahobyt, musí ze zákla
dů býti zkontrolována, ježto malé opravy jsou
marné.

Naši čtenáři ať se nediví, že jsme od Švihy
zabočili až sem; považujeme nynější vládní sy
stém za hlavního vinníka na této zarmucující aféře
a všech podobných zjevech, zvlášť militaristických.
Kdyby nebylo přechovávačů, nebylo by zlodějů,
a kdyby nikdo zrádce neplatil, nikdo by zrádcem
nebyl. Dnes lze za peníze ovšem dostati vše, ale
povinností vlád je, svým poddaným ukázati, že po
podobném zboží není poptávky, zvláště u osob
ností, jež mají býti c. k. strážci práva a zákona.

Dnešní doba bez náboženství, bez svědomí,
bez politické mravnosti, bez přesvědčení, bez pra
vé charakternosti, bez skromnosti a sebezapření,
ta je pro takové zjevy stvořená, ale musí tu přece
někdo býti, kdo vychovává lid, když již k tomu
kněžstva prý dnes netřeba.

Kdo z toho švihismu bude těžiti? Mladočeši,
kteří si tu nezdárnou dceru vychovali, oni mysli,
že mají právo, jí oči zatlačiti. A vedle nich, kdo
jiný, než internacionála? On je Šmeral také jeden
z kandidátů na národní vyhazov, ale té straně něco
podobného tak neuškodí. Není národní, ať si dělá,
co umí, myslí si národ, jen ať nám ve Vídni ne
podráží nohy!

V celku české věci stala se škoda veliká, neboť
S prodajnými charaktery vážně nepočítá ani vláda,
ani ten, kdo musí býti jim přirozeným spojencem,
protože nemůže-li jim důvěřovati vlastní národ,
jak je to možno cizím? A protože každý, i nej
temnější předmět, má také světlou svou stránku,
můžeme i vůči tomu, co se dnes v Čechách ode
hrává, zvolati: lépe, že to prasklo dřív nežpozdě
ji. Nyní snad nastane v národě aspoň trochu o
čisty a národ snad přece odvrátí se od dobrodru
hů k opravdovým charakterům, jakých je v Če
chách dost, kteří se však veřejné práce vzdalují,
protože se jim znechutila.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 279.

Jak vítalo »České Slovo« nutné a pro národ
prospěšné usvědčení dra Švlhy. Číslo národ. soc.
denníku z 5. března jest křiklavým dokumentem,
do jakého bahna již zabředly některé kruhy, jež si
napsaly na svůj štít všeobecnou očistu českých po
měrů. »České Slovo<«pod titulem >Rašínovsko-Kra
mářovská syčárna« píše článek, v němž čteme o
prozrazení jidášství Švihova: »Řeknese, že Rašín
je tu zlým duchem. Pravda — víme. Ale druzí ne
jsou morálně o nic lepší. Neboť neslýchaný osobní
útok podniknut jest bez dokladů. (!?) Páni říkají,
že mají zápisky Anýžovy. (Nespokojili se přece >ří
káním«, ale zápisky uveřejnili!! »České Slovo« chyt
rým slohem chce kalit vodu.) Ale i kdyby je měli
— nic, docela nic to není. (Tak! Ale když »České
Slovo« houževnatě usvědčovalo mladočechy bez
písemných určitých dokladů, to už bylo v pořádku!)
Ale jen poněkud čestný člověk by si sáhnul raději
na život (no — no!), než aby užil údajů takového
prašivce,. jako je Špaček (»Národní Listy« však
spolupráci Špačkovu téhož dne rázně popírají) a
lidé jemu podobní. Pravíme otevřeně: každý jen
trochu čestný člověk by raději riskoval život, než
aby se zachraňoval vydáváním takového podlého
lumpáctví za důkaz proti svému nejúhlavnějšímu
nepříteli! (»Národ. Listy« přece nevydávali »lum
páctví« Špačkovo, ale uveřejnili doklady o národní
zradě Švihově. Tedy neuhýbat a nekalit vodu!) Ale
nás nezmate ani taková podlost... . Nás nezma
te syčáctví takových Rašínů. S těmi zatočíme, ja
ko se se syčáky točí .... Takovým syčáctvím
vykupuje si »vůdce národa« Karel Zlatoústý pokoj
na několik dní! Takovým rošťáctvím dovršuje svou
taktiku ... . Toto křováctví spácháno z uložení
dra Kramáře, Rašína a Tobolky . . . Tohoto bídác
tví dopustili se autoři »reorganisace« . . . odpovídá
Kramářovská syčárna z Mariánské ulice nejničem
nějším a nejšpinavějšímestouzením osob... Sy
čáci a gauneři počítají sice z pravidla zchytrale.
Ale ani největší schytralost nechrání před hlou
postí... . Tedy: přijde den, súčtujem spolu, sů

Tedy článek přes sloupec dlouhý vyplněn vý
hradně nadávkami, po prozrazení tolik kritickém
věcného v článku není vlastně nic. Malomocně za
ťatá pěst, opakování mstivých výhrůžek — tím se
má odčiniti jidášský zločin. Tak jest tedy morálně
preparováno vedení reformní strany na neočekáva
né rány, tak kritisuje zrádný čin Švihův.

V dalším článku nadává se na dvou sloupcích
Špačkovi. Pak v jedné lokálce volá >České Slovo«,
ať »Nár. Listy< jmenují také úředníky, >se kterými
dle jejich mizerného (!?) klepu byl dr. Šviha ve
spojení.< Jinde se zvěstuje úžasně „překvapující
zpráva: »Rozhořčení nad Rašínovým (snad Šviho
vým?) bídáctvím jest všeobecně na venkově i v
Praze.« Prý telefonující přátelé »netajili se, že ve
veřejnosti vzmáhá se všeobecné opovržení k nej
novějším hanebnostem prospěchářské koterie z Ma
riánské ulice... . Večer (ve »Hvězdě«)k četnému
shromáždění promluvil br. Červinka, který resolut

ně odsoudil mladočeské hanebnosti (a jiné nikoliv?)
za bouřlivého potlesku .... Rovněž v hodmách
večerních sešlo se před redakcí >Národních Listů«
několik set osob, kteří tu hlučně demonstrovali.
Páni v mladočeské residenci rychle pozavírali žalu
zie a poslali pro policii, která »Národní Listy« chrá
nila dlouho do noci.«

A tohle má býti dokument mravního rozhorlení
reformujících stoupenců nár. soc. strany! Výsled
nice politické výchovy — jak patrno — přesně do
padla dle střihu demagogických štváčských listů.
Místo vážného přemýšlení a odsouzení jidášských
činů — mstivé randály proti žalobcům, majícím v
rukou závažné dokumenty. Síla a charakter lidí po
znává se dobře v dobách kritických. Zde na místo
zásadovosti, věcného rozboru a snahy po nápravě
—cholerické výpady, nadávky a chytrácké podstr
kování jiného významu slovům jasně srozumitel
ným. Jestliže tedy Šviha nehodil se rozhodně za
vůdce poslaneckého klubu, prozrazují fanatičtí pi
satelé v »Čes. Slovu«, že rovněž nejsou schopni
vésti vážně a úspěšně politickou stranu. Dojem na
nestranného pozorovatele to dělá takový, jako by
přechovávači postavili se vzdorně do dveří proti
úřední komisi, která chce v domě pátrati po provi
nilci.

Proslulé dílo dějeplsce Pastora. Mezi přední
současné evropské historiky náleží dr. Ludvík

ši. Pastor, který narodil se r. 1854 v Cáchách. R.
1886 stal se professorem všeobecných dějin v In
nomostí. Od r. 1901 jest také ředitelem »Rakou
ského historického ústavu« v Římě. Úžasná jest
jeho práce badatelská, provedená v archivech ve
Veroně, Římě, Miláně, Frankfurtu, Fuldě, Berlíně a
jinde, Hlavním jeho dílem jsou rozsáhlé »Dějiny pa
pežů« od počátků renaissance. Právě proto, že jeho
duch hluboce vnikl v dějiny církve katolické, zů
stal tento učenec, oslavovaný i od živlů nekatolic
kých, nadšeným synem církve.

O práci Pastorově napsal dne 1. t. m. dr.
Stloukal v »Národ. Listech«: »Pastor snesl si na
svou paletu tolik materiálu, že mu bylo nutno tří
diti a vybírati ze zaplavujícího množství jen bar
vy nejmarkantnější a přece obraz jeho je přeplně
ný pestrosti osob a spletitostí dějů v míře nebýva
lé. Je podivuhodno, jak v tomto bludišti dovedl za
chovati proporcionalitu stavby a velikost koncepce,
tak že nevíme, máme-li se více obdivovati těmto
ctnostem, u historika vždy žádoucím, nebo ohrom
nosti sneseného materiálu a kritickému proniknutí
jeho. K svému předmětu zaujal Pastor stanovisko
zcela církevní, ba možno říci apologetické. Tím
více proto imponuje jeho snaha neprohřešiti se
nikde na materiálu a Pastor dovede statečně odsu
zovati tam, kde se nedá nic zachrániti. Nikde ne
brání se čtenáři, abv si na základě fakt pečlivě
předváděnýchneučinilúsudek vlastní... Povrchní
liberalismus naučil nás podceňovati kulturní vý
znam papežství, dílo Pastorovo dává nám příleži
tost názor ten korigovati.«

Professor Foerster o poměru Němců a Slovanů
zejména v Rakousku. 6. t. m. konal známý konser
vativní filosof, universitní professor Foerster, kte
rý po krátké působnosti na universitě vídeňské
povolán jest na universitu v Mnichově, před čet
ným posluchačstvem přednášku na rozloučenou.
Mluvě o kulturním životě ve Vídni, o poslání stu
dující mládeže v životě národním, skončil řeč zají
mavým doslovem: »>Jednímz největších kulturních
problémů jest spojení slovanského a germánského
kmene, a každý z nás by měl vše učiniti, aby k u
tvoření této jednoty pomohl. A zde chci otevřeně
mluviti, byť bych se i v nebezpečí vydával, že vaši
přízeň zcela ztratím. Řeknu to jako německý muž
k německé mládeži. Doufám, že přijde doba, kdy
přestanete přes hlubokou loyalitu vůči svému ně
meckému národnímu cítění zpívati zde v Rakousků
>Die Wacht am Rhein«, tuto píseň docela jiné hi
storické a kulturní konstelace, která není vhod
ným výrazem pro vaši loyalitu vůči kukturní.jed
notě černožluté a vašemu kulturnímu poslání, pí
seň, která vám vůči kmenům slovanským chování
suggeruje, jako by proti vám stál »odvěkýnepří
tel.« Zvolte si jinou píseň, třebas »Briider reicht
die Hand zum Bunde« (Bratři, podejte ruku kspol
ku<), píseň, která vztáhne ruku k druhému národu
«.. . Právě proto, že jdu do Německa, budu se
cítiti spojena s touto prací. Dle toho, jak slovan
sko-německý problém v Německu se rozluští, bude

práce vaše snažší nebo těžší, k dobru nebo kezlu.«

Lidské povahy v hudbě. Pozorováním někte
rých psychologů objeveno, že tenor se rekrutuje
ze řad sanguiniků, bas a baryton zastoupen chole
triky. Flegmatik se do zpěvu moc nenutí, pravý
melancholik nemá hudebního sluchu — zpívá fa
lešně.

Cólestin z Banzu přiděluje jednotlivým tempe
ramentům tyto nástroje: sanguinikovi flétnu, hou
sleaklavír, cholerikchápese hnedbubnua trum
pety, melancholikovi se líbí pozoun a roh, flegma
tik má zalíbení na varhanách, fagotu a basu.



Nová zpráva o potopě. Ve filadelfickém mu
seu assyriolog Arno Poebel prozkoumal některé
tabulky, jež nám podávají zprávy o stvoření svě
ta, potopě a prakrálích babylonských. Velice důle
žité zprávy otištěny r. 1913 i v »Biblische Zeit
schrift.« |Prastaré písmo mámo jmé sděluje: >Za
ongho času byl Zlugiddu, krát a kněz boha Enki
(Ea), jenž denně a neustále sloužil svému -bohu.
Za tuto zbožnost zjevil mu Enki že na žádost Eu
Jibovu (Bél-ovu) bylo ustanoveno v radě bohů lid
stvo potopou zničiti.« Dále se líčí, jak vznikla bou
ře, Když po sedmi dnech stunce opět se vyjašnilo,
obětoval Ziugiddu býka a ovci.

Opět tedy prastará pověst o potopě, která sice
v jednotlivostech se liší od pravdivé zprávy bi
blické, ale v podstatě biblickou tradici potvrzuje.
Tato zpráva o potopě jest starší než ty, které mlu
ví o Utnapištinu a Atarchasisovi.

Účelnost tělesných orgánů. Nedávno se doká
zalo, že slepé střevo není zbývajícím a zbytečným
ústrojem zvířecím. U některých zvířat totiž jest
tento přívěsek vyvinutějším než u člověka a hraje
důležitou úlohu při zažívání, na př. u býložravců.
Králíci potřebují ho pro množství potravy. V pří
věsku tvoří se hmoty, které povzbuzují soustavu
střevní ke stupňované činnosti.

Myslilo se také, že úkol sleziny jest zcela ne
patrný a že tedy se dá odstraniti z těla beze, ško
dy. Leč nyní chirurgové seznali, že ve slezině se
nachází uvolněné železo. Vyjmutí sleziny tedy zna
mená částečnou ztrátu železa, které jest pro krev
tolik |potřebné, |

Sušilova knihovna. Spolek >Sušil< v Holešově
odhodlal se vydávati ve prospěch spotk. domu >Su
šilovu knihovnu«, která vycházeti bude měsíčně.
Jako první svazek vyšel v polovici února zna
menitý překlad moravského Mezzofantiho — bi
blický román >Setník.« Směle můžeme tvrditi, že
není v české zábavné literatuře díla tak veliké
vnitřní ceny —-ani Ben Hur nevyjímaje — V němž
by život a ráz doby mesiášské způsobem tak pou
tavým, mluvou tak jadrnou a slohem po orientálsku
tak bohatým byl vylíčen. Spisovatel mistrným
způsobem seznamuje nás S filosofií římskou, na
Poatském Pilátovi a starém otci Kamilině, Klau
dioví, ukazuje nám nazírání Římanů na svět, ctnost,
právo a lásku. Zvláště výborně se podařily spiso
vateli ony části, jež popisují nám charakter židů v
době působení Božského Mistra. Slzy se vám po
derou v.oči, až budete čísti sv. IV. část 12, »>Sezení
velerady«, kde se dočtete o všech pomluvách a
lžích, pro které Spasitel má býti odsouzen. Pro
katechety a učitele náboženství 'na obecných a
měšťanských školách nemůže býti lepší příručky
pro výklad biblických dějin Nového Zákona. Spisu
vatel dále seznamuje nás s právem římským aži
Movským, soudnictvím a soudním řízením tehdejší
doby. Hodí se pro každého katolíka uvědomělého,
pro lid prostý i vzdělaný. Uváží-li se nízká cena
(stojí váz. výtisk o 300 str.) 3 K, pak nikoho ne
bude, kdo by si knihu neobjednal, nebo poslanou
nepodržel. Vřele doporučujeme P. T. čtenářům,
abysi koresp. lístkem o tak výbornou knihu do
psali spolku >Sušil« v Holešově.

Nový překlad Písma svatého. Žádáme snažně,
aby všichni, jimž na vydávání dílatak důležitého
záleží, korrespondenčním lístkem za „odběratele
se přihlásili. Vydávání v sešitech jest nutné, jelikož
»Dědictví«, vázáno jsouc vydávati každého roku
podíly bezplatné, nemá prostředků, z nichž by ná
klad tak veliký nésti mohlo. Mimo to má vydávání
v sešitech dobré své stránky: umožňuje i méně zá
možným dílo odebírati a podává příležitost, aby
i ten, kdo Písmo sv. zná, zase jednou je celé dů
kladně po částech přečetl, a to i s výbornými po
známkami. Jest nanejvýše žádoucno, aby přede
vším naše duchovenstvo dílo účinně podporovalo
hojným odebíráním, jakož i šířením v kruzích vě
řících. Bylo by si přáti, aby administraci České
Bible zasílány byly adressy lašků katolických, kteří
by ochotni byli nové Písmo sv. odebírati. Přihlášky
a dotazy přijímá a obratem vyřizuje Administrace
České Bible v Praze-IV., 35 (Hradčany).

Objevil teprve Kepler příčinu přílivu a odlivu
moře? Díouho domnívali se mnozí, že až do dob
Keplerových nebylo ničeho známo o příčině tohoto
zjevu. Někteří myslili docela, že ani učencům dří
vějších dob nebyla zde pravá příčina známa.

V druhé polovici minulého měsíce přinesl apo
logetický časopis francouzský: >Revue pratigue«
d' apologétigue< článek, v němž poukazuje J. T.
Papon na četná místa ve spisech křesťanského u
čence XIII. století, sv. Tomáše Aauinského, z nichž
jasně vysvítá, že příčina přílivu a odlivu mořské
ho, totiž přitažlivá sila měsíce, již ve XIII. století
byla známa. Z toho, že sv. Tomáš užívá této a
stronomické pravdy k objasnění a vědeckému 0
důvodnění pojmů bohoslovných a filosofických, dá
se dále předpokládati, že byla věc ta i jeho teh
dejším posluchačům známa a to tím spíše tak sou
diti dlužno, ježto nikde oné věty nedokazuje, ný
brž jakožto zcela jasnou a všeobecně známou ji
předpokládá.

Na důkaz toho stůjtež zde některá z uvede
« ných míst spisů sv. Tomáše. Vysvětluje místo o

působení milosti Boží na člověka a zušlechtění
jeho přirozenosti vlivem tim a táže se, 00 rozu

měti třeba bytím přirozeným. Přirazeným jest
věci nějaké nejento, co plyne přímo z jeří přiro
zenosti, nýbrž také všechno, co jest účinkem pů
sobení jiné bytosti, jíž věc taková nutně podléhá,
ačkoliv účinek takový z přirozenosti věci samé
vysvětliti se nedá. Tak jest na př. příliv a odliv
moře úkonem vody přirozeným, poněvadž je pod
míněn působením (pohybem) měsíce, jehož vlivu
přirozeně a nutně voda podléhá. Jako příklad a
odůvodnění této filosofické zásady uvádí příliv a
odliv moře. (Srovn. výklad hlavy XI. v. 24 listu
sv. Pavla k Římanům.)

Totéž ukazuje sv. Tomáš na jiných třech pří
kladech svého nejdůležitějšího díla >Summa theo
logica.« Krátký obsah jeho nauky dá se vyjádřiti
takto: Změna v nějaké bytosti může povstati buď
jejím vlastním, přirozeným konem, nebo také pů
sobením jiné bytosti, na které závisí | přirozená
schopnost k jistému úkonu bytosti takové.

Podle toho nazvati dlužno příliv a odliv moře
konem úplně přirozeným, jelikož je podmíněn vli
vem měsíce, jehož působení se voda podrobuje a
sice zcela přirozeně. (Ou. 105., art. VI.) A v otázce
110.,art. 3 podotýká křesťanský učenec, že u těles
možno pozorovati mimo pohyb přirozený, odpo
vídající jejich podstatné formě, také jiné ještě po
hyby, jak pozorovati možno v přílivu a odlivu
moře.

Mluvě pak dále (II.llae, au. II. art. IH.) o pů
vodu dokonalosti nějakého tělesa, dokazuje anděl
ský doctor, že na zdokonalení těles nižších má ne
jen vliv vlastní jejich přirozenost, nýbrž i působení
vyšší některé bytosti. Tak pohybuje se voda při
rozenosti svou dolů, tíhnouc ke středu země, vli
vem však měsíce pohybuje se vzhůru, kolem stře
du země a sice u přílivu a odlivu mořském.

Mezi přílivem a odlivem a mezi pohybem mě
síce není tedy dle učení sv. Tomáše jen pouhý ná
hodný vztah, nýbrž skutečný poměr příčiny a ná- 1
sledku. Sv. Tomáš mluví zde také zcela určitě o
působení dvojí síly přitažlivé, země a měsíce. Vý
slédkem první jest tíhnuti vody ke středu země,
výsledkem druhé tíhnutí její k měsíci. Ačkoliv sv.
Tomáš pravou příčinu přílivu a odlivu mořského
znal, nechceme nikterak tvrditi, že by byl jejím
objevitelem. Neboť způsob, jímž učený bohoslovec:
zjev líčí, dokazuje, že nauka ona byla tehdy- již
dobře známá. Kdo byl tedy objevitelem příčiny
přílivu a odlivu? Dle názoru J. T. Papona byl to
řecký astronom Kleomed z I. stol. před Kr.
Dr. J. Konečný.
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Novinka! Novinka!
Právě vyšlo!

| B. Pečinková:
= ŽENY.s
| Roružnaee

Z obsahu:
Ženy. — Kam jde list růže. — Na svém
místě. — Korrespondence. — Přítelkyně. —
Mně růže nesluší. — Ničemná. — Dítě.

Stran 164, velká 8.

V nádherné knižní úpravě K 2-30
tranko,

Možno obdršeti v každém knihkupectví
hlavně

v Družstevním knihkupectvía nakladatel
v Hradci Král., Adalbertinum.

|
Podporujte své dieces. knihkupectvíI

Z myšlenek Rodlnových o kathedrálách. Byl
středověk zkostnatělý, zakrnělý? Všecky papou
šky, opakující liberální fráse o zakrslosti ducha
středověkého, odsuzují zvlášť ©majestátně | svou
klenbou gotické kathedrály, stavěné ve středověku
s tak velikým nadšením! Kouzlu velkotepé té ar
chitektury podlehl proslulý Huysmans, kathedrá
lám vzdávali hold Zeyer, Fr. X. Šalda a jiní vyni
kajicí publicisté. Nyní ozval se nejslavnější sou
časný sochař, sám August Rodine v monumentál
ním díle »Les Cathédrales de France«, jež bylo již
delší čas v kruzích uměleckých netrpělivě oče
káváno.

Rodm přirovnává kathedrálu ke klečící ženě.
Praví o venkovských divkách francouzských:
>Mladé dívky vkládají do gesta celý svůj všemoc
ný půvab. Ony jsou to, jež propůjčují životu světta
a slunce. A jejichskromnost jest přizpůsobena je
Jich moci. Dárkyně života, vnímatelné formy na
děje a radosti, látka pro veškerá mistrovská díla!
Jsou tak blízké přírodě! Jejich pohyby nehřeší ni- *

slovo! Matka: mírnost, která se rovná kráse! ...
Mají nejen strhující kouzlo, nýbrž jsou i vlastní
cemi dobra. Žena je nejkrásnější, když klečí. Sta
vitelé gotických chrámů měli to na paměti. Vněj
šek kostela jest klečící ženou .. . « Umělec pře
chází k stavitelům dómů a pokračuje: »Zdává se
mi častokráte, že je vidím, že následují těchto sta
vitelských poutníků.v jejich tvůrčí bolesti od mě
sta k městu. Meškám s nimi u matky, u které schá
zejí se všichni po putování Francií. Usedáme k sní
dani. Jsme mladí a silní. Vypravujeme, co víme ...
Pracuji v 'Remeši. Viděli Saint-Denis, Chartres,
Noyons, Anniens .. . . a mnozí mezi nimi praco
vali také tu i tam a mají tuto celou slávu ve svém
pohledu a ve své-duši. Titani!.. . . Jak rád seděl
bych u jejich stolul«

m

Národohospodářská hlídka.
Obchodní gremiumkrálovéhradecké | usneslo

se na výborové schůzi 7. března svolati valnou
hromadu 17. t. m. a uspořádati před tím (ve čtvr
tek) členskou schůzi za účelem porady o kandi
dátní listině. Poněvadž však není knihtiskárně mož
no dodati do lhůty této nové, právě schválené sta
novy, bylo nutno odložiti jak valnou hromadu, tak
i členskou schůzi o týden. Bližší datum bude čle
nům oběžníkem sděleno.

Nahlížení do knih dle nového berního zákona.
Tak zvaného »nahlížení do knih« nemusí se báti
ani selský poplatník ani obchodník. Nahlédnutí do
knih může naříditi jen odvolací komise, aby byly
objasněny příjmy poplatníkovy.

Z nahlížení do knih jsou vyňaty záznamy, tý
kající se jmen zákazníků, obchodních kalkulací, na
hlížení do soukromé korespondence a j. Nevede-li
poplatník knih, může komise žádati předložení
smluv, dlužních úpisů, kvitancí na činži, výtahů z
účtů, faktur a pod. pomůcek.

Úřední nahlédnutí do knih může býti vyko
náno jen tehdy, když o tom rozhodne většina pří
tomných členů odvolací komise, a při tom musí
býti v dotyčném rozhodnutí komise co ©možno
přesně vyrčeno, co hlavně nutno v knihách zjistiti.
Přímé vynucení dokumentů (pokutami | atd.) je
však vyloučeno.

Komu tedy rozhodně záleží na tom, aby se
mu nikdo cizí nedíval do knih, ten neriskuje nic
více, než že bude platiti o několik korun vyšší daň
než sám přiznal. Nesmí však takový poplatník
zapomenouti na opatrnost, neboť odepřením na
hlédnutí do knih vzbudí jistě u berního úřadu ne
důvěru.

„Zahraniční obchod náš v posledních dvou mě
sících vykazuje dosti značný vzestup dovozu a
veliký pokles vývozu. Kdežto v lednu dovoz ho
tových výrobků proti loňsku stoupl o 10.4 mil. ko
run, poklesl vývoz o 11.1 mil. K, což se dá vy
světliti poklesnutím vývozu cukru proti loňsku o
11.5 mil. korun. Některé průmyslové výrobky vy
kazují ve vývozu vzestup, jiné pokles. Zajímavo,
že vývoz bavlněného a vlněného zboží značně
stoupl (o 2.9 mil. K), kdežto proti tomu vývoz vl
něné příze poklesl o 0.4 mil. K. Značně poklesl i
vývoz minerálních oleji. — Také cifry vzájem
ného obchodu Rakouska a Uher zůstávají pro nás
velmi nepříznivy. V lednu činil dovoz z Uher 84.5
mil. K, t. j. o 4.1 mil. K více než před rokem, vý
voz do Uher pak 86.2 mil. K, o O.3 mil. K méně.
V jiných letech činilo aktivum měsíčně 10 až 15
mil. K, kdežto nyní po delší dobu cifry vývozu a
dovozu ve styku s Uhrami se takřka vyrovnávají.

Obrovské výdělky bankovních ústavů. Roku
1911 bylo v Rakousku v činnosti 68 bank akcio
vých, 21 bank zemských. Akciové banky měly té
hož roku akciový kapitál 1255milionů K. Za ten rok
měly všecky banky v Rakousku (vyjma banky Ra
kousko-uherské) hrubý zisk 424,180.000 K. Po o
dečtení daní, platů na úřednictvo a jiných poplat
ků zbyl čistý zisk 133,950.000 K pro tv, kteří ani
v úřadovnách nemusejí pracovati. Generální ředite
lé takových bank mají platy tak veliké, že se jim
vyrovná málokterý ministr. A při tom vystupují
jako obyčejní občané, nejsouce nuceni vydávati ve
liké obnosy na representaci, podporu humánních
podniků atd.

Právě uveřejnila Rakouská úvěrní banka ví
deňská pro obchod a průmysl svou zprávu za r.
1913. V jejím čele stáli a stojí židovští mákonáři.
Ředitelé jsou vesměs židé. Banka měla r. 1913 ve
správě cizího majetku za obnos 1181 mil. K. Hru
bý zisk činil 23,017.195 K. Spravovala nejrůznější
veliké průmyslové podniky. Vídeňské veliké ban
kovní podniky stávají se znenáhla pány celé továr
ní výroby v Rakousku. Kde se soustřeďují již ny
ni skoro všecky rozsáhlé podniky průmyslové, tam
vznikají pohodlně tovární trusty, které pak diktují
kupujícímu obecenstvu ceny dle libosti. Ti pracu
jící podnikatelé, kteří nemají velikého kapitálu, kle
sají v zápase s bankami jako podťaté klasy, pro
tože proti miliardovému kapitálu nezmohou nic. A
pak prý jest pokrok na postupu, osobní důmysl
a osvěta prý bude korunována zdarem. Jen potud
jest možno pracovati samostatně, pokud židé do
volí. Takové poměry přímo křičí, aby se konečně



státními zákony ochrannýmě vydatně pomohlo
samostatným podnikatelům a všem živnostníkfm.
A říkají-li soc. dernokraté, že největší odměna mě
náležeti lidem skutečně pracujícím — nuže, kdy
zahájí ostrý pochod proti bursiánům a přehmatům
bankéřů? Kdy podají upřímně ruku těžce zápasí
cím živnostníkům? -—

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. C. k.
ministerstvo financí sprostilo výnosem ze dne 3.
prosince 1913,v dohodě s c. k. ministerstvem vni
tra pana c. k. dvorního radu Heřmana Steinfelda za
příčinou jeho přeložení do trvalé výslužby funkce
zeměpanského komisaře a jmenovalo na místě jeho
pana c. k. místodržitelského radu Josefa Smutného
v Hradci Králové zeměpanským komisařem tohoto
ústavu.

Vystavování dobytčích pasů inkoustovou tuž
kou bylo výnosem c. k. ministerstva orby prohlá
šeno za povážlivé, protože takové pasy připouštějí
vymazování (radírování) a dále, že při deštivém
počasí při nevyhnutelných manipulacích (kontrole
na dobytčích trzích a drahách) stávají se nečitel
nými, takže namnoze nelze zjistiti V ohledu vete
riárně policejním žádoucí průkaz původu. Zakazuje
se proto vystavovati dobytčí pasy inkoustovou
tužkou.

Českoslovanská akclová tiskárna v Praze ko
nala dne 5. března t. r. třetí řádnou valnou hro
madu. Proti nedávné zprávě naší o příznivém vý
sledku uplynulého roku dlužno © podotknouti, že
nevykazuje žádného čistého zisku. Značný .zisk
(25.514K) je sice zisk hrubý, ale zbytku po zákon
ných odpisech použito býti musilo na úhradu vy
kázaných deficitů z let předešlých, jež zmenšily se
tím o 7.900 K. Nicméně zbývá ještě ztráta 30.000
K, kterou dlužno uhraditi v budoucnosti. Potěši
tehným jeví se výsledek na účtu rozvážném, jenž
vykazuje -zmenšení směnečných a jiných
dluhů celkem o 19.000K. To dává dobrou naději do
budoucna. Neboť čím méně bude ústav zatížen bře
menem úrokovým, tím spíše stane se tím, čím od
počátku býti měl, totiž jednou z podmínek úspě
chu celého našeho hnutí. Správní rada stěžuje si
(v předporadě), že ji poškozuje jednak značná in
dolence dlužníků, jednak neochota i mnohých tak
zv. katolických závodů, které tisknou raději v
závodech nás poškozujících. Kdyby bylo možno
vydati resp. umístiti na prvé valné hromadě u
snesenou emisi 250 akcií za 50.000 K, bylo by
možno uhraditi nahoře zmíněný schodek jedním ro
kem. Což nenašlo by se tolik kapitálu mezi naštn
ci, když se jedná o papíry podle všeho naprosto
zajištěné prosperity? Správní rada zajisté vezme
tyto věci v příští době v úvahu.

„Židovské hospodářství v »Existenci« Je to
spolek, který z příspěvků členských poskytoval
zejména příspěvky na věno členů a členek. Bylo
jich asi 2000, ponejvíce služebných, obchodních po
mocníků, pomocnic a pod. Správu spolku měli v
rukou židé. Jak hospodařili, viděti nejlépe z toho,

„že bylo na spolek podáno 23 žalob z té příčiny, že
nedostál povinným nárokům. Státní zastupitelstvo
zahájilo právě trestní vyšetřování proti bývalému
představenstvu spolku toho, neboť dne 22. února
zvolilo nespokojené členstvo výbor nový. Spolek
»Existence«< bude rozpuštěn a 2000 lidí, kteří dů
věřovali jeho židovskému výboru, nyní spláče nad
výdělkem.

Nár. soc. hospodáři v Pardubicích. Takhle se
provádí národohosp. osvobození! Dne 4. března
ve veřejné soudní dražbě byl prodán nár. soc. dům.
Koupil jej zámečnický mistr za. 111.000 K. Velice
bolestně byli postiženi nár. soc. krachem zvláště
živnostníci, kterým nár. sociálové při volbách sli
bovali tolik blaha! Stavitel Potůček přišel o 23
tisíc K, dále o sta, ba i o tisíce přišli živnostníci
různých odvětví.

Živnostenská banka v Praze. Ve schůzi správ
ní rady Živnostenské banky, konané dne 5. t. m.,
předložena byla bilance za rok 1913, jež i s pře
nosem z roku 1912 vykazuje po srážce správních
výloh a daní čistého zisku K 8,350.100.29 (oproti K
8,219987.93 roku předešlého.) Valné hromadě, svo
lané na 15. března t. r. učiní se návrh, aby vyplá
cena byla 7 a půl proc. dividenda, t.j. K 15.— na
akcii, jako roku loňského.

Zemědělskáprodejna dobytka v Praze VIl.vy
dala následující tržní zorávu: Dne 9. března 1914
byl průběh pražského ústředního trhu dobytčího
prostřední, prodávali se voli hbitěji, býci povolně,
krávy čileji, jalovice hbitě. Příhon byl poměrně
malý, oproti trhu minulému o 46 kusů menší. Na
dnešním trhu převládala živější Itendence, ceny
volů částečně se zlepšily.

Znamenal dobytek původu domácího, a to voli
od K0.64 do K 1.04, prima od K 1.05 do K 1.14, vý
minečně od K 1.15 do K 1.18, býci od K 0.80 do
0.96, krávy od K 0.56 do K 0.93, vše za 1 kg živé
váhy bez potravní daně.

Dopraveno bylo jen -189 kusů původu dornácí

ang tek původu haličského nebyl dopraven
Dle druhu bylo 117 volů, 37 býků, 25 krav a 10

jalovic.
Průběh pražského trhu masného dne 9. t. m.

byt prostřední. Prodávala se telata výhavěji, maso |

a kůzlata za ceny týhodne minulého. Váhavější po
ptávka byla po mase slabší jakosti.

O

„JUNO“
antiseptické mýdlo holičské, vydává jem
nou, dlouho nesohnoucí pěnu, po které
i sebe tvrdší vous změkne, aniž by pálil

obličej.

Kus 10 s20 h. Sposlalitafirmy
Jos. Jelínek,

mydlářství a parfamerie v Hradoi Král.

„=
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OEP*>Veledůstojnému duchovenstvu. <)

JAN HIRSCH,
pasiř a zlatník,

PIRAHA-I, Karlova ulice 10,
doporučuje velký výběrkostelního náčiní

jako: monstrance, kalichy, ciboria, lampy, svlony,ka
ditelnice atd. Starší věci opravuje, v ohni znovu zlatí a
stříbří, vše co nejdůkladněji a levně. — Za vše se ručí.

O otěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddanýJan Hirsch.

soukenník

8, Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy
dle roční salsony kollekci

© mojmovějších druhů pravých
M vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=
v zemských.
Cetná známí zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku.

Volejemnélátky na taláry.ba
Též na oplátkybez zvýšení cen! i

8D XCODX665 X ABDX GBDX

Ve pros

SvatovácinvakéBatice Školské,
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v veškerý

koslal, parameniů

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. 86.

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cemníky, rozpočty, vzory s hotovézboží
k výběru tranko.

Boz velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly ns venkově, čímě lovnější
oeny aš o 20"/, neš všade jinde.
Jubíl. 100 let. trvání a 40 let. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.
TT = —"
: p. ej) > a.
k

- spolehlivá dodává

Jindřich
Vaněk,

velkoobchod semenářský

PRAHNA-H, Václavské
náměstí, „U zlaté kusy“

Cenníky a nabídky
ochotně se zašlou.

Žitnou kávu
zaručené jakosti,

s cennýmdárkem hlinikového nádobi,
5 kg vyplaceně na dobírku za K 4-50

Bělohradská továrna požívat
-v Lézních Bělohradě.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

=

mth
vepřové při cenách celkem nezměněných, skopci ———

O hojnou přízeň prosí

rostaurateur.



postní Kaditetuisocu
český, katolický závod.Parament Em.

sv. Jos. Ústav para
mentní a devotional

a

EOL | monákou Arnošt
z sk zPardubic.

O tomto prrním ar
oibiskopovi Pražském

známka „hvězda“

nějším, Ihned účin- sepsal histor. úvahu
kujicím hnojivem fos- JiříSahula.
torečným. - Žádejte
výslovně zn ámku Stran 04

„vozem (ena pouze16haléřů.

Zemský Svaz
ipod ružste Objednávkyvyřídíi

ho „d v bnedadministrace

TÍM Í T FOSFORECHosp odářské „ČasovýchÚvah“
POZOR HVĚZDUn . Sdružení 8 jjv Hradci | Králové,NAZNÁMKU. . křesť. zemědělců Adalbertinum.

Praha Il.-spátenás

Koberce a předložky
jutové chenillové imit. »Smyrna«, vlněné cheniiolvé »Ax
minster«, vlněné plyšové» apestry« a »Velvete. a ea

Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výteč:

« překrásných vzorů vkusně zbarvených. KNástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené.
Cenníky zdarma

a tranko.

jutové s»špagátové«, vlněné sho
landské«, vlněné »Harlém«.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné

Soupravy pokrývek, záclony
f bavlněné i vlněné, různých druhů a jakostí.

Lambreguiny — cestovní přikrývky a j.

všech druhů koberců, záclon a pok z

MUDr. Bedřich Drož,
odborný lékař pro fysikální thorapii, léčíve svémkoncessovaném

ústavu pro fysikální therapii a radiologii
(roentgenování) w Hradci Král. Ze, uPre
různé nemoci nervové, obrny a ochrnutí, neurasthenii, bysterii, migrénu, Isehlas a jiné
neura!gie, impotenci; choroby srdce a cév, zejména arteriesklerose, asthma, poruchy zaží
vání (ochablost žaludku a střev, vleklou zácpu atd.), porachy výměny látek (nu (Gicht),
oukrovku, otylost, bledničku); rheumatismy svalové i kloubové, tuhost a nepohyblivost
kloubů, kontraktury svalové, následné stavy po vymknutích a zlomeninách; zkřiveniny
páteře (zvýšený bok, zvýšenou lopatko); různé ohoroby kožní a vady pleti (kožní rakovinu,
lupus, lišeje, lupenku, bradavice, „ohnivé skvrny“, smahy, červeň nosu, chloupky v oblič. atd.)

Elektrothora sle. Hrdroeloktrické lázně. Elektrolysa
(zejména k účelům sklerol tickým a kosmetickým). Kata
foress. Jontoforesa. Franklinisace. Arsonvalísace (lóčba
proudy vysoké frekvence a vysokého napjetí) Léčba

- ami ntová. Masáž ruční a elektrická. Vibrace. Léčba
světlem zejmóna modrým a paprsky ultrafialovými. —
Thetimopenotrace (diathormie). Léčba horkým vzdschom.
Léčba pomocí medikomechanických, pohybolé
čebných a redressujících přístrojů. Léčebná gym
nastika. Fysikální orthopaedie.Léčba radiem
(emanací radiovou): lázně radiové, lázně ra- ,
dium-kataforetické (celkové i částečná). —
Lázně perlící, uhličité, kyslíkaté a medici
nální. Lódba (shalašní. Léčba zmrzlou kyse
linou uhličitou.

Roentgenisace s rosntgenogramy -m
, (snímky),diaskopie(prosvěcováníhrudníku "jm lázeň čtyřko.
: a břicha) léčba paprsky Roentgeno- 77“ morová dle
: vými (roentgenotherapie). Dra Sohbnée-a.

V ústavní laboratoři koná 86 ur- Ordinace
čování a měřeníradioa tivity tekutin, od 8—12 hod. dopol.
látek pevných i plynů, pramenů, 86
dimentů a plynů pramenních, slatin,
hornin, minerálů atd.

aed 2—6 hod. odpol.

Prospektyzašlousenapožád.

Uhlí hornoslezské
Richthofen, Deutschland, Recke, Heinitz
atd. jen zaručeně dobrých kvalit, uhlí
hnědé, pekařské Britania, Amalie Flo

rentina atd.

Koks dolnoslezský
Babnschacht, Glůckbilf,

Antracit 636
westfálský i anglický v kostkách neb

ořechu.

Dříví palivové
ve svazcích neb kotoučích suché, prvo
třídní dodá až do sklepa, levně se za

ručenou jakostí i váhou

Všeobecná úvěrní společnost,
zapsané společenstvos ruč. obmez.

vwHradoi Králové,
Palackého třída čp. 80, I. poschodí.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
prnějti veškeré kostelnínádouy 8a
náčiní a to: monstrance, kalichy

cibáře,nádobky pokinky,paci„rack
on 1)=pyM várky pidkropenby, předpisům

ní fr Btaré před
měty opravuje v původní intenci a
v obni zlatí astříbří neboproti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázku franko bes závszností koupě.

slesých © říbrných Blomotů, Práce ruční.

term

stříbrnýchklenobi, jako: řezů
Lopeýků nárnáramkůatd. u Motářskéjídelnínáčiní pravého

lměn vědy na skladě.

Slnra slate, oiříbro a drahobamy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a oiselour

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

r „=
Ve světle pravdy.

ProsluláVýchodočes.S E M E NMA zatlačila
2 českého trhu mnohý cizácký brak a obhájila

si svou prestýž: vždy dobrá a první u praktických pěstitelů i v domácích zahradách. jsou ro
dokmenná, čistá, zaručená a při tom levná.

Ve vlastoím zájma

dopište si o velkýobrázkovýceník, K mzdarma, ochotně pošle jediné odborné ýcho
dočeské semenářství

Hradec Králové. ———
—-—— =

K velikonocům
dovoluji si veledůstojnéma duchovenstvu nabízeti chvalně
snámé, jiš r. 1888 nejdůstojnější biskupskou koneistoří
Ordinariatním listem důst. farním úřadům k nákupu

doporučené

Pilnáčkovy pravé voskové

svíce oltářní,
dále paškály, triangle atd. — Též mám na skladě M.
královské kadidlo, kostelní uhlí dřevěné a
K vedlejšímu osvětlování a k pohřbům doporaduji
levnější svíce voskové a polovoskové. — Pro soukromou
potřehu výtečné toiletní mýdlo a nepadělané leté

ládrové mýdlo (bez zápachu.)

=|
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O hojné roskasy prosí v hluboké úotě

Anna Branová v Litor vši,
DolntRiegrovo náměstí ao ýrotrobky ole. Obchodsvícemi,mýdlem s jinými odbor. cís. a král. dvormí

továrny firmy J. Pilnáček v"Hradci Králové.Vše v cenách továrních.

Sochy Těla Páně — Klečící

BOŽÍ HROBY,
andělé „Vzkříšení“ — Jeskyně —



| Předplatné:naačtvrí roku LK 0 h
' na půlroku 5K—

Národnírozvrat.
Našinci dávno již poukazovali na to, že sveře

pými štvasibemi.proti českému katolictvu se národ
úžasně rozštěpuje. Nejednalo se totiž jen o to, že
hyla tak se vší bezohledností pronásledována ve
liká konservativníčást národa, ale i o to, že karabáče
vyzkoušené na zádech katolických svištěly brzy
při vzájemném zápasu živlů pokrokářských. Tedy
temyslícím fanalismem prohhibováno hned něko
fik hrozných propastí — místo národního celku vi

- díme klubko zaťatých pěstí, pozorujeme frakce,
které proti sobě se sápají zuřivějí, než proti spo
lečnému národnímu nepříteli.

Charakter této scenerie jsme kladli předoči
české veřejnosti často. Na př. 26. září m. r. na
psal náš list: >Co radikální papouškové mluví o
všeobeoných potřebách národních, o prospěchu
národního celku, ze všeho čiší veliká neupřímnost,

"většinou jsou takové řeči úmyslným klamem. Jed
notlivé politické strany u nás vedou proti sobě
boj na nůž, proti sobě vysílají střely jedovatější,

"než do sešikovaných řad německých nacionálů.«
Tak a podobně poukazovali jsme na černou per
spektivu, kterou snášely kruhy nejvíce zodpovědné

klidně, pokud záští se vybíjelo výhradně silnými
blesky >protiklerikálními.« Teprve nyní, kdy při
serná hydra domácí války se zakousla pevně i do
šíje stran pokrokářských, najednou důrazné va

©rovné hlasy politických strážců!

Teprve teď, kdy jest vážná obava, že štvavý
»pokrok« vykrvácí ze vzájemných ranza příprav

k Husovu roku, najednou důrazné varovné hlasy!
V Roudnici konal se 15. t. m. krajinský sjezd

mjadočeský, na němž J. Exc. dr. Fořt (dle »Nár.
Listů« ze dne 16. t. m.) promluvil tato slova:

sKde jest ta síla a energie národního celku?
Kainže,pro bůh,se národčeský poděl?Nikdeho
eoviděti Vidíme jen organisace stran, časopisecké
jejich mluvčí a výkonné jejich výbory. Náred se
ztratil . ... Pohlédněme jen blíž na svoje těle
so. Útvarem zkomoleným byli jsme již při sa
mém vstupu do nové doby, neboť nepřízeň dějin
zbavila nás šlechty. K této ztrátě vyšších majet
kových a společenských vrstev přidružila se za
nedlouho i ztráta valné části dělnictva, když v dů
sledku novodobého proudění hospodářského došlo
k odluce sociální demokracie od vrstev občan
ských, stojících na poltickém programu celoná
rodním. Zbytek útvaru takto osekaného tvořen jest
půl tuctem dnešních stran. ... . Jak to dopadá
mezi stranamí, jež přívrženstvo svoje rekrutují v
fadách obyvatelstva městského?!

Každého z nás, pokud nejsme otrávení cy
nismem, adálosti pdslédních týdnů vzrušily zajisté

- do nejhkíbšího nítra-. .. .DBnés jest nám stydno
nad obrazem, jehož skýtá česká domácnost, leč
není to jen stud „jest to zároveň palčivá bolest —

-' jest nám, jakobychom měli ztratit bytost zvláště
drahou... . Že máme strany, není neštěstím. Po

hromou však jest to, že způsob zápoléní — jejich
" zvrhl se ve fanatické sektářství. . Strany, po

-„kodse uplatňují vzájmovémolledu celonárodním,l.movzalkajíkvůliprogramu,úýhržprogramtýses
-"strojují, rozdily názorů se zveličují a předstírají,

„w byly. stravátů záminkoujejich existence."Životitim ejemaentem každé takto vzniklé stra
-ny Jest zápas, nejboťvzmiklástrana chce žít, vzrů
stat, nabýt přívýženců,mandátů a čtenářů pro své
*Ččasopisedkésmivčí, a to nejde jinak, než ubijením

stran záhy- se zvrhají v boje osobní, že v zápolení

provise, že při polemikách nejedná se o objektivní
pravdu, nýbrž o její zkroucení v neprospěch od
půrců. Zlo se stupňuje tim, že v důsledku prohtu
bování veřejného života počet osob, činných v po
litice, časopisectvu a správě veřejné, stále vzrůstá,
že působnost ta, jak ani jinak býti nemůže —-a
nebudiž to tedy výčitkou — namnoze stává se ži
votním povoláním, takže, byl-li daný útvar za
chvácen sektářstvím, mění se boj o trvání a vzrůst
stran též v otázku chlebovou, tužby osobní tím
nabývají nad zřeteli věcnými převahy ještě větší
a rivalita (soupeřství) vzrůstá v zaujatost, ba v
nlubokou asobní nenávist, které každá zhraň jest
dobrou dost, slouží-li jen k odpůrcovu. poškození.:

Podobně ozvala se Národní jednota pro No
vé Město a Král. Vyšehrad: »Jsme svědky hlubo
kého rozvratu politického života českého, jakého
není pamětníka. Příčiny jeho pak bolestí naplňují
mysl opravdových přátel národa. Nejsme | sice
soudci ve sporech, jejichž hhus otravujé od delší
doby českou veřejnost .... přece však cítíme
povinnost pronésti své přesvědčení v ten rozum,
že přestřeluje se na stranách obou, že Interessy
strannické a osobní staví se tu nad zájmy vyšší,
pa něž nemělo by se zapomínati ani v nejprudším
ohni boje, Že čest národa a dobré jeho jméno vel
mí trpí před cizínou drsností užitých zbraní. Chy

kazovady, kdy třeba v strannickém tom šílení pře
stati, chybí v národě autorita, jež by nechutenstva
toho rázu dovedla staviti a ztrestati.

Není dřvu, že v dobách takových vzdatují se
veřejného působení slušné elementy, které nesne
sou, aby jejich poctivý štít poskvrněn byl blátem,
hozeným ze strannického záští. Leč mužové tito
přece však jsou spoluvinní na neblahých poměrech
dnešních; jejich passivita ponechala volné pole li
dem povah sice výbojných, ne však namnoze tak
zušlechtěných, aby hodni byli cti zastupovati zá
jmy národa v jádře svém nejen nezkaženého, ale
i tolika vzácnými vlastnostmi nadaného.«

Takový jest tedy v národě výsledek dlouho
letého řádění radikálních sobců, hřmotících novo
husitů. o

Národní rada byla na prvém místě povolána,
aby jasně a přísně pokárata vlastizrádce Švihu,
k vůli odstrašení zrádců jiných. Co se však stalo?
Presidiáiní komise Národní rady konala 9. března
schůzi, z níž vydána tato oficielní zpráva: >Zejnié
na ovšem projednala Národní rada česká záleži
tost JUDra Karla Švihy a po konaném šetření
vzala v tom směru se zadostučiněním na vědořní
usnesení výkonného výboru strany národně-so
ciální, že dr. Karel Švíha složil svůj mandát posla
necký. Důsledkem toho usneseno jednomyslně, že

přestává členství JUDra Karla Švihy v Národní

Všimněte|si toho opatrnického, krouceného
slohu, aby ani Švihovo citlivé srdce nebylo nějak
bezohledně raněno! Ani nejmenší přímé pokárání
bezcharakterného chamtivce! Místo slova szlo

neprohlásíla své stanovisko, ale pouze >vzala na
vědomí.«Také »usneseno,že přestáváčlenství..«
-—a inělo se přece říci, že' »rozhodnuto, aby byl
vyloučen.c« Jen hezky opatrně, aby chudák Švíha

hozen. K pokrokovému Jidáši dlužno šetřiti všech
vravidel etikety, bije-li však pokroková žurnalisti

nezál. ži. »Usneseno, že přestává členství.« Jak- se

neměli příčiny k rozčilování!

Zde vidíme tu »nestrannoste<, tak přímo aři
klavé dokumentován dvojí loket. Jak český tak
moravský odbor Národ. rady právě po propuknutí
aléry Švihovy žádal za zmírnění bojů straunic
kých. Ale co říkala Národ. rada, když chvalořeč
níci Švihovi vylučovali ze Sokola organisované
katol'iky? Proč se neozvala, když dívky vylouče
uwyze Sokola proto, že se účastnily katolické pou
ti? Jaké stanovisko zaujala, když Machar odpo
ručoval, aby čeští kněží byli postaveni mimo všec
ky zákony, aby se jim vzalo volební právo, aby
byli vyhnáni ze sněmů, z říšské rady? Proč se ne
ozvala, když se v listeoh psalo, že každý Sokol
má býti Antikristem, že Sokol nesmí míti světový
názor křesťanský? Také si dala líbiti Národ. rada
bez protestu poliček, když proti jejímu doporučení
pyl na ohroženém místě slezském zvolen od živlů

pokrokářských německý semita místokatolickéhočeského rolníka.
Nezkusili po celá léta obětavíkatoličtí kně

ží nejhorších potup za Drozda a za chamtivé prsty
husitské? To snad bylo také velikou ctí pro nárotl,

Obnovu, že clice pomáhati k mandátu Němci proti
českému evangelíkovi. Za tořili přatí katolík, od
něhož se vyžadují všech vlastánecké povinnosti,
ale práva v národě sg mat nepřižnávají žádná. Neni
to nějhorší tyranie, když netotíko jednotlivé žurná
ly, ale pohlaváři celých politických stran zapoví

tí docela v době všeobecného práva hlasovacího?
I Národní rada si musí uvědomiti, že katolíci

čeští, kteří tolik pro národ vykonaly nesmí
býti prohlašováni za vyděděnce od různých sob
ců. kteří si učinili z radikalismu výnosné řemeslo.

Tím, že nyní ustražení čeští pohlaváři napb
mínají, aby se o aféře Švihově raději mlčelo, roz
hodně rozklad vpárodě se nezastaví. Poškytnot-li
se zvláštní výsady radikálním fanátikům, poskyt
ne-li se ochranný štít těm, kteří se odhodlali vy
mlouvati a popirati nepoctivě vinu usvědčeného
arádve, pak takové živly dostanou kuráž k řádění

Obrana.
Protestantská revue »Kalich«v únorovém čí

př.vede důkaz, jak Hus ve svém »Výkladu BOrn

maru atd. Dr. Jan Sedlák má tu ve věci nespornou
pravdu, začež. se mu dostalo i ve »Vědě české
pochvaly... Aby se mohlo o Husovi po katoli
cku přednášet, po katolicku psát o něm traktáty
atd, k tomu je „potřebípevně. stojícího základu.
Tento :svým .sborníkém Dr. Sedlák s neobyčejnou
pílí:-staví .-. Na naší evangelické straně jsou růz
né komise, plány a návrhy k roku 1915; ale již
teď dle:této jediné publikace můžeme si přiznat, že
katolici to umějí positivněji než my.« — Kde tedy
věda spí a kde pokračuje?

Proti protestantské štvavosti promluvil otěv
řeně na nedávném protestantském kongresse zmí
něný již královecký professor bohosloví Lézius,
který nad. fanatickým +Evangelickým svazem«
pronesl tento soud: >Zmateně ve vólebním boji
působil také >Evangelický svaz«. Byl proto zalo

protestantismu k jištému, ovšem jen temnému po

7 HRADECKRÁL.
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Římu. Zfanatisování, lituji, že to musím říci, ne
přispělo však k posílení protestantismu. Fanatis
mus je vždy znamením slabosti. >Evangelický
svaz« dostával se stále více ve správu levice. —
Mnozí positivní stoupenci spolupracují sice ve Sta
ré věrnosti, ale je to marná námaha. »Evangelický
Svaz — musí to býti veřejně řečeno — stal se
liberální bojovnou organisaci, ale nejen proti Ří
mu, nýbrž i proti positivním stoupencům a kon
servativcům. (Odpor.) »Evangelický svaz< pova
Žuje nyní za svou úlohu nejširší kruhy přivésti k
nenávisti ke konservativcům, dovésti je snad do
sociámě-demokratického tábora. (Živé výkřiky:
Ne, ne!) Těší mne, že jsou dobře smýšlející. lidé,
kteří mi nyní ještě odporují (Veselost), ale vývoj
je přece na cestě. To musím zjistiti jako dějepi
Sec.«

Politický přehled.
Říšská rada odročena, poněvadž porady zá

stupců českých stran s německými poslanci ve
Vídni nevedly k cíli. Vyjednávání o dělnost sně
movny se ztroskotalo. V těchto ©vyjednáváních
proslavil se vůdce agrárníků na říšské radě posl.
Staněk, který na př. 13. března prohlásil, že ně
inecká obstrukce v Čechách nesmí býti ničím vy
koupena a že bez českého sněmu nesmí býti ani
říšská rada — a za 4 hodiny nato prohlásil za sou
hlasu těchže agrárníků týž Staněk, že obstrukci
zastavuje. Účelem české obstrukce na říšské ra
dě bylo vynutiti na vládě obnovení ústavních po
měrů v království Českém, přinutiti ministerstvo
hr. Stůirgkha, aby vypsalo nové volby do sněmu
království Českého a nově zvolený sněm také

FEUILLETON
Vězeňská balada.

Divoké poměry rozprostřely černá svá křídla
nad městem Lipkovem, když se zde chopil úlohy
kulturního vůdce mladý radikál Puškvorec. Svou
svéprávnost střežil tak bděle, že si ve studiích
nedal od zkostnatělých profesorů poroučet. A pro
tože tito náhodou měli větší společenskou moc
než mladý genius, přesekla kosa i křemen.

S lící zamračenou Puškvorec opouštěl bez
ohledný ústav, prodal knihy u Silbersteina, zapálil
si cigaretu a přemýšlel vážně, kde by mohl lépe
originalitu svých svěžích vznětů uplatnit. Tatík
provedl však proti synkovi oposici ještě ráznější
než třídní profesor. Nechtěl rozuměti novým ob
zorům synkovým, přivítal mladého nadšence tak
bezohledně, jako řemesíného tuláka. Ale mladý
Puškvorec, který v knihách četl, jak velicí mužo
vé hájili věrně své stanovisko i proti celým mas

přesvědčení. Proto domácí srážka vyvrcholila tak,
až synek opouštěl i rodný dům.

Majestátní myšlenky v jeho hlavě schlíply
značně svá mocná křídla, když se ozval hlad, kte
rý tak často znenadání mění směr lidského jed
nání a docela i přesvědčení. Již začal docela lito
vati svého vzdoru, když musil písařit za pět zla
tých týdně. Talent jeho v té smutné době vyčer
pával se starostí zcela prosaickou, jak by si totiž
zaopatřil aspoň takové písaření, které by mu vy
neslo o dvě zlatky týdně více. Chudák musil teď
býti poslušen lidí málo vzdělaných daleko více
než dříve učených profesorů.- “

Za rok se na něho štčetěna přece-poněkud
usmála. Stal se:komptoiristou,v'dtnvsiické továr
ně. Plat čtyřiceti zlatých za měsíc nebyl k zaho

strany české a na místo sebe nastrčil Němcez krá
lovství Českého. Ti prý se vzpírají splnění če
ského požadavku a znemožňují vládě, aby pinila
svou povinnost. Němečtí poslanci při vyjednávání
s Čechy ve Vídni myslili nejinak, jakoby výhrad
ně na nich záviselo, bude-li ustanovení zákona v
království Českém zachováváno či nebude. Byli
odhodláni využitkovati naskytnuvší se jim příznivé
příležitosti a za svolání sněmu vymoci ústupky,
k jakým by České strany za jiných okolností ji
stě nepřipustili.

Po odročení říšské rady. Německo-nacionální
svaz na schůzi své ve Vídni svaluje vinu na českou
obstrukci. Něm. strana křesť. soc. žádá zostření
jednacího řádu a vyzývá vládu, aby se starala ta
ké o potřeby lidové. — Se strany polské se uji
šťuje, že hr. Stůrgkh $ 14. opatří také potřeby li
dové a že ukáže tak, že nikoliv vláda, ale parla
ment sám jest nepřítelem zájmů lidových. Poláci
svalují všecku vinu ne na hr. Stůrgkha, který prý
jevil ochoty dosti, ale na agrárníky. — Vláda odů
vodňujíc v úředním listu odročení říšské rady, pra
ví „že pro příště národnostní otázky musí zůstat o
mezeny na sněmy zemské. — Vláda chystá se $

14. provésti branný zákon, aby v dubnu mohlyzačít odvody.
„Nová půjčka rakouská v obnosu 480 mil. K

jest už umluvena mezi vládou a vídeňskými ban
kami.

Býv, ministr dr. Fořt na krajském sjezdu mla
dočeském v Roudnici po řeči své o podstatě a při
činách chorobných zjevů v táboře českém prohlá
sil, že odstupuje z politického života, aby učinil
místo silám mladším ....

Volby ve Vídní. Při obecních volbách ve čtvr
tém sboru zvolen v Ottakringu na místo zemřelého

zení. Životní energie mladého junáka se vzkřísila,
přibírala mízy. Nemusilo ho mnoho trápit, že místo
moderních knih většinou prohlížel boty. Ačkoli v
závodě spolkl mnohou urážku, přece ve spolko
vém životě mohl dělati nezkroceného Iva. Pobádal
zakrslé duše k probuzení, k novým směrům, otví
ral nové obzory. Bylo obecné mínění, že rozumí
franc. Irevoluci líp než botám, kterými byl většinu
dne obklopen. A ještě jeden trn vrázil se do ne
kryté paty mladého Achilla na cestě jeho dušev
níhc. nespoutaného z2ristokratismu. Poic“
tiž v továrně lidé zcela nestudovaní vypátrali, že
váry bot jsou počítány na základě nezvyklé ma
thematiky, takže někdy nebylo možno průměrné
mu člověku se dopočítati. Nastal rámus, Puškvo
rec hned bledl, hned se červenal. Okamžitě byl
propuštěn, aby učinil místo člověku poctivějšímu.
Ještě byl rád, že k nové etapě životní obdržel od

továrníka vysvědčení zachovalosti jako posledníalmužnu.
Zachovalost v kapse, světoborné idey v hla

vě, ale hrozný rozvrat v srdci — a v tobolce ani
šestáku! Sám Puškvorec nahlížel, že takové po
stavení má perspektivu nejčernější. Stál několik
dní bezradně jako Herkules — a pak se utekl jako
kající marnotratný syn k tatíkovi, před nímž se
přiznal hlasem rozechvělým, že upadl do někte
rých byrokratických křehkostí.

>Ale dlouho mi tu na krku zůstat nesmíš«,
prohlašoval otec již na polo usmířený. »My s mat
kou sotva sami se živíme, jsme už staří. Zato ta
kovýhle výrostek mohl by skály lámat.«

Puškvorec horlivě se umlouval s některými mlad
šími kapacitami, až pojednou veřejnosti předložen
praktický výsledek dlouhých porad. Vyšlo první
číslo radikální »Světlušky«, na jejíž zadní straně
se čtlo, že zodpovědným redaktorem jest Vojta

posl. Schuhmeiera soc. dem. David 15.863 hlasy
(něni. křesť. soc. dostal 8567 hlasů, čes. soc. dem.
1497 hl.), ve Floridsdorfu soc. dem. Brettschneider
8199 lilasy (křesť. soc. 5053 hlasů, čes. soc. dem.
510.) Na Landstrasse zvolen křesť. soc. Ploner
11.006 hlasy (něm. soc. dem. dostal 7972 hl., čes.
soc. dem. 532 hl.).

Ruské zbrojení. Německé listy neustále straší
zprávami, že se Rusko chystá k válce. Na hrani
cích Rakouska a Německa prý se to hemží ruským
vojskem. Dobře nato odpovídá býv. ruský mi
nistr zahraničních záležitostí Sazonov, že hlavní
vinu na tomto poplachu má německé štvaní v ča
sopisech. Rusko chce žíti v míru s Německem 1
Rakouskem. Zvyšování zbrojení vyšlo z Němec
ka, následkem zbrojení Německa zbrojily Francie
a Rakousko a přirozeně nemůže zůstati ani Rusko
pozadu„...

Na Balkáně uzavřen vojenský spolek ©mezi
Srbskem, Řeckem a Černou Horou. Tyto státy
zavázaly se do r.-1917 postaviti armády: Srbsko
555.000,Řecko 380 tisíc a Černá Hora 30 tisíc mu
žů. V případu nebezpečí musí všecky tři státy na
jednou naříditi mobilisaci. — Turecko-srbská mi
rová smlouva byla minulý týden podepsána. -—
Albánský král Vilém I. přijímá deputaci Albánců za
deputací a jmenoval už své ministerstvo. Sotva
něm. firmy vídeňské zřídily králi zámek v Drači,
připravují mu už nový v Tiranu, kdež má býti
letní jeho sídlo.

Česká nabídka a německé podmínky. Na po
radách ve Vídni Češi Němcům v Čechách nabídli:
Tři přísedící zem. výboru; dosud měli dva. Ně
mecké záležitosti vyřizovati budoú něm. přísedící.
Rozpočet bude rozdělen národnostně a o penězích
na německé účele budou rozhodovati něm. příse

dící. Úředníci budou ustanovování dle dříve smlu—E ———
ní mohl konečně sebevědomě prohlásiti tiskem,že
chce provětrati shnilou atmosféru, že hodlá vy
soušeti staletý bahenní nános. Teď se teprve u
káže, jakým národním dobrodincem bude dosud
zneuznaný Vojta Puškvorec! Sláva toho vynikají
cího postavení div mladou hlavu z počátku neo
mráčila. Vždyť jest mu nyní umožněno státi se
soudcem vlastních profesorů, starosty, celé měst
ské rady, může chytnout za vlasy i konservativní
poslance, docela jest mu volno kritisovati soudce,
ministry — zkrátka všecko! Jakým znamenitýn
zařízením jest tahle svoboda tisku! Jest to útulek
pro duše týrané, kazatelna pro utlačované, bič
proti tyranům.

Již v'týdnu poněkud poklesla nevýslovná ra
dost Puškvorcova nad novým občanským titulem.
Zlé jazyky totiž k ohlášenému programu »Svě
tlušky< poznamenávaly: »Ba — vždyť to známe.
Nerozuměl botám a teď chce rozkazovat v politi
ce. Konservatismu jest zde dost, že by se mohl
exportovat, nikdo Puškvorcovi za obranu konserva
tismu nedal by ani groše, Ježto tu již máme >Ná
rodní Stráž<. Musí tedy Vojta zpeněžit nyní zbo
ží jiné. Shání chlebíček, jak může.« Podivno —
v Lipkově byly poměry tak zkostnatělé, tak za
bednělé, že před ním místní mandarini jako před
zástupcem veřejného mínění ani nesrnekají. Ba do
cela mladý Puškvorec začal míti silné podezření,
že konservativní členové zastupitelstva ho zcela
bagatelisují, že před ním nemají žádného strachu.

Ke všemu přistoupilajiná nesnáz. Pánovéz
konsorcia »Světlušky« příliš prozrazovali, žemá.
dělati jejich osobním choutkám Puškvorec za pár
zlatek ochranný štít, že jim má pomáhati v po
mstě nad osobními protivníky a konkurenty v po
volání. A jak dovedli bezohledně rozkazovati! —
Skoro tak, jako onen majitel továmy na boty!

Konečně se Puškvorec sinířii se vším, pomě
ry z něho udělaly člověka kompromisního. Sloužil



vo kliče(3 :'2).Němci"budoumíti veto protivení denního pořádku pro schůze sněmovní.
Tyto ústupky měty platiti pro jedno sněmovní za
sedání a automaticky pozbýti platnosti, kdyby v
totnto zasedání smír národnostní nebyl uzavřen.
—-Němci však tuto nabídku odmítli z důvodů for
nálních i věcných. Proto stanovil si podmínky
své: Češi musejí napřed úplně a bezpodmínečně
zastavitl obstrukci na radě říšské. Stane-li se to,
pak Češi a Němci zvolí plnomocníky, kteří spo
lečně ve lhůtě nejdéle 3 týdnů vypracují návrh
na změnu zem. zřízení a volebního řádu na sněm.
Nato vláda vypíše volby a svolá sněm. Předseda

komise však zůstane. Sněm zvolí pouze národně
politickou komisi, která ve 24 hodinách vypracuje
pro sněm zprávu o novém zřízení zemském a vo
lebním řádu. Zprávu tu i oba zákony sněm nejdé
le za 8 dní schváliti musí. Sněm musí napřed u
děliti indemnitu za zvýšení přirážek a za dávku
z piva, pak teprve bude správní komise rozpuště
na. Sněm bude rozpuštěn a nové volby budou pro
vedeny dle nového řádu na podzim. Tak diktují si
Němci. Zajímavo jest, že se tu Němci ani nezmi
ňují o úpravě jazykové otázky, ačkoliv právě tu
jest příčina česko-německého sporu. Také junktim

mezi změnou zem. zřízení a jazykovou otázkouNěmci nepřipouštějí. ©
Česko-německé porady ukončeny. V neděli

ských poslanců a zástupců stran. Postup posl.
Staňka ve vyjednávání odsouzena týž se sám po
rady této nesměl súčastniti. Usneseno bylo pod
mínky něm. poslanců odmítnout a od protipodmí
nek vůbec upustit, ježto není naděje, že by došlo
k dohodě. V pondělí nato sešli se u minister. před
sedy ve Vídni čeští a němečtí vyjednávači. Tu
dr. Bachmann prohlásil české návrhy za nepřija
telny, čímž vyjednávání zmařeno a tak nastoupil
zase S 14. ,

á anisačníZ polkové.
Ze sekretariátu katolické mládeže

v Mradci Králové.
Sdružení české mládeže katotické

sídlem v Hradci Králové

pořádá v neděli dne 29. března 1914 v Hradci
Králové v Adalbertinu

pátou (šestou) valnou hromadu ústřední
s tímto pořadem:

1. O čtvrt 11. hod. dopol. mše svatá v kostele
sv. Jana Nepom. v kněžském semináři.

2. O 11. hod. dopol. zahájení valné hromady
st rostou dp. Karlem Kepplem.

3. Čtení a schválení zápisu o poslední valné
h:cmadě.

4. Čtení a schválení zpráv: a) sekretariátu,
ref. vp. St. Beneš. — b) odboru agitačního a před
náškového, ref. vp. St. Beneš. — c) odboru tisko
vého, ref. dp. Karel Keppl. — d) odboru školského,
ref. p. V. Nejedlý. — e) odboru sjezdového, ref.
týž. — £f)odboru zábavního, ref. týž. — g) odborua————————,
oddaně těm, kteří mu noskytovali chléb. Za tuto
službu zase mu dovolili zaměstnavatelé svobodný
radikální rozlet ve vyšších sférách, na které pří
liš nemyslili.

Puškvorec zažil dosti trpkých chvil — ale
dovedl také rozdávat rány všem, kteří »Světluš
ku« nepodporovali ani předplatným ani inserty —
ani jiným způsobem. Dovedl si vážit různých míst
ních skandálů jako znamenitého pokladu, jako vý
nosného majetku. Dopustil-li se nějaké špatnosti
radikál, vyloudila se už snadno patřičná taxa za
novinářské obhájení, jejíž výše se řídila dle ma
jetkových poměrů provinilce a dle výše přestup
ku. Ještě lépe se vedlo Puškvorcovi, jestliže spá
chal nepředložený skutek konservativec. Dobrák
Puškvorec po takovém skandálku sám hleděl pro
vinilci nadběhnout, chytře zařídil svou taktiku tak,
aby s ubožákem mohl co nejdříve osobně mluviti
jako milosrdný lékař, ale aby se nemohlo veřejně
říci, že sám osobně své milosrdenství nabízel. V
takovém případě platil jen poplatek za mlčení a
nebo za uskrovnění káravých řádků. Ale příslušná
taxa byla daleko vyšší. Jestliže vimník se tvářil,
jako by chování Puškvorcovu nerozuměl, lidumil
ný žurnalista často mu pošeptal otevřeně, co se
stane, nedá-li aspoň čtyři anebo pět desítek. A
nemělli člověk pohaněný tolik, aby mohl odvrá
titi ránu novinářského revolveru, pak běda mu!
Provedení ortelu dělo se ve »Světlušce« po čá
stech — třebas tři měsíce, aby se Časopis dychti
věji četl, aby přibývalo abonentů.

*

V Lipkově žil starý lichvář Halíř. Přivedl ně
kolik rolnických usedlostí na buben. Každý stuš
nějšíčlověk se rhu vyhýbal jako lupiči. Halíř vy
dřel a vyšvindlova! na prostomyslných, důvěři
vých lidech na stopadesát tisíc. Takové veliké
jmění — ale na >Světlušku«, ten lakota, nedal ni

stanovení zápisného a členských příspěvků ma r.
1914.

5, Zpráva o jednotném Sdružení české mládeže
katolické. Ref. tajemník vp. St. Beneš. Rozprava.
— Zpráva o Svazu duchovních rádců. Ref. dp. K.
Keppi. — Hospodářské a vzdělávací úkoly mláde

„ V. Nejedlý.
6. Návrhy: a) ústředního výboru o sjezdech

r. 1914a odboru kondičním, b) volné.
7. Volba 7 členů ústředního výboru a 5 ná

hradníků dle $ 30. nových stanov ústředních.
- 8. Volba redaktora listu.

Po valné hromadě koná se

ustavující schůze ústředního výboru plenárníhol užšího
v kanceláři Sdružení (Adalbertinum, prvé patro.

Upozornění, Dle $ 32. ústř. stanov jest valná hromada
vždycky schopna usnášení. Dle $ 29. zúčastní se valné
hromady zástupci nejd bisk. ordimariátů, členové ú
středního výboru, delegáti skupin a jednatelství úvždy
jeden za každou korporaci) s právem hlasovacím. —
Všichni členové Sdružení mají právo zúčastniti se bez
práva hlasovacího a jsou srdečně vttáni.

Každá skupina nechť neprodleně — pokud tak je
ště neučinila — oznámí sekretariátu zdejšímu jméno de
legáta a vystaví mu plnou moc, kterou se vykáže de
legát v kanceláři Sdružení.

Votné návrhy (skupin, okr. sdružení, jednotlivců)
buďtež podány do 2. března t. r. sekretariátu.

Výlohy, spojené s vysláním delegáta, hradí si kaž
dá skupina sama. Jen nemajetným, případně velmi vzdá
leným skupinám přispěje ústřední výbor. Delegáti těch
o skupin nechť se dostaví do kanceláře Sdružení, kde
jim bude příslušný obnos vyplacen.

V Hradci Králové, dne 13. března 1914,

Václav Nejedlý, Karel Keppl, L. Kosařová,
místostarosta. starosta. místostarostka.

Amalie Šinkorová, St. Beneš,
sekretářka. tajemník.

Svaz duchovních rádců skuplu katolické mládeže pro
dlecésl královéhradeckou.

Naléhavá potřeba organisace duchovních rádců ve
dla násk tomu, abychom mnaden 2. dubna o2. hodině
odpolední svolali do Hradce Králové do Adalbertina

valné shromáždění duchovních rádců skupin katolické
mládeže,

jakož i veškerého kněžstva českého diecése králové
hradecké, jemuž výchova mládeže školu opouštějící a
dospívající není Ihostejnou.

Na shromáždění tom referovati bude »O poměru
kněze k organisaci mládeže« řečník nad jiné povolaný
Msgre ThDr. František Šulc, načež bude zahájena de
bata o účelu Svazu duchovních rádců.

Dovolujeme si co nejuctivěji veškeré duchovenstvo
a zejména veledůstojné duchovní správy k této schůzi
zváti a očekáváme najisto, že krok náš dojde poroz
umění.

Úplný program bude uveřejněn příštího týdne.

V Hradci Králové, dne 13. března 1914.

Za Sekretariát »Sdružení české mládeže katojické«:

K. Keppl, starosta. St Beneš, tajemník.

kdy ani groše. Halíř proti místním radikálům ča
sto reptal, poněvadž tušil v nich pro své kšefty
veliké nebezpečenství. Konservativcům však pro
spěl také málo, nechtělo se mu na jejich hnutí pla
tit.

Puškvorec nejednou odvážil se k nepřímým
námluvám — zabrousil v řeči hned sem, hned
tam. Ale tobolka lichvářova byla pevně uzamčena.
»Počkej«, řekl si rozlobený Puškvorec, »nedáš-li
po dobrém, přinutím tě k štědrosti bičem.«

A tak se začaly objevovati ve »Světlušce« li
dumilné, uplakané lokálky o bídě místní chudiny,
o bohatých magnátech — a zvláště o lakotě Ha
lířově. Lichvář klel, nadával — ne snad proto, že
mu sahal Puškvorec ma čest, vždyť si na ostudu
zvykl již dávno; také si dvakrát poseděl pro ne
kalé machimace v | kriminále. Ale | dopalovalo

»>Pane Halíři, dejte Vojtovi tři desítky — a
máte ho hned na své straně«, radil mu jeden zku
šený.

»Já — člověk pracovitý, pečlivý a dáti takové
výpalné tomu lenochovi? Radši bych ty peníze
přes střechu hodil. Dám-li teď něco, za měsíc bu
de požadovat dvakrát víc. Dobře vím, jak dove
dou takové kavky v zimě hltavě zobat. Ne — a ne,
na mne Vojta nevyzraje.«

A tak si lichvář ulevoval ve svém hněvu za
tím jen tím, že mlátil »Světluškou« o zem, že ji
roztrhával anebo po ní dupal. »Bodejť, jen platit a
platit«! odmítal další rady. >Uschráním-M si ně
co pilným přemýšlením, nadává se mi, že jsem vy
děrač, nepoctivec. Ale hned se mi zároveň radí,
abych podporoval nepoctivost toho lotra vlastní
mi penězi. Ne a ne — kdyby mne to život stálo.<

Jednou probleskl v kšeftovním mozku Halřo
vě nápad, jak by si pomohl ke klidu cestou nejla
cinější. »Až toho Puškvorce potkám v lese anebo

Sdružení české mládeže katolické
sídlem v Hradci Králové .

koná v sobotu dne 28. března 1914 o 8.hodině
večerní v kanceláři Sdružení v Hradci Králové

IV. plenární schůzi ústředního výboru
s tímto pořadem:

1. Zahájení schůze a čtení zápisu oposlední
schůzi.
-A Zprávy odborů. Schválení programu valné

hromady a projednání návrhů.
3. Volné návrhy.
Účast všech členů nutna.
V Hradci Králové, dne 13. března 1914.

Karel Keppi, Stanislav Beneš,
starosta. tajemník.

Naše schůze: V neděli dne 22. března o půl 4. hod.
odpol. veřejná schůze spolková v Chrasti (»U české
koruny«); řečník tajemník vp. St Beneš. Týž den v

řeční p. redaktor Fr. Šupka. — V neděli dne 29. března

o půl 3. hod. odpol v Noříně (host.p. Kaisrlika); řeční
dp. J. Kohel, kaplan z Chocně. — Dne 25. března na
svátek Zvěst. Panny Marie v Lipchynl (místní hosti
nec) odpol.; řeční dp. Fr. Mimra, kaplan a jednatel O.
S. M. z N. Města n. M. Týž den v Lysé a. L. o 3 hod.
odpol. (v sále hotelu »U města Prahy«); řeční p. Rud.
Kozel, redaktor z Náchoda. Týž den o 3. hod. odpol.
valná hromada skupiny Vehlovice, při níž řeční místo
starostka sl. L. Kosařová z Dobrušky. Táž týž den
večer přednáší při valné hromadě dámského spolku v
Mělníce. — Ve čtvrtek dne 2. dubna o 2. hod. odpol
porada duchovních rádců skupin katolické mládeže v
Hradci Králové (Adalbertinum).

Ze Všeodborového sdružení. Naše scháze. Čejřov
u Skutče. 22. března o 2. hod. odpol. miuví p. Katnar.
— Hořelice. 22. března odpol. odpol. mluví p. Petr. —
Beroun. 22. března večer mluví p. Petr. — Pardubice.
25. března o 2. hod. odpol. mluví p. starosta Katnar.
— Nusle. 25. března veřejná schůze, mluví. p. Petr. —
Jablonec n. Jíz. 25. března veřejná schůze s přednáškou
o 3. hod. odpol v hotelu »Ráj«. Mluví p. sekretář JUC.
Hatlák z ML Boleslavi. — Chrudim. 29. března o 2
hod. odpol. mluví p. Katnar. — Žďárec. 29. března o 2.
hod. odpol. mluví p. redaktor Kozel. — Skála. 29. břez
na o 2. hod odpol. mluví p. red. Kozel. — Roudnice.
29. března odpol. mluví p. Petr z Prahy — Praha I. V
pondělí 23.března o 8. hod. večer mluvt p. Petr.

Černilov. Dne 8. března 1914 pořádala katolicko
národní Jednota poučnou hospodářskou | přednášku:
»Kterak zvýšiti výnos obilí«. Přednášel odborný učitel
hospodářské školy v Kuklenách vlctp. J. Prcházka. —
Tímto vzdáváme mu dík.

Katolická Jednata v Lomnici n. Pop. vzdává všem
pD. dobrodincům a dárcům, kteři jakýmkcliv obnosem
na stavební fond spolkového domu v Lomnici n P. při
spěli, nejupřímnější dík a »Zaplať Bůh«. Jest volno
každému p. dárci v knihu stavebního fondu u pana
pokladníka této Jecnoty vždy nahlédnouti, jelikož z
důvodů spolkových výborem usneseno bylo, jména těch
to neuveřejniti. Ignác Ježek, t. č. předseda. — V neděli
dne 20. března o 4. hod. odpol. pořádáme přednášku
v sále p. Čeňka Drábka ve Staré Lomnici. Do středu
našeho zavítá známý řečník p. Frant. Šupka, redaktor
»Štítu« z Hradce Králové a promluví o nynějších po
měrech národa českého. K hojné účasti zveme milé

někde jinde na cestě, o samotě, pak —pak v jed
né minutě mu srovnám hlavu tak, jak se to jeho
tatikovi nepovedlo za dvacet let. Počkej!«

Halíř byl postavy menší, ale jeho býčí krk,
široká ramena a pádné ruce prozrazovaly, že vyni
ká silou i nad lidi mnohem vyšší. »Takového flout
ka přimáčknu k zemi jako králíka«, těšil se lichvář.

A došlo k zarmucující scenerii, připomínající
ono proslulé sousoší, které znázorňuje, jak surové
násilí rdousí genia. Halíř vypátral, kudy Puškvo
rec obyčejně chodí. Dopadl ho na potní cestě u le
sa a hned se na něho hnal jako Mars. Z vodnatých
očí tentokrát sršely tak ohnivé jiskry, jako ze
zraku tureckého komandanta při povelu k útoku.
Halíř ani slovem neohlásil příčinu svého chvatu a
hned sáhl na žurmalistu rukou bezohlednou, násil
nou.

»Ale, pane Halíři, já bojuji přece zbraní pouze

mravní, zÁpasím důvody, věcnou kritikou. Alevy
»Já ti dám kritiku, já ti dám důvody«, zařval

Halíř. »Teď ti ukáži, kdo jevíc a kdo je výdělečný šťoura.«
A když v nerovnémzápase vzal Puškvorec

tak důkladnou porážku, že se ocitl s utrženým lím
cem na trávě, zahřměl Halíř ještě dodatkem: »Vi
díš, jak jsem tě mravně ponížil. Takovou kritiku
nad tebou ještě nikdo neprovedl. Kdyby se ti to
stalo každý měsíc aspoň jednou, jak bys dal po
kojným občanům pokoj.«

>Surovost, hanbal« ulevoval si žurnalista.
>Takovými dokumenty pracují jenom barbaři, in
diánští divoši — ale žádný civilisovaný člověk.«

>Hm — ale právě proto, že divoši nejsou pře
civilisovaní, neumějí tak rafinovaně ssáti lilem
krev jako nedostudovaní darmochlebové«, houkl
za ním zavalitý násilník. »Myslíte-li, že jste dostal
nevinně, jen si jděte žalovat. Tam Vám povím ale
takové věci, že máslova sotva ve »>Světhuišce«0



členya členky,příznivcezblízkai zdáli zbratrských
katol. spollék a ořyantřací Přijďte všíčhal a v Čas!
Zdař Bůh! Výbor. *

Libětét. V neděli 15. břesna v sále spolkového
demu zdejší katokcké jednoty přednášel vjdp. dr. Jos.
Kašpar, c. k. gym. profesor a katecheta z Jičína, na
thema: Člověk, jeho půvad a živoj v době ledové. —
Přednáška tohoto slovuiného, v celém okolí dobře zná
mého řečníka, byla vělice zajímavou jak novostí «

zyláštností obsahu, tak poutavostí přednesu. Byla od
přítomných, kteři vyplňovali prostranný sál doposled
ního místečka, se zájmem sledována, ač trvala téměř
dvě hodiny. Že se všeobecně lbila, svědčil slovutnému
řečníku frenetický potlesk. Pan řečník svými vědecký
m! přednáškami po zdejším okojf koná v pravdě práci
záslužnou, kuliurmí. Zdejší katolická jednota vzdává mu
srdečnýdík za ochotu, sjakou k námzavítal, ač po
časí bydo nepříznivé. Zároveň vzdáváme srdečný dík
za milou návštěvu naší katotioké jednoty slovutnému
pánu fikos. dr. Neubaurovi, c. k. gymn. profesoru z JE
čína, který nás v průvodu pana řečníka navštíví. Vo
láme oběma upřímné: Na shledanou!

Ledeč n. Sáz. Místní odbočka Všeodborového sdru
žení křesť. dělnictva konala dne 15. března v sále »Na
kožekižně« valmou hromadu. O účelu všeodborového
sdružení promluvil dp. Fr. Daněk, kaplan. Po této infor
mativní a obšírné řeči vykonány volby a zvolení po.:
Adolí Merci předsedou, Daniel Mašín místopředsedou,
Jan Nouza zapisovatelem, dp. Fr. Daněk,pokladníkem,
Y. Vojíř a Vinc. Marhan revisory. Následovala nábo

žensko-vzdělavací přednáška dp. Jana Poříckého, ka
techety, se světelnými obrazy: »Z domoviny sy. Fran
úška«. Účast byla přes neupravenou dosud silnici pod
zamkem velice pěkná. Nyní jest potřebí, aby členové
neskládali ruce v klín, nýbrž ve svém vlastním zájmu
a v zájmu svých bratří a sester pracovali k tomu, aby

nebylo v Ledči a okolí ni jednoho uvědomělého dělníka,

ler by nebyl členem všeoďborovéhosdružení.

Cirkevní věstník.
Svátek sv. Josela náleží v Čechách k nejpopulár

nějším. V dšecési naší na př. jen mezi kněžstvem jest

262 Josefů. 1patronem nejd. arcipastýře jest sv. Josef.
V den před svátkem shromáždilo se duchovenstvo V
bisk. residenci, kdež předneslo J. E. ústy vdp. gen.vik.
DraJ. Soukupa vroucí blahopřánía vyjádřilo synovskou
oddanost. Jeho Bisk. Milost poděkoval srdečně a přál
všechněm přítomným hojnost Božího požehnání. — Ve
čer k poctě nejd. vrchního pastýře pořádali v semináři
pp. alumnové zdařilou domáci akademi, řízemou do
centem zpěvu dp. Dr. Svobodou a ctih. p. Kamitzem.
Arcipastýře oslovil vip. jáhen Peschke vzletnou řečí,
za kterou Jeho Exc. srdečnými slovy poděkoval. Zdárné
provedení vybraných a dosti obtížných komposic hu
debních i zpěvních svědčilo o vzácné rutině jak sbor
mistrů, tak účinkujících. Nejdp. biskup ku konci vysloví
upřímné potěšení nad krásným průběhem akademěe a

koval vroucně každému účinkujícímu zvěáště.

" Česká sekce 25. each. kongresu v Lurdech. Při
hlášky kongresistů se utěšeně scházejí, takže zvláštní
vlak bude zajištěn. Obzvláště naše dřecése bude, Jako
roku loňského, imposantní většinou „zastoupena a W
jak kněžími tak i haiky. Poněvadž lhůta přihlášek kon
čí 15. dubna, žádají se ti, kteří se chtějí a mohou sí
častniti katolické manifestace v Lurdech, aby se V

——— . - =

tisknete«, promluvil již zdvořileji a klidnějistarý
hrabivec.

©. Při zpáteční cestě k domovu honity se V hla
vě rozhněvaného Puškvorce celé roje bolestných
a mstivých myšlenek. Hm — žalovat? Halíř kaž
dou pokutu bude zamítat, raději všecko odsedí. A
kde vzít svědky? Raději se ani o tom utkání nikde
nezmiňovat, protože V Lipkově by se mu celé
tucty vejšklibů smály do očí. Nejlépe počkat —
zda ten hrabivý strejda ve vlastním zájmu taky
bude mlčet.

Zkrátka, co se Puškvorcovi natočilo, to už
mu stejně nikdo vzíti nemohl — a protože v městě
o velikém, nevítaném souboji se nemluvilo, Pu
škvorec také opatrně mlčel. Vždyť měl v Lipko
vě tolik jízlivých nepřátel! Zato však >Světluška«
chrlila tak palčivé jiskry, až jedna způsobila Halí
řovi veliký požár. Na základě velice sensačního
odhalení >Světlušky< byl Halíř obžalován, že. vy
lákal podvodným předstíráním od statkáře Rolky
čtyři tisíce. Hrabivec vztekem řval, znovu dupal
po mstivém listě, ale tolik poznával, že tahleod
vetná rána vydá za sto takových, jakými podělil
Puškvorce.

Soud trval dlouho, advokát ždímal Halíře bez
ohledně. A konec konců — hrabivec odsouzen do
žaláře na tři měsíce.

Leč brzy i triumfujícímu Puškvorci nastal zlý
den. Sbíral horlivě na pomník jednoho radikálního
horlivce. Když se čtenáři stále dotěrněji tázali,
kdy už pomník bude dohotoven, když konečně i
»Národní Stráž« žádala kategoricky, aby Puškvo
rec složil účty z cizích peněz, ocitla se redakce
»Světlušky« v kleštích. Došlo k soudnímu přelí
čení — Puškvorec odsouzen na dva měsíce.

V odlehlém křídle krajské trestnice převaloval
se na pryčně Halíř. Právě v duchu klel na Pu

vací a obekyzasílá jednatelspojkaP. Jos. Rínalor,ka
plgu, Velký Ouřím u Rychnova n. Ka, klerý také vše
chny dotazy ochotně zodpoví.

Lurdský spolek. Ve čtvrtek dne 12. března o 2.
hod. odpol. konala se v boje Brejškově výborová
schůze; již zahájil vdp. předseda Msgr. dr. M. Pícha,
métrop. kanovník. Jednetel Jas. Rěssder podal obsírnou
zprávu za uplynulé období a referoval © postupu při
pravných prací české sekce 25. eucharistického kon
gresu v Lurdech. Týž vysvětluje, proč vlamtně upuště
no od cesty přes Paříž a praví, že se tak stalo jedsak
na přání četných poutníků a hlavně z toho důvodu, že
ceny zá pobyt v Lurdech byty v poslední době tamněj
šími kartelovanými hoteliery značně zvýšeny, čímž i
celková cena jízdy, od pořadatelstva požadovaná, mu
sela by býti patrně zvýšena. Tolik na vysvětlenou k
některým dotazům. Jednatel dále žádá, aby i naše Čt
ská šlechta byla pozvána k hojné účasti na eucharisti
ckém kongresu lurdském. Vdp. předseda Msgr. Dr. Pi
cha odpovídá, že projbvenému přání vyhoví a sděluje,
žé již se někoHik šlechticů a šlechtičen přihlásilo. Po

té čten informativní réferát nepřítomného duch. vůdce
čéské“sekče vdý. dr. Aloise Koliska, kons. audkora a
profesora reálky v Hodóníně, který jest ve stálém
spojení s Lurdy. Usněšeno dáti u pana nakladatele V.
Kotrby tisknouti 1200 exemplářů »Popisu I. české spol
kové pouti«. Členové spolku obdrží v krátkém čase le
gitimace a tištěný referát o valné hromadě. Žádají se
snažně pp. členové, kteří dosud nezaprávili roční při

vdp. Ant. Kašpárka, faráře u Pamny Maréi Sněžné Pra
ha-ll. (Jungmánovo náměstí 20.) laskavě učináki. Vdp.
pokladník Kašpářek předčítá děkovný přípis jedné ne
mocné poutmiče, vypravené doňského roku na útraty

duch. fondu do Lurd. ve kterém oznamuje své částečné
uzdravení. Dopis temto, v němž se značí něžná láska a
vděčnost nemocné k Panně Marli Lurdské, všechny hlu
boce dojal. Na návrh jednatetův zaslán členu výboru
váp. Msgru dr. Slavíkovi, kons. radovi v Českých Bu
dějovicích, k jeho vysokému papež. vyznamenání gra
tulační telegram. Příští výborová schůze koná se v Ú
terý velikonoční Doslovem a díky Msgra dr. Pichy by
ja zdařilá schůze skončena.POPP
Velectěnému zákazalctvu knihtiskáren v Čechách!

Jak velectěnému zákaznictvu knihtiskáren z
časopiseckých zpráv „bude známo, urovnán byl
mzdový spor mezí majiteli knihtiskáren v Ra
kousku a typografickým pomocnictvem vzájemnou
dohodou, dle níž sice majitelé knihtiskáren docí
lii morálního úspěchu v některých ohledech sou
kromoprávních, za to však pomocnictvu poskytli
s ohledem na stávající drahotní všeobecné porně
ry zvýšení mzdy a částečné snížení doby pracov
ní.

" T

V důsledcích toho, že zvyšuje se od 16. února
1914dle nového Normálního cenníku mzda veške
rého typografického pomocnictva, jakož i veške
rého pomocného dělnictva, zaměstnaného v knih
tiskárnách, jakož i vzhledem k tomu, že i veške
ren materiál, potřebný k výrobě tiskopisů, jako:
písmo, papír, barvy, stroje atd. v poslední době
opět značnou měrou se zdražil, vidí se veškeří
majitelé knitrtiskáren v Čechách těmito poměry
přinucení současně

zvýšlii ceny veškerých tiskopisů o 15 procent.

(O
škvorce. Náhle — zaharašení klíčů — vcházel sám
Puškvorec, aby přijal státní pohostinství pryčny
druhé. Žurnalista zbledl jako stěna, zaťal pysky —
lichvář otevřel z široka jak ústa tak oči. Dvéře
již zapadly — oba muži podívali se ma sebe s ne
tajeným vztekem, ale žádný z nich nepromluvil.

A přišla noc — strašná, příšerná, sotva ná
mořníci prožili za noční bouře takové hrůzy, jako
tito dva provinilci na bezpečných pryčnách v zá
koutí zcela tichém.

Druh druha soudil podle vlastní špatné pova
hy. >Teď nesmím spát«, umiňoval si Hajíř, »jináč
mne ten ničema ještě zaškrtí. Proč se chová tak
tiše jako zákeřný bandita, připravený k výpadu?
Co záleží na novém odsouzení zkrachované exi
stenci, člověku bezdětnému? Vylije si teď vztek za
mé rány způsobem horším než ve »Světlušce.«

Na druhé pryčně Puškvorec zase takto uva
žoval: »Starý partyka, který má místo svědomí
a citu v srdci -násobilku, jistě se na mne teď
vrhne, že jsem ho přivedl do kriminálu. Čeká je
nom, až usnu. Opravdu — sotva uvidím zítra slun
ce vycházet. Kdo těm jeho prackám odolá? Kdo
uslyší hned můj křik v traktu tolik odlehlém? Za
dusí mne v minutě, ovine mi kolem krku moje šle
a pověsí mne na mříž. Kdo potom dokáže, že ne

na sebevrahem? Ten upír jest velice rafinovanýl«
Halíř se obrátil na druhý bok, Puškvorec se

bou trhl ve strachu, že ten strejda už vstává k
provedení zločinu.

Žurnalista dýchal těžce, lichvář to měl za
znamení, že jeho sok se strojí k černému činu.

Měsíc utrousil několik paprsků do temné kob
ky. Spocený Halíř, který zkusil muka jako na loži
Záhořově, posadil se na: pryčně a civěl na okén
£o. >Aha, ten necita už čmuchá, zda-li spím!« hro
zil se Puškvorec, na jehož hlavě strachem pohybo

Posuzuje-li se vzestupný vývoj režie výroby
zdračovánímsurovin a veškerých potřebprodyje
čních a stoupání mogd dělnických ve všech ohe
rech výroby zemědělské, průmyslové a živnostan“
ské, nelse zajisté usnesení knibtiskařů o uvedeném
zvýšení cen tiskopisů vykládati jinak, než jajo
nuéý tobo výsledek, jaký ostatně již vo všech

úných oborech produkce živnostenské byl 'pro
veden.

Sdělujíce toto usnesení, jež vyvoláno bylo u
vedenýtni okobnostml, svému ctěnému zákazní
cívy, trváme — e

vdokonaléúctě:
jednotagromlikulhtiskařůa plumolijnů

vkrál.ČeskémvPraze
Gremium knáhtiskařů a písmolijců v Praze.

Oremium kaihtiskařů v Chebu.
Gremium knihtiskařů v MI. Boleslavi.

Gremium knihtiskařů v Ústí nad Labétn.
Gremium knihtiskařů v Plzni,

Gremium knihtiskařů v Českých Budějovioleh.
—————————, ca —————7

Zprávy
místní a z kraje. —

Schůze městské rady dne 16. března. Panu Josetu
Simaadlovi, spolumajřieli bazaru Čupr, (uděleno bylo
povolení k vyvěšení výkladní skříně ne pilíři domu Čp.
30. ná Velkém náměstí. — Výkaz hotovosti pokladní ze
dne 9.březnat. r. bylvzatna vědomí—S c. k. okres
ním hejimanstvím se sdělí, že nečiníme námitek próti
povolení odbývání dvou trhů na dobytek v Třebecho
vlcích a to v úterý po Velikonocídh a ve čtvrtek po
Bežím Těle, a proti přetožení trhu, připadajícího Ba
den Proměnění Páně na středu, následující po tomio
dni. — C. k. mistodržite!ství předloženy byly ke schvá
lení zádušní účty kostelů pod zdejším patronátem jsou
cích za rók 1913. — Komise pro regutaci Orlice bude

požádána, by upravila chodalk na pravém břehu Orli
ce u nového mostu. — Ponkázány byly k výplatě po
žitky za rok 1914 nadací: Blažejovské v obnosu 105 K
p. Janu Mrkvičkovi a pí. Anně Cupkové, Hebertovské
v obnosu 40 K p. Framtšku Hanouskovi, Raisovy v
obnosu 50 K 40 h pí. Františce Javůrkové a Nové jubi
lejní v obnosu 46 K paní Aloisii Malé, jak návrh učiní
la vsd. Kathedrální kapitula v Hradci Králové. — Pravý
břeh Labe proti elektrárně osázen bude liskami. pýra
midními.

Obecní volby v Hradci Králové. Vzhledem k bí
žícím se volbám obecenstvo se z městské rady upo
zorňuje, že dle $ 4. řádu volení v obcích království Če
ského ze dne 16. dubna 1864 čís. 7. z. z. nemají práva
volebního ti, kdo více než od roku nezaplatili nějaké
dávky obecní. (Přirážky obecní a školské, přirážky k
dani potravní, čimžovní groš, dávky vodní, domovské,
stavební, z líhových nápojů, ze psů, dávky stočné, po
platky tržní.) Dlužníci těchto dávek nebudou do 38
znemů pro obecní volby v Hradci Králové moci býti za
psání.

Divadlo. Dramatické sdružení „»Tyl« hostiti bude
ve svém středu dne 22. t. m. velice oblíbenou dramati

>No — teď už ulehl, snad si povšiml, jak jsem
ho jedním okem pozoroval. Hu — jaký fosforečný
lesk na těch očích vodnatých, jak se obrážel v tom
pohledu vnitřní vztek!«

Za chvilku se posadil Puškvorec, byloť mu při
ležení dusno k zalknutí. »Teď pozor«, povzbuzoval
se Halíř. »Jakmile ten ničema uslyší, že dýchám z
hluboka, již mi sevře hrdlo bezcitmou pravicí.c
Hrabivec v děsných myšlenkách mimovolně stra
chem zachroptěl. >Puškvorec- jistě slyší, !jak mí
srdce prudce bije, ví, jak se třesu, ale slůvka ne
promluví, aby snad nějak nevyzradil zločinný ú
mysl.«

Puškvorcova hlava klesla po chvíli na pryč
nu. A ticho — dlouhé, úmorné ticho, tak záludné,
podezřelé, jako hluboká voda stojatá! Dva mu
čedníci prožívali hrozné chvíle, děsnější než Da
mokles, jemuž visel nad hlavou meč na pouhéžíni
zavěšený. Ani ten vězeň v Máchově >Máji« tolik
nezkusil, co ubohý Puškvorec.
— Věžní hodiny odbíjely zvolna hodinu třetí.

>Která bude ta má .poslední?< ptal se -v duchu
Halíř. »Té čtvrté snad už se nedočkám. Aha, ten
ničema už silněji dýchá, jako šelma, která se při
pravuje ke skoku. Nespí — vím to dobře, čeká
jenom na příhodný okamžik.« Halíř ulevil si táh
tým povzdechem-a znovu si sedl.

»Proč, 'proč jen ten chlap posud ani ne
zdřím!? Vždyť si na pryčnu již zvykl dávno«, za
sténalo srdce Puškvorcovo. >Zkrátka čeká a čeká
jako tygr až začnu spát já.« Žurnalista blikl po
očku na sedícího lichváře, hrůza mu sůžila hrdlo.
Napadala mu slova Erbenova: >A mrtvý oči otví
rá — mrtvý oči protírá, sbírá se, hlavu pozvedá
a půlkolem se ohlédá.« Brr — tahle situace se tolik
podobá scéně z Erbenovy balady. Snad už hřmot
ný strejda vstane a... . Teď napadla Puškvor
ce slova další: »Spas duši, Kriste Ježíši... „le —

lm



ckou umělkyní pí. Marii Stursovou-Blažkovou, choť di

vajelního ředitele, jež vystoupí v Shawově výborné
véselče -Pygiiakon<jakó květinářka Liza Dooltůo
vá. »Pygmákioti: jést jeditou' z neňbpších angtických
veselohér. Uvedená byla na scému Národního divadla
v Přážé v době poslední a hrána při úplně vyproda
ných důmech. Výpravě bude větována péče největší a
lze se tudiž nádíti, že pt. obecenstvo zdejší nedá sí
ujki prvotřídní umělecký požitek.

| Pohledy na město a jeho části, rytiny, kresby, sta
ré fotografie, obrazy a J. předměty, jež mají vztah k
vývoji Hradce Králové, vděčně by přijalo do svých
sbřrek městské průmyslové museum. Vlastní sbírky o
hoto druhů a nově získané, které eventuelně mohly by
býti zápůjčeny nebo koupeny, budou vystaveny u při
ležitosti tětošního sjezdů Českých měst, který bude v
Hradci Králové pořádán. Přihlášky buďtež adressovány
na městské průmyslové museum v Hradci Králové.

iká J. V. Želirka, známého českého geologa
z Vídní „Zě životaitvórstva pravěkého a o prvních

stopách člověka na zejmi«koná sé již tuto sobotu o 8.
hód. večer v přednáškovém sále misea. Přednášku po
tádají Přírodovědecký klub a Historické museum v Kr.
Hradci. Vstupenky v prodeji v knihkupectví p. PRi —

(Sedadlo I K, místo k stání 50 h, studentský lissek 30
hal.) Jest si přáti, by přednáška těšila se i u nás ná
ležité pozotmosti a šetkala se s takovým porozuměním,
jak si zástuhuje pro vysoce poutavý obsah a nádherné
obrazy projekční, jichž bude na sto.

Palje, válečný přístav v Istrii a život rakouských
námotafků při cvičení i v klidu, na pevnině i navá

lečných lodích různých velikosti jest předmětem no
vě Pady pohledů v Panoramě Národní Jednoty Severu
české v Hradci Králové ve dnech 21. až 27. března
1914.

Valná hromada dámského odboru Ústřední Matice

Školské odbývala se dne 11. března 1914a zvoleny by
ly pt. dámy: ppí. Kořínková předsedkyní, Šmídová mi
stopředsedkyní, Faltová jedmatelkou, sič. Šímová poklad
uf. Do výboru ppl.: Baťková, Hobzková, Khamlová, sl.
Laufová, ppí. Maternová, Michlová, Oehmová, Rejthár
ková, Rybová, Šklíbová, Součková, Švorčíková, sh.
Trykarová, Vanická. Za náhradnice ppí.: Pilnáčková,
Radoušová, Cedukdigerová, sil. Eiglová, Humlová, pl.
Šebková. Za revisorky účtů ppí.: Tolmanová, Štirská.

- V čítárně městského průmyslového musea, jež pří
stupna jest v úterý, ve středu, v pátek a v sobotuod
6—8 hod. večer, v neděli dopol. 10—12 hod., vystaveny
jsou nyní v nástěnných rámech japonské akvarely. Je
to část sbírek, které museu věnoval p. továrník Rich.
Morawetz z Úpice.

"Promoce. Strojní inženýr p. Karel Hejcman bude 21.
t. m. m c. k. vysoké škole technické v Praze povýšen
na doktora věd technických. Srdečně gratulujeme.

Úvěrní družstvo Eliška v Hradci Králové, zapsané
společ. s ručením obmezeným, koná výroční valnou
hromadu ve středu dne 8. dubna 1914 o 7. hod. večer
v Adalbertinu | v Hradci Králové. Jednací pořádek:
1. Čtení protokolu poslední valné hromady. 2. Zpráva
účetní za rok minulý. 3. Zpráva revisorů účtů. 4. Usne
sení o použití výtěžku za rok minulý. 5. Doplňovací
volba výboru. 6. Volné návrhy. N. B. Nesekde-li se v
určenou dobu dostatečný počet členů, odbude se valná
hromada o hodinu později, jsouc způsobilá usnášeti se
za každého počtu členstva. V Hradci Králové, dne 19.

března 1914. B. Hobzek, t. č. ředitel.

Záložní úvěrní ústav v Hraáci Králové odbýval 45.
řádnou valnou hromadu 16. března za předsednictví pana
———

přestávce tří let! Inu —
O tom Puškvorec nevěděl že prosil také Halíř
všechny svaté za přispění, ačkoli v kostele už ne
byl deset let.

Halíř zakopl o pryčnu, Puškvorec sebou
strachy trhl a vstal. Lichvář vyskočil též. Oběma
se třásla kolena, jako by měli zimmici. Utkvěk na
sobě dlouhým pohledem — a ulehli znova.

Odbíjela čtvrtá — venku houkala sova. »Fim
— není to sýček?< projelo hlavou Halířovou. A
kdyby ten lakota aspoň slovíčko promluvil! Jest
jako bezedná, tmavá tůň!

Oba mučedníci počítali nyní čtvrthodiny, pak
už minuty — dýchali jako valaši pod těžkým bře
menem.

Druhý den dal se předvésti před soudce Ha
íř >Pane rado, odbyl jsem si muka za stotetý o
čistec. Co jsem tuhle noc zkusil, to nepřeju ani ra
sovi. Jsem propocen, jako bych nakládal snopy.
Přeložte mne jinam, kde není takový Jidáš, takový
kat, nebo druhou noc ve společnosti s Puškvorcem
nepřežiju. Chcete-li mne tam poslat znovu, radši
pro mne vystavte ještě dnes šibenici.«

A za půl hodiny nato předveden Puškvorec.
»Pane rado, pro Boha vás prosím, dejte mne do
jiné cely. Všecky hříchy, které jsem spáchal, od
činil jsem si strachem před katanskými prackami
zavilého Halíře. Nikdy jsem si tak neprozpytoval
svědomí jako v tom byronovském sklepení. Živé
ho mne k tomu upírovi znovu nedostanete. Raději
chci sedět o dva roky déle než ješč jednu hroznou
noc užiti pohostinství u Halíře. To není člověk, to
+ bezcitnášelma ... «

>No — zkusil jste dost, jak jste taky zaslou
žil«, prohodil rada S úsměvem. >Ale nyní již dost
— já Vás té vězeňské balady hned zbavím.c

kom. rady Jaroslava Červeného. Přítomno bylo 56 ak
cionářů, zaetepujicích 8283 akcií. Zpráva obchodní a ú

řidket Pr. Vachek podává pak revisní zprávu za rok
1913,která rovněž jednohlasně byla schválena a správní

razdělestí ziska za rok 1913 hlásí se k slovu pan D. Bayer
z Vimberká a navrhuje, abý vyplácena byla dividenda
6 procent vzdor návrhu správní rady na vyplácení di
videndy 5 a půl proc., odůvodňuje toto značným přeno
sem zisku na nový účet. Poznamenává, že totó zvýšení
dividendy by dobře působilo. K tomuto návrhu uděleno
slovo pam prokuristovi Hromadovi, který doporučuje kn
schválení návrh správní rady a upozorňuje, že by sice
přenoszisku na rok 1914vyplácení dividendy 6 procent
připouštěl; zůstal by pak však ziskový přenos malý,
pročež přenese- se i celý, nikterak se pp.akcionářům
neztratl Naopak dává naději k příznivějším výsledkům
v roce letošním, uvážíme-H též, že i slušný obnos K
187.152.67 odepsaný jako ztráta na cenných papírech
letos odpadne, poněvadž nedá se očekávati další po
kles kurs všech cenných papírů. Týž domnívá se, že
právě vyplácení dividendy 5 a půl proc. a tak vellký
přenos ziskový na nový účet bude příznivě působíti i na
vzestup kursu akcH ústavu. Poněvadž dalších návrhů
nebyto, byly odhlasovány tyto dva návrhy. Pro vyplá
cení dividendy 5 a půl proc. rozhodli se všichni přítom
ní akcionáři až na 3 akcionáře zastupující 78 akcií, kteří
hlasovat pro vyplácení dividendy 6 procent. V dopl
ňovací volbě do správní rady zvolemi byli opět páno
vé: Dr. Frant. Ulrich, starosta města, poslanec atd., cís.
rada J. Pijnáček, továrník a cís. rada Váchav Špalek,
velkoobchodník atd. v Hradci Králové. Za revisory Ú
čtů zvo'ení pánové: Václav Morávek, řiditel Právovar

ního měšťanstva, Adolé Švajšíík,| dirigent | filiálky
Assicurazioni Oenerali a Frant. Vachek, řiditel škol v.
v. v Hradci Králové. Pan kom. rada J. Červemý pouka
zuje v doslovu, že v loňském roce veškerý obchod a
průmysl prodělal těžkou zkoušku. Zdá se však -- jak
se ukazuje — že nastává již utěšenější doba pro Ve
škeré podnikání. Ujišťuje akcionáře, že správní rada
všemožně se vynasnaží, aby ústav opět vyrááceti mohl
vyšší dividendu a přeje další Činnosti ústavu mnoho
zdaru.

Kostelní práce
pozlaoovačské a malířskéjako: malbu,tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, oprávy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největě

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Na týdenní a obliní trh v Hradci Králové dne 14.
března 1914 konaný, přivezeno hl: pšenice 167, žita 164,
ječmene 150, ovsa 225, víkve 81, jetelového semínka 20,
lněného seminka 7, máku 4, cibule 12, brambor 269,
jablek 4, kop: kapusty 59, drobné zeleniny 69, pytlů:
nirkve 21, kusů: podsvinčat 675, kůzlat 76.

Seznam cen dne 14. březaa na týdenním trhu obil
ním v Hradci Králové. 1 hl: pšenice K 16.50 až K 17.80,
žita 12.20 až 12.80, ječmene 9.60 až 10.20, ovsa 6.50 až
6.90, vikve 12.30 až 14.—, hrachu 20.— až 30.—, čočky
40.— až 50.—, jahel 30.— až 36.—, krup 34.— až 50.—.
bramborů starých 3.40 až 3.60, máku 36.— až 44—,

1 cent: jetel. semínka červeného 184.— až 190.—,žitných
otrub 12.50, pšeničných otrub 12—, 1 kg: másla čer
stvého 2.20 až 2.60, sádla vepřového 1.90 až 2.—, tva
rohu —.32 až —.40, 1 vejce —.06, kopa: kapusty 1.— až
4.—. drobné zeleniny 1.—, pytel mrkve 3.—.

Daň z příjmu a daň důchodová aa berní rok 1914.
Upozorňuje se na vydané vyhlášky ohledně podávání
přiznávek k označeným daním, jakož výkazů o platech

příjmy převyšují roční obnos 1.600 K, a to nejdéle v
době od 15. března do 15. dubna 1914 u berního refe
rátu c. k. okresního hejtmanství. Vzhledem k tomu, že
pro ukládání daně z příjmu za rok 1914 platí již usta
novení zákona ze dne 23. ledna 1914, ř. z. č. 13 (novela
o daních osobních), upozorňují se tímto poplatníci že
dle nového znění $ 156. zák. o daních osobních mají
býti poplatné příjmy přiznány pro rok 1914 v té výši.
které dosáhly v roce 1913. Jestliže přlimy netrvaly jc
ště celý rok, tedy čítány buďte podle domnělého výno
su ročního. Článek II. novely stanoví, že přiznávek k
dani z příjmu na rok 1914 nesmí býti použito ku pro
vedení neskončených posud výměr, ami k zavedení do
datečných výměr nebo trestních řízení ve příčině ně
jaké veřejné dávky za dobu před 1. lednem 1914. Kdo
však vědomě s úmyslem, aby unikt zcela nebo částečně
zákonné dani z přlimu. ve přiznávce ma rok 1914 něco
nesprávného uvede nebo zaviněně zatají, nebo povin
né přiznávky vůbec nepodá, může býti pokutován dle
8241.odst.1.a2, nebodle $244. odst.1.a 2.zák.o
daních osobních a dodatečně zdaněn nejen za rok 1914.
ale po případě i za poslední 3 léta před platností novely
a ztratí též uvedené výhody ve příčině jinakých veřej
ných dávek. Obdobně totéž plati o povinných oznáme
uk zaměstnavatelů.

Drahé,velováženérodimě panadr. Al. Rudošfa.
Jménem bulharského spolku akademikůbalharských v

Praze »Bulbarská Sedjanka« přijeli jeme, abychom po
ložili náš věnec džků, vděčnosti a úcty na hrob drá
hého, dobrého přítele butharského nářóda, df. Aliritla
Rudolfa. Nezapoméneme nikdy jeho ltskypitých 'snáělž,
kterýmivždy osvěděbval woje tity kbalherskému'a4
rodu: jeho zásluh zá poptlarisování buliarské teta
tury v Čechách, jeho prací literárních, 'odáných tak a
psaných z ioubí štechetného srdce, které talk vřele pro
nás eKtiloa tak neočekávaně přestalo hórojrat pro vše,
co: dobré a spravedlivé. Milovalonáš národ v dě
bě štěstí a zůstalo námi věrno i V době nezasioaženého
neštěstí, protože cit jeho spravedlévosti nemohl nikdý
zmtěntti loám našich nepřátel ténto zdroj nášého WX
štěstí. Odešel nám tak neočekávaně! V den jeho poht
bu s Vámi byčhem bytí svými sázami zkrápěli jeho:
čerstvý rov! A slríce dnes na drahém Vašem| nasém
toi rnístě, zarmosčení s Vámi, prosíme abyste přijetí
útěchu z naší lásky ka drahémm zesnulému. Hradet
Králové, 11. břešma 1914. Za spolek akademiků »Dit
harská sedjanka« v Praze: Předseda K. Joneev, R. Pe
pov, A. Zograiský, Ivan Šak, Arthur Píismzer,česáý
člen »Bulharské Sedjanky«. a

Kukfeiy. Smutně rozezvučely se zvony dne t2. L
m., ky do lůna zeměukládán byl vPánu zesnulý
vidp. Pr. Rychlík, jnbi. kněz, bisk. vikář, konsistorní
rada a bývalý farář zdejší. Že těšil se vážnosti a úctí
toho důkazem bylo velké účastenství při pohřbu —
Výkrop v domě vykonal spolužák zesnulého, vtáp. M.
Musil, papežský prelát a děkam v Hradci Králové.Mši
sv. celebroval a ostatní obřady vykonal vysoce důstej

Králové, který i nad hrobem pronesl dojemnou řeč a
všem p. t. účastným srdečně poděkoval. V kostele nad
rakví promluvil vldp. Dr. G. Dortabyl, konsist, rada a
přofesor v Hradci Králové. Řeč jeho hluboce založená
dojala všecky. Dále sůčastnitě se z kléru pohřbu vldp..
Alois Soukup, bisk. vikář z Lochenic, F. J. Konečný,
b. vík. sekretář z Pouchova, J. Veverka, kons „adá a
profesor z Hradce Králové, Jan Vít, farář v Bohárně,
L. Vichta, jub. farář na Dohaličkách, V. Březský, far.
v Probluzi, J. Krajíček, far. ve Vosicích, P. Šimek, b.
notář v Libčanech, J. Hlavsa, far. v Nechaaicích, J.
Šmejkal, farář v Babicích, Fr. Kraus, far. ve V. Řeto

vé, 3. Paulus, far. ve Vrbatově Kostelci, J. Brabec,
káptan z Hradce Králové, Jan Říb, kaplan z Libčan, Dr.
O. Svoboda, vicerektor z Hradce Králové, Jan Havel
ka, kooper. z Pouchova, K. Vašata, vikarista z Hradce
Králové, dále místní duchovné: J. Kuřil, b. notář, St
Rouš, koop. a V. Gyurkovles, katecheta. — Škola měšť.
i obecná se sl. učit. sbory, sl. zastupitelstvo i sl. zpěv.
spolky s praporem, které přednesly krásné zpěvy, i
bývalí přátelé v Pánu zesnulého z kruhů učitelských,
přítomností svou na jevo dali úctu svou zemřelému. —
Odpočívej v pokoji!

Volná konference a rekollekce kněži vikariátu le
dečského bude v Chřenovicích ve čtvrtek 26. března
1914. O +třičtvrtě na I. hod. odp. bisk. vikar.správce pro
mluví o akci ku zvýšení kongruy a navrhne petici 0
zvýšení cestného a remunerace za vyučování nábo
ženství ve školách obecných a měšťanských Na tu
bude kázání a adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Du
chovní z vikariátů sousedních jsou vítáni. Kdo si přeje
oběd, napiš d. farnimu úřadu v Chřenovicích do 24. t.
m.

Tance v postě po venkově. Před léty, pokud lid náš
venkovský nebyl osvěcován různými světlonoši, tan
covali v postě pražští drožkáři, spolek »lumpů« a žili.
Dnes pořádají postní tance soc. demokraté, posměšně
říkajíce, že se to v postě nejlépe tančí. A k těmto zá
sadním nepřátelům katolické církve řadí se poslední
čas i vzdělané kruhy, dávajíce takto lidu našemu po
horšení. Vždyť, ač byt letošní masopust dost dlouhý
a mohli se tancechtiví do syta vytancovati, pořádají
t.neční zábavu, jak čteme v denních listech, v Praze
24. března zemští úředníci a dne 28. března státní ú
ředníci a s nimi socřalšsté, všickni snad proto, aby u
kázal, jak je zle a jak je potřeba zvýšení stužného!
A tento »husitský« příklad s hůry kazí náš venkov, kte
rý se vymlouvá: »Páníi v Praze a jinde také v postě
tančí.« Tak svedení špatmým tiskem a příkladem vyš
ších, nedbají naši také katolíci přikázání Božích a cír
kevních, přestupujíce je svévolně a zlomyslně vinou
svých vůdců, hostinských a hudebníků. Tak se připra
vuje reformace Husova, oslava máěstra,který docela za
povídal v neděli i hudbu a písně. Takové pohorškvé
potupení postního přikázání tancem stalo se minulou
neděli v malé obci Čeperce u Pardubic, kde ochotníci
hráli divadlo v hostinci p. M. a radost nad poučením
a vzděláním z divadelního kusu dali na jevo tím, že
až do rána při hudbě tancovali. Všickni občané, kteří
ješět neztratili víru svou katolickou, všeobecně s roz
hořčením toto jednání přísně odsuzovali, na podobný
případ ve farnosti se dosud nepamatujíce. Tato smutná
zásluha porušení postní doby bude patřit pořadatelům
divade'ního představení Toť následek pokrokové vý
chovy dorůstající mládeže, která do kostela nejde,
stova Božího neslyší. Kostelem je jím hospoda a slo
vem Božím socialistické a jiné protináboženské tisko
viny. Jenom se divíme rozvážnějším rodičům, že dě
tem svým něco podobného dovolují a trpí. ČI bou U
kov! jako Jejich děti? A naši hostinští? Ti většinou za
peníze udělají zábavu v postě křesťanu, žklu, právě tak
jako hudebníci budou hrát za penize každému a v kaž
dý čas, třeba církevně zapovězený — lako by ani ka
tolfky nebyli, ale bez vyznání Náš venkov pokračuje
v pokrokovosti na čest a chválu národa Husova, až
některý ten předák pokrokový se řádně ve svém roz



nwchu švihne. Ále tací lidé nemají klamati lid tvrze
elm, že chtějí národ povzbuditi k následování mistra
Musa. Takový pokrok, jaký se svede 'tančením, dokáže
i člověk, který neumi ani psát. Na to není potřebí o
svícených Inasitů. —— M
„. V Lukavici u Rychnova m Ka. konati se bude od

2. března do 4. května r .1914 sv. měssie, kterou ří
akti budou vědpp. P. Hilarius Hajtl, převor z Litoměřic
a P. Angelikus Sňoflák ze Znojma, členové řádu sv.
Dominika. — Na útoky »Ratibora« proti zasloužilému
zdejšímu inteligentu několik slov! Pan řídící Markl,
který zde působí přes 2 roků, požívá v celé obci mezi
slušnými a pořádnými limi úctu, vážnost a lásku. Své
povinnosti ke škole řádně a svědomitěplní a také po
vinnosti ke kostelu a své církví a proto nenalézá mi
losti a lásky u jednoho zdejšího fanatika, s nímž slušní
lidé jakýchkoli názorů obcovati nechtějí. Že pan řídícl
hlavně náboženskou výchovu podporuje a k návštěvě
kostela školní dítky po zákonu pobádá, za to byl vy
znamenán. Vyznamenání toho si zasloužil a také naň
je hrdým. Není pravdou, že z Besedy v Lukavici, z jed
noty Severočeské, z výboru hasičstva byl vyloučen,
nýbrž sám dobrovolně všech funkcí se vzdal členem
spolku zůstal a z členství besedy dobrovolně vystou
pil jedině proto, že do spolků těch vetřel se Machá
ček, který ve spolcích vystupoval proti katolictvu,
mnohé i napadal a články do novin psal. Není dále
pravdou, že pan řídicí učitel o I. neděli postní na kři
žové cestě hrál; tu nejprve konal kostelník bez prů
vodu varhan a p. řídící konal při požehnání službu var
hanickou tak řádně jako vždy jindy. Neměl tudíž pří
činy farář zdejší k nějaké zsinalosti, ani věřící v ko
stele četně shromáždění k nějakému gaudiu. Že pan
řídicí mládež zdejší sobě svěřenou mravně povznáší, o
tom svědectví může vydati nejen zdejší místní $kolní
rada, ale i učitelstvo a všecko občanstvo až na jedno
ho »poctivého« pokrokáře, který opovažuje se mluvití
jménem obce Lukavické, jíž dělá jen hanbu. Jen ať ten
to pokrokář raději napraví sebe a stejně smýšlejícího
učitele z nedalekého okolí! Kdyby p. řídící se dal za
přáhnout do »pokroku«, hned by byl nejhodnějším, hned
by byl bez chyby. Pod širokým pláštěm »pokroku«
příslušnost má patent na nejobsáhlejší beztrestnost. Ale
vede-li si učitel charakterně dle ducha školních řádů,
bezcharakterní lidé hned v tom vidí velikou smělost a
hrozné provinění. Hned slídí jako inkvisice, jak by mo
hli konservativce utloukati. Na štěstí lid takové refor
mátory velmi dobře zná.

Ostřetín u Holic. (Sv. missie.) Ve dnech od 1.—8.
března 1914 konala se v našem farním chrámu Páně
sv. missie, ku které přijel dp. P. František B. Vkdenský,
člen řádu Tovaryšstva Ježíšovaz Hradce Králové. —
Ačkoli počasí bylo nepříznivé, cesty blátivé, přece ú
častenství věřících z farnosti Ostřetínské i ze soused
ních farnost[ bylo nad očekávání četné. Během téhodne
sesilovalo se tak, až v neděli 8. března t. r. vzrostlo
v zástup, v Ostřetíně posud nevídaný. Ani třetinu ze
zástupu nemohl v sebe pojmouti dosti prostranný míst
ní kostel. Sv. svátosti přijalo 800 věřících. Řada nadše
ných kázání zakončena byta poděkováním Marie Vo
říškové z Ostřetlna, která v kruhu svých družek ně
kolik upřímných slov dp. missionáři přednesla. Uvésti
sluší, že kázání i promluvy dp. missionáře všem bez
rozdíki smýšlení se velmi libily, tak že kdo jedno sly
šel, pospíchal. aby poslechl i následující. Zdar sv. mis
sie kromě Božího požehnání přičísti mutno i jemu, proto
vyslovují mu všichni účastníci ještě jednou upřímné
sZaplať Bůhl!«

Z Brandýsa nad OriicL Město naše získalo v posled
ní době stálého novinářského dopisovatele do krajinské
ho listu v osobě, která sotva se zde ohřála, počala u
dělovati vzácné rady a pokyny: na všechny strany.
Brzy se jl nelíbí kostelní kázání, brzy zase zajíždí do
spolků i jednotlivců, takže se všeobecně uznává, že má
vyvinutý smysl pro rozsévání štvanic. Ještě štěstí, že
se nikdo dle její rady neřídit Každý uznává, že je to
klepař, který sám první nápravy potřebuje. Nedávno
zajel si opět ve »Stráži V.« neurvalým způsobem na řeč
p. faráře Vese!ika, kterou pronesl při pohřbu říd. uč. Vo
syky. Také neušla jeho pohaně docela slušná taneční
zábava. Radíme dopisovací té osobě, aby si hleděla své
práce a svých poviamostí. Jinak se postaráme zase my,
aby trochu zkoumala sama sebe. »Slova napomínají, ale
příklady táhnou.< To jest staré dobré přísloví Proto bu
dete-li světit příkladem, napravíte více, než celou hrsti
výtek.

Morašice u Chrudimě. (Výstav Nejsvětější Svátosti
Oltářní a Obnova Sv. Missie.) Od 1. března až včetně
do 6. března byla v našem chrámu Páně slavena Ob
nova loňské sv. Missie vedením důst. OO kněží missio
nářů z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele od Sv. Ka
jetána z Prahy, dp. P. Leona Slaniny co superiora a
dp. P. Jana Návrata. Tuto pobožnost náš vdp. děkan,
jak v rozeslaném »Pozvání« udává, slaviti dál a vě
noval svým mitým farníkům zároveň na památku své
desitileté působnosti co farář v Morašicích. Vhodnou
přípravou k sv. Obnově byl výroční slavní výstav
Nejsvětější Svátosti Oltářní v našem chrámu Páně dne
24. února v úterý, v den sv. Matěje, Apoštola Páně,
jehož se věřící horlivě súčastnili Ráno při slavné mši
sv. s promluvou vdp. děkana byb kostel naplněn pří
tomnosti- mládeže školní i dospělých farníků. Mezi dnem
byli tu adorátoři Vejebné Svátosti a odpoledne pěkná
návštěva při slavnostním kázání a pobožnosti s chva
lozpěvem »Tě Boha chválíme« a s požehnáním s Nej
světější Svátosti Oltářní Hlavní oltář byl pro výstav
živými květinami a množstvím světel velmi vkusně o

krášlen. A svátostný Pán Ježíš hojně žehnai nastávající
obnově Sv. Missie, že tak dobrý měla výsledek. Dpp.

kazmelně tak ve sv. zpovědnici a též u nemocných,
kteréž i ve venkovsíých obcích s Páném Bohem na

covali — a věřící velmi plíně se súčasiněli, tak že ko
ste býval ráno při kázání a mši sv. a při večerním

presbyteriu u hlavního ostáře necháni býti museli. Též
při ovičeních stavů bylo velmi velké účastenství, U sv.
zpovědi bylo 1264 věřících a kolem 2100 u sv. přijímá
ní, jelikož ze všech stavů mmozí vícekráte Nejsvětější
Tělo Páně přijímali. V pátek dne 6. března byla Obno
va ukončena po mši sv., při které měl mužové a mlá
denci generální sv. přijímání, posledním kázáním vldp.
superiora, v němž po udání prostředků, kterých užíva
ti máme, abychom v dobrém vytrvali, děkoval vdp. dě
kanovi a všem za důvěru věnovanou a želmaje se vše

mi se dojemně loučil. Následovalo »Tě Boha chválíme«
a požehnání s Velebnou Svátosti. Po ukončení vdp. dě
kan vroucí díky vzdal dpp. missionářům s ujištěním,
že se za ně modliti budeme jako posud a s přáním hoj
né odplaty nebeské. Dlužno ještě se zmíniti, že v ne

děli po sv. Obnově při mši sv. mnoho věřicích, mezi

děli v den sv. Františky, své sv. patronky, přijaty Tělo
Páně ženy a panny. Za sv. milosti při Obnově Sv. Mis
sie přijaté vroucně voláme: Díky Pánu Bohu! Dpp.
missionářům zaplať Pán Bůh!

Různé zprávy.
Zemřel Dr. J. Podlipný, bývalý poslanec a

starosta pražský, ráno dne 19. t. m. Byleto pra
covník velice zasloužilý a svědomitý. Čest jeho
památce!

Heslo »Zpět k Římu« v anglikánské církvi »Cat
holic Directory« na r. 1914 podává zajímavou statistiku
anglických konvertitů, v níž srovnáván je počet kato
lického obyvatelstva a konversí v jednotlivých diece
sích v r. 1912.Ze zprávy vyjímáme tato zajímavá data:
V diecesi westminsterské bylo katotíků 256.200, konver
sí 1359, v northamptonské katolíků 14.859, konversí 253,
v leedské katolíků 118.281, konversí 637 atd. Ve 13 die
cesích bylo r. 1913 6511 obrácení na víru katolickou.
Připočteme-li k tomu konvertity skotské, kterých je
velmi mnobo, bylo r. 1913 v Anghi a ve Skotsku obrá
cena na víru katolokou nejméně 10.000 lidí. Ale i po
katoličťování církve anglikánské pokračuje velmi slib
ně. Na nedávném »Convocation of Canterbury«, která je
zákonodárným shromážděním anglikánské církve, při
jat byl 79 proti 8 hlasům návrh na změnu modliteb při
přijímání, ačkoliv děkan canterburský dr. Wace vy
stoupil proti změně velmi ostře, útoče prudce na stálé
»romanisování« anglikánské církve. Po přijetí změny
modliteb při přijímání nebude již v tomto ohledu žád
ného rozdélu mezi anglikánskou a katolickou církví.

Proti židům v armádě. V Petrohradě odbývá se
právě sjezd ruské šlechty a zaměstnává se hlavně ži
dovskou otázkou na Rusi. Mimo jiné bylo na sjezdu 0
známeno, že ministerstvo vnitra podá co nejdříve ka
binetu předlohu zákona o úpiném vyloučení židů z vo
jenské povinnosti služební. Sjezd šlechty projevil sou
hlas s timto vládním návrhem, ale žádal jeho doplnění
v tom směru, že by pro židy místo vojenské služby
byla zavedena tříletá státní nebo osobní daň. — +Spo
lehlivost« židovských vojínů byla poznána v rusko-ja
ponské válce. Velká většina desertérů a zrádců náleže
la národnosti židovské. Bylo velice poučné, že ruské
úřady nechaty klklně prchati celé houfy židů za hra
nice. Zbavily se tak při válce jen přítěže.

„Volná Myšlenka« ve službách protestantismu. Teď
už přestala »V. Myšlenka« s nejapnou vyrnyšleninou, že
Kristus am neexistoval. Chová se nyní docela i opatr
něji k zásadám, jež vyznávají protestanté. Málo peněz
— ale za to v Německu jest jich dost. Což musi ty sta
tisíce marek sebrati vesměs jenom skuteční čeští evan
gelíci? Finanční poměry vyzývají dáti se na čas do
služeb kapitalistických zakupovačů náboženského pře
svědčení, tedy kalených klerikálů. Protestantismus stej
ně „V: Myšlence« neublíží, rozpadá se v Německu, roz
padne se i v Čechách, jsa úrodnou půdou pro nábo
ženskou negaci. Dále chytří taktikové volnomyšlenkát
ští vědt, že by r. 1915 příliš málo pořktili probuzováním
k odpadu od křesťanského světového názoru vůbec. —
Proto se jde k odkřesťanění cestou klikatou, které účel
posvěcude Istivé prostředky, Koncem minulého roku
přednášeš ve Vilimově v Čechách volnomyšlenkářský dr.
Bartošek o oslavách Husových r. 1915. Na schůzi byl
přítomen a též mluvil místní evangelický farář Lány,
Řečníci sekali si vzájemné komptimeaty. Dr. Bartošek
velebil přednosti protestantismu před katolicismem, fa
rář Lány vychvaloval opět objektivnost Bartoškovu.
A na konec 90 shodli, že jest mezi protestanty a volno
myšlenkáři možné »klklné spobipracování vedle sebe
bez hněvu a vzteku«. Dr. Bartošek dokonce pravil: »že
Se mu zdá, že protestanté a volnomyšlenkáři mají věc
společnou, jen že každý mluví jiným nářečím«. Lány
neprotestoval ba pochvalovai si »žecítí, že bylo pro
mluveno na obou stranách mnoho čisté Boží pravdy.«
Ano — chytrost káže, aby se před nesoudnými davy
zastrčilo přesvědčení na čas do truhlice se sedmi zám
ky. Lidé. kteří sahají za kořeny křesťanstvíkteří popí
rají Božeké zjevení, kteří snaží se namhrviti, že kře
sťanstvípovetalo výběrem a sestavením náboženství

pohanských,najednou se staví po bók lidem, htátajícím,
že bible jest dílem Božím.Již se přestává mhiviti o
»biblických bájích«, naopak jsou podporováníti,. kteří
tyto »báje« předkládají dětem ve škole jako histori
ckou pravdu. Inu — přicházejí chvfle, kdy k vůll ze
vnějšímu úspěchu moderní eskamotéři dovedou sloučití
oheň s vodou. Proto také na Moravě zvláštní obrat.
Evangelickým výbojným agitátorům nepřekáží »Volná:
Myšlenka« ani v nejmenším. Naopak je podporuje. Jest
lže nevystoupila proti Talmudu, proti akci rablaské,
proč by kazila práci evangelickým farářám? Pokrok
snese celou řadu kompromisů, zásady se dovedou od
hoditi k vůli válečné taktice každou chvíli, i kdyby
tací lidé stokrát přisvědčovali Masarykovi, že zjevení
Božt žádné nebylo, že jest potřebí vystoupii proti
všem positývnám cirkvím.

Pokusy o využitkování sluneční energie k mecha
nice. Zužitkováním sluneční energie v praktickém žívo
tě, zvláště v mechanice, zabývalo se již ve starověku
mnoho učenců, zejména Archimedes a Euklid. Výsled
ků skutečně pcsitivních docíleno teprve ve století de
vatenáctém a dvacátém. Dle sdělení »Promethea« po
dařižo se v poslední době americkému Němci Schu

m-annovi sestaviti zvláštní stroj na zužitkování energie
sruneční. Schumann založit si u Kahýry na břehu Nilu
park, kde proměňuje paprsky sluneční v energii me
chanickou. Je zde pět pánví tvaru neckovětého, zdélí
70 metrů, v průměru asi pěti metrů, které jsou uvnitř
vyloženy zrcadly. Tyto pánve slouží k zachycování stu
nečních paprsků a otáčejí se tak, že jsou stále obráce

ny svým ústím ke stunci. Uprostřed pánví rovnoběžně
s jejich okraji, probíhají roury z ocelové litiny, jimiž
vehmi zvolna protéká voda. Sluneční paprsky, odražené
zrcadly, proměňují vodu v páru. Dooiluje se zde te
ploty, dosahující až 300 stupňů výše. Takto 'získaná
pára uvádí v pohyb parní stroj, pohánějící čerpadlo,
které odnímá Nilu 27.000 litrů vody za minutu. Vodou

získanou zavodňuje se denně 2,100.000 čtvereč
ních metrů země. Zde tedy není energie sluneční přímo
proměňována v energii mechanickou, spíše slouží zde
iako náhrada za uhlí, jakožto energie čistě tepelná.

Protest proti důstojnickým soubojům. »Čech« píše:
Není tomu dávno, co jsme měli „příležitost ozvati se
proti vraždění lidí v souboji při německé armádě, do
níž zahnízdil se zlořád vraždění lidí ze středověku pře
jatý, a již zase měl katolický Střed (v Německu) pří
činu, podati na ministra vojenství hr. Falkenhayna o
brněnou interpellaci pro zavraždění člověka v opětováa
ném souboji. Jsou soubóje dva druhy, jeden více méně
parádní, více bravurní, čestný, nežli opravdový, fran
souzský, druhý je německý, při němž jde o život, pří
padně o těžké, doživotní zranění. — Poslanec Středu
OGróber ve své interpellaci poukázašk že souboj důstoj
níka Haagena ad ústojníka La Valette z George byl
sveden za podmínek, jež rozhodně musily vésti k za
bití jednoho z nich. V říšské sněmovně jednalo se v
otázku, zdali příslušný velitel a čestná rada konaly
svou povinnost. Státní úřady mají povinnost při hrozi
vém nebezpečí zločinu, všecko učiniti k jeho zameze
ní. Povinnost tu mají též vojenské úřady, kteréž i ten
tokráte byly povinny, vynaložiti všecko, aby souboji
bylo zabráněno. Nápadné bylo, že po 10 hodinách po
rozhodnutí čestné rady padla smrtící rána, aniž by se
bylo na rozhodnuti jeho soudu posečkalo. Souboj odpo
ruje přikázání Božímu, platnému a závažnému též u
vojska. Must konečně vyklizen býti zlořád soubojů, ja
ko by při nich bylo něco ušlechtilého. Nejen říšská
rada, ale i kníže a hd musejí společně zlořád ten od
straniti Vojenský ministr Falkenheyn popírá, že by při
souboji posledním usmrcení jednoho soubojníka bylo
obmýšleno. Smutné zakončení souboje je vždy možné.
Ministr Fa'kenhayn tvrdí, že souboje nejen u vojska,
ale i jinde se provádějí. Odstranění soubojů vůbec je
možné toliko cestou zákonodárnou. Poslanec dr.
Spahn (Střed): Musí se působiti na smýšlení mezi dů
stojníky, aby „neděly se příčiny, vedoucí k souboji,
jenž vždy jest překročením božského i lidského záko
na. V životě občanském a věčném nesmí býti žádného
výminečného postavení. — Posi. dr. Bilnuck žádá od
ministra odpověď na dotaz, zdaliž křesťansky smýšlejí
cí důstojnék pro odpor proti souboji smí zůstati důstoj
níkem? Minástr Falkenhayn na to praví, že na dotaz
ten odpověděl již dříve. »Všichni cítí se mnou, že je
mi těžko na to neodpovídati. Důstojníci bývají propou
štěni k návrhu představeného, v čemž já nemohu nic
měniti.« — Ukázalo se, že v Německu v souboji bez
trestně smí býti zabit syn staré matky, manžel a otec
dítek, dobrý vychovatel vojínů, vědec a lidumil od su
rovce, jenž ze soubojů dělá si řemeslo. Je to zbytek
staré soldatesky. Kdo má lepší zrak a cvik, smí zabiti
svého kamaráda.

Francouzská kOrrupce )hájená revolverem,| Tedy
choť ministra usmrt'a několška ranami z revolveru re
daktora konservativního »Figara« Calmetta za to že
tento psa! o jejím muži, povýšeném z můosti korrupční
ho zednářstva, jen pravdu a že ma dotvrzení falešné

vých dopisů. Ministr financíCailtaux proti hrozným
nařčením nedovedí se brániti věcnými protidůvody —
proto se sáhlo k prostředku násádnému.

Nynější radikálně pokrokové :a socialistické mini
sterstvo ve Francii za krátkou dobu svého trvání zde
moralisovalo francouzský veřejný Život Slušnější l
berální a pak konservativní živlové spojili se, aby učí
n4i přítrž řádění tohoto rudo-pokrokového bloku, který
lstí zmocnil se otěží vlády. Hlavní útok soustředěn byl



radikálně-pokrokové vlády. Caimette dokázal, že mi
nistr financí Cailšaux, když byš dříve ministrem, využil
své moci k tomu, aby potlači proces s bankéřem Ro
chettym, který o velké miliony okradl drobné francouz
ské vkladatele, který zničil řadu existencí a rodin. Teh
dy byl Caillaux súčastněn ma špinavých podvodech
Rochettyho a umožnil podvodníkovi, že mohl se vy
Imouti trestající spravedinosti. Caámette dokázal, že
Caillaux hrál obojetnou úlohu, že celé jeho jednání bylo
vždy falešné, a konečně slíbil, že »Figaro« přinese dal
ší odhalení. Když ministr Cailaux by) vyzván ve sně
movně, aby vyvrátil tato obvinění — prostě mičel, ježto
byla pravdivá. Hrůzný atentát pařížský podal opětně
důkaz, že pokrok tam, kde nemůže dobýti úspěchu Istí
a podvodem, chápe se bez rozmyšlení násilí, ba že ani
neštítí se vraždy. Atentát pařížský musí býti však vý
strahou všem poctivým a rozvážným živlům, aby spo
jři se k obraně proti rozvratné činnosti zednářských
čachrů. — Dne 17.t m. v noci byly na velkých Bule
vardech uspořádány projevy proti Caillauxovi. Uspořá

„dala je »Action Francaise«. Demonstranti shromáždili
se v jedné kavárně na »Boulevard des Italiens« a pro
volávali hanbu Cailauxovi. Policie zakročila a nejváš
nivější demonstranty vytlačila. Došlo k divoké rvačce.
Zařízení kavárny bylo téměř celé zničeno. Nato táhli
demonstranti po Bulevardech provolávajíce: »Pryč s
Caillauxem! Pryč s republikou! Ať žije králl« Policie
je však rozptýlila. Několik osob bylo zatčeno. Za de
monstranty ubíraly se velké massy zvědavců. Kol půl
12. hod. noční došlo na velkých Bulevardech opětně k

projevům, při čemž »camelots du roj« křičeti hanba
Caillauxovi. Policie manifestatny rozptýlila. Za demon
strací bylo zatčeno celkem 15 osob.

Všellcos. Anglické sufražetky v Birminghamu po
malovaly podlahu a stěny kathedrály olejovými bar
vami. Tento zločin způsobil v obyvatelstvu veliké roz
hořčení. V témže městě zapálily řadu železničních vo
zů. — Na zvěrolékařské škole ve Vídni došlo ke sráž
ce studentů s policií, při čemž poraněno více osob na
obou stranách. Škola uzavřena. — Královský Wawel
v Krakově upravuje se pro polské Národní museum. —
Choť francouzského ministra financí, Caillauxe postře
lila těžce ředitele listu »Figaro« Cakmetta, protože list
tento v poslední době psal proti ministru financí; týž
zranění svému brz0 podlehl. Paní Caillauxova zatčena.
Následkem činu své ženy ministr financí odstoupil. —
Ministerstvo vnitra zřídilo u vídeňského policejního ře
ditelství ústřednu pro kontrolu hnutí vystěhovaleckého
a ustanovilo za tím účelem ústřední orgány, jež jsou
dle platných zákonů oprávněny naříditi každému tu
zemci a cizinci aby se vykázal o své osobě a pro
středcích ke své výživě. Tyto orgány budou pátrati
vejen po porušení branné povinnosti, nýbrž chrániti též
vystěhovalce před poškozením a varovati je před ne
předloženým vystěhovalectvím. Dále byly u všech dů
ležitých přechodů přes hranice stanoveny kontrolní or
gány, které mají právo každou podezřelou osobu za
držeti a Žžádati legitimování. — Všichni důstojníci u
herští vystoupili ze zemského kasina v Pešti. — Srbské
ministerstvo vyučování vyhovělo žádosti Čechů, žijí
cích v Srbsku, by směli v království srbském otevřiti
české školy s vyučovacím jazykem českým. — Na po
břeží Černého moře v Rusku, zvláště na pobřeží Azov
ského noře řádila hrozná smršť. Obrovské vlny vzed
muly se na pobřeží a ničily životy i domy. Mnoho
parníků se potopilo. Sta osob zahymulo.

Z výroční zprávy Živnostenské banky v Praze za
rok 1913. Dne 15. března konala se ve dvoraně Živno
stenské banky v Praze 46. valná hromada akcionářů, k
níž vydána byla následující výroční zpráva. Dle této
zprávy rok uplynulý -bude náležeti k létům, která byla
nejtěžšími pro vývoj hospodářský nejen této říše, ale i
celé střední Evropy. Veliký převrat balkánský a jeho
reflex v mezinárodní politice měl u nás za následek ne
cbyčejně vážné komplikace hospodářské. Živnostenská

. banka z dřívějších let svého působení přinesla si cenné
zkušenosti. Její tradiční konservativní politika obracela
stále zření banky na udržení co možno největší mobil
nosti prostředků a tato zásada byla rozhodující pro ve

„škeré naše smažení, zejména v uplynulém roce. Z týchž
důvodů neprovedla v minulém roce zvýšení akciového
kapitálu, jak správou státní bylo povoleno. Jakmile si
„tuace dovolí, přistoupí se k tomuto sesilení vlastních
prostředků. Běžné obchody měly průběh normální. —
Síť filiálkovou doplňuje banka zřízením filiálky v Ko
„Jině. Vídeňská filiálka rozštřika síť svých expositur o 2,

„z nichž expositura na Příkopech je nejen representa
„tivní, ale soustřeďuje k sobě stále víc a více zájem o
„becenstva. Filiálka terstská zřízením expositury v Opa
'tiji plně vychází vstříc místní potřebě v tomto hojně

" navštěvovaném lázeňském městě. Činnost fillálek byla
roku loňského úspěšná. Filiášky tyto srostly s životem
„hospodářským v okruhu, pro který byly zřízeny a za
pustily zde pevné kořeny. Přatí to i o filiáškách nových,
které v náce 1912 byly zřízeny a které již za toto
ktátké období vykazují výsledky dobré. Je jasno,že |
všeobecná tíseň dobý měla i vliv na organisační a za- |
kladatelskou dimmost.Přes ko však provedla banka ně
které transakce,které vesměskončily.výsledkemdo
brým. Sluší na tomtomístě uvěséi: přeměnuNárodního .
podnikuv. Praze'vé spodéčnosttákciovou a zvýšení její
kapitálu z K 750.900.— na K 1000000. Zvýšení akcio
vého kapitálu ze 3 na 4 miliony korum. Zvý akcio
ňa'seci stroje v Brandbsen. L. z K 2,500000-—na K
3,500.000.— společně s pražskou fiřájkou "vídeňského ,

vého -kapiálu ze 3 na 4 mišiony korun. Zvýšení akcio
vého kapitálu akciové společnosti parních mlýnů +»U
nion« v Oseku z K 2,400.000.— aa K 4 mil. (prostřed
nictvím filiálky ve Vídni. Zvýšení akciového kapitálu

|Západočeských továren kaolinových a šamotových v
Horní Bříze ze 4 na 6 mělionů korun. Zvýšení akciového
kapitálu České obchodní společnosti z K 5,000.000.—na
K 7,500.000.— a konečně zvýšen akciového kapitálu
České společnosti pro průmysl cukerní z K 6,000.000
na K 8,000.000.—. Ve všech těchto případech stalo se
zvýšení kapitálové (subskripcemi se strany klientů
banky tak, že kapitálové účasti banky téměř ani ne
byl třeba. Z nových podniků, které loňského roku ve
formě akciové uvedeny byly v život sluší na prvém
místě jmenovati Akciové továrny »Amylon«, továrny
na křišťálový syrup, hroznový cukr, škrob, dextrin, líh
a válcové mlýny v Ronově u Přibyslavě s akciovým
kapitálem K 3,250.000, jejichžto činnost výtečně se vy
víjí a v nichž splynuly jiné závody. Téměř celý akciový
kapitál upsán byl dřívějšími vlastníky jmenovaných zá
vodů. | jiné nové podniky pracovaly s úspěchem zna
menitým.: — Reservní a pojistné fondy Živnostenské
banky obnáší při akciovém kapitálu K 80000.000.— cel
kem ca K 28,700.000.—, t. j. ca 37 procent — Na návrh
správní rady rozdělen vykázaný čistý „zisk následovně:
Reservním fondům přidělena povinná dotace dle stanov
K 433.318.89, 5 proc. dividenda a 2 a půl proc. super
dividenda, t. j. K 15.— za kupon č. 39 v obnosu 6 mil.
korun, vyplacena tantiema správní radě K 335.591.85,
členům představenstva filiálek K 100.00.—, odměna re
visorům účtů K 18.000.—, na účet ztrát během roku

-povstalých odepsáno K 480.000.—, přiděleno zvláštním
reservním fondům, založeným ve smyslu stanov $ 67.
odst. I. 5 pro 4 proc. bank. dlužní úpisy K 50.000.--,
$ 67. odst II. 5 pro 4 a půl proc. bank. dlužní úpisy
K 50.000.—, $ 75. odst. I. b pro ztrátu z eskontu směnek,
ze záloh na cenné papíry a z úvěru za zboží K 100.000,
$ 75. odst I. c. na kursu vlastních cenných papírů K

100.000.— a zůstatek K 683.189.55 přenesen na nový ú
čet. — Při doplňovacích volbách zvolen byl opětně do
správní rady pan cís. rada Josef rytíř Bartoň z Do
benína a pan Jan Topinka.

Matice cyrilo-metodějská vydá letos umělecký 0
brázek mistra Jano Kčhlera ku prvnímu sv. přijímání.
Obrázek bude -do 20. března hotov. Mistr Kóhler sám
bude obrázek na kameni prováděti, takže i reprodukce
bude vlastně uměleckým origimá'em. Cena obrazu ne
bude vyšší než 20—25 hal. Prosíme snažně vld. pány,
aby se letos s objednávkami obrátili na sekretariát
MCM. Podporujme domácí umění! Osvoboďme se od
cizích výrobků, často dosti pochybné ceny umělecké!
Jméno našeho mistra Kóhlera, který nedávno svým sv.
Cyrilem a Metodějem překvapil a uchvátil, je již záru
kou, že obrázek k prvnímu sv. přijímání bude dílen
uměleckým. Rozšířením jeho vykonáno bude i zásluž
né dílo výchovné, neboť jest již opravdu na čase, aby
vkus našeho lidu byl zjemněn. Doufáme, že ušlechtilá
snaha MCM. bude oceněna a hojnými objednávkami
odměněna. Objednávky řiďte na sekretariát Matice cy
rilo-metodějské v Olomouci, Dolní nám. č. 17.
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Spedalitou mezi
kávovými nápoji Jest

Kathrelnerova sladová
káva Knelppova.

Rathrelnorovka vyráhbisesnejlepšihosladuajest
orólo něpadněvýživná
oi tom naproslone
Ukodná. Prosiutým Kath
ralnerovým| způsobem
nabýváchuti avůněkávy

zrakové.

Pravou Kathreinerovku
lze všude obdržetl v
uzavřených balíčkách

TJNJNMMMMOMMMMMMOO

Výhodnýprodejnáb
Zařízení z vlily, sestá l ložnice,dívětho pokoje,. jídelny, hostin. Wgišoje,„a$lonu,

obývacího pokoje, kuchyně, kobeřbe, ža pří

c. k. úvěrníhoústavu.| Fuse továren cikorkys Kolín-' Nabídky přijímá Bavje Rudalfová,|
koutovární makávovénábražkae+ „zvýšeníakclo- | vdova po adrokátn.v Hradož. re.

wo). - ...- -a - ce : i . m . í
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v jedncduchémi
přepychovém mo
der. přoredení ry
chle zhotoví uměl
závod knibařský::

Richarda Šimáčka
w Hradci Králowé, Pospíšilova tř. č. 131

ADMINISTRACE. NAŠINGE
V CLOMOUCÍ

mé na skladě a rozesílá
proti předem zapravenému poplatku tyto knihy:
1. V'ra našich otců.
Napsal Jakub kardinál Gibbons, baltimorský. Velmi
cenná kniha má 430 stran. Cena dříve K 320

nyní K E20 i s poštovným.

2. Zpráva o VI. všeobecném sjezdu
-——katobků českoslovanských

v Olomouci roku 1911 konaném. Přes 400 stran
a 60 ilustrací. Cena dříve K 350 nyní K 250

i s poštovným. :

8 Rukopisové Zelenohorský, Píseň pod
Vyšehradem a Králodvorský.

M. Žunkovič. Výzdoba od Jana Koehlera.
Cena K 220.

4. Ženský časepis „EVA“.
Ročníky 1912, 1911 a 19.0. Jeden ročník za $ K.

5. Lidové apologetické letáky.
Číslo 1. Jest Bůh? Číslo 2, Bůh stvořil svět. Zasílá
se nejméně 10 exempl. za 70 hel. i s poštovným.
6. Pochod „Orla“.
Party pro smíšený orchestr (smyčce, dřevěné a
plechové nástroje, bubny celkem 15 nástrojů), které
stojí kompletně pro orchestr i s poštou K 190.
Dale máme na skladě text pochodu Orlas jednohl.
nápěvem. Prodáváme je po 10 hal. Na venek se
zasílá nejméně 10 exemplářů. Odbory +Orla« na

pochody upozorňujeme.

Nap

blikace mimo pochodů +Orla« najednou, ob.
za 9 korun vyplaceně až do domu. Objednávej
tato velmi cenná dila, ať neschází v žádné do

mácnosti, spolku, knihovně atd. atd.

„Kdoobjednávšechnyshora uvedenéknihyP je

Veledůotojnému .
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolajesi dare
pmějtů veškeré kosteu.íuádvo) 8
načini a to: monstrsauce, kalichy
cibáře, nádobky, paténky paci4lály,
tvícny, laopy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní , předp:sta
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
+ obni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílá na u
kásku franko bes závsanosti koupě.
Vše se poslld posvěcené. Práce ručňí.

Silad ggg dna ah jako:ře.ésů
madonek, ů, ken?Jad ků atd.ka notářsképroto elní načiní se pravého

By, S čínavého vědy na skladě.

Stareslale,stříbro«drahokamybupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasié a olselour

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův Id u

synovec,nástupce) K iodborný LÁCŮ
—uměloskýzávod— RK

pro MAÍDU

oken kostelních,
PRAHA--L

(8. 145 K., Malá Karlova
al. čís. 29nové blíže Ma

s K
Ado Vc DO:kl |%

Jána£dataře NUOOÁ
Sios i 26 Šelesnými

rámy, sílému,voaseními. 
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„GREDOno at
(Perěn (.. , VĚSTNÍKU,který

VATROUOE,Prahe,

Žnoruacení č opravy
oltářů, kázatelen, $och
i veškerého kostelního tařízení

provádí osvědčený
odborný žávod poziátovačský

GAUDENC APPL $
V LITOMYŠLI.

Doporučenípo růce. Mépožňěkit jvém
úšdy k sřeftém bespioéně AiAstma

jednání so dostaviti.

KOOODOVOKK

SINGEROVYŠICÍ STROJE
obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb proatřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnosí pro šicí stroje.
-Hradec Krátové, a labského mostu 279.

Adalat

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

JIN FPORMACE
obchodní, též sou=

. kromé, diskretní
podává a účtuje 00 nejlevněji konces.

« © informační kancelář | * «+

PAVEL BATER, Hradec Král

VÝHODNÉPLATEB
NÍ PODMÍNKY

ÁZKOVÉCEN- |Í
NÍKY ZDARMA

EVZASKjg M
jhbn PAA (TOTEMY

Paramenta.

del1,Ra m
+ ablodném aědakd Orlicí (v Čechách)* da. , farářere Fýpreekiicieh)

: ey P. T.veledůstojn.duchovenstvoJÍa Často vysRAMORARÝ

knih paramontě

Fr, Sozemský
v MI. Bolešlavi.

.. Jsou pejlopál s v odbornýchrozích za nedostižitelné uzná
vány.

BEZ KONKUŘENCE!

Ů - čí . ; a
KPPNNN . - dhisnémiů

p- Veledůatejnémn duchovenstvu. A

JAN HIRSCH,
pasíř a zlatník,

PRŘAHA-I, Karlova ulice 10,
doporučuje velký výběrkostelního náčiní

jako: monstrance, kalichy, othoria, lampy, svlony, p
ditelníce atd. Starší věciopravuje, v ohni znovai alevně. —Zavše se ručí.

O otěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddanýJan Hirsch.

Do Hradce Králové
a okolí!

Dovoluji si oznámiti veleotěn. obecenstvu,
že na dále povedu

živnos| malířskou
po své zemfolém manželu Č Trenoevi.

Mém dobré sříy přavovní a opadlije jsem
si nejnovější vzory, bych svým P. T.pánůmzá
kásníkům poslenžiti mohla malbou dle moder
atoh avk

Jest utójípovinností poděkovativím, pro
které můj mánžel pracoval a jichž přízníse
těšil. Presím, aby tato přízeň i na byla
mně sachována. Přičiním se, aby všichni páni
zákazníci byli co nejlépe obsloužení,

O hojnou přízeň prosí

ANTONIE TRUNCOVÁ,
mejitelika závodu malířského,

Jitkova. třídača. 851. | proti Českébance

Skvostné dárky
ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesníhoďinky
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
a v nádherných slskřínich,

- 4 raj“ry“

nablá ke n. :

..——- -——

+ eha „Párameníěnáčiní
| Geasíky, vaorky |rouoba hotová ae ukásků" senapožáděnífrankoanál.

Solidnílhhira :

„oeky: 8.
„tež subanší

Vávěbocná úvdání Spoločšáe
sapsno spoledenatvo s ruč. obmes.

(v Hradní MÁJOVÉPlato td
1. poschádí

oskettuje účty a oměsky,

poskyt ezálohy sa zboží, cehné pupíry asky >
povolaje úvěry osobní. '

Vklaďyfeošísazbouze ško 6“
„M Pana směneka účtůzapod

mínek kulanínich.

S ožetvíhy val druhůa v kažiém
p Čenníkyna požádánísdarma.ZM

-=

(Vesvětle pravdy.
ProstniáVýchodočes. G B M) E M0(Azatlačka

2 českého trhu mnoný cizácký brak a oblá
u svou prestýž: všdy dobrá a první uých pěstitelů | vdománíchzahradách. oa ro
dbkmenná, člstá, zaručená a při tomlevná.

Vám

dopište si o velkýpošle jediní cho
cenik,

zdarma, jediné odborné
dočeské semenářství

FRANT. A. KUNT,
=== HradecKrálové.=

Vřele doporučený

pramen nákupu.Jabloně, brašně, lípy, třejně,
: Bvestky velkoplodé i štěpované,

kulovňé i obyčejné skáty, ka
štany, javory, obyčejné | smuteční jasany,
stromky štěpovaného abgreštu a rybízu,
okrasné keře a stromky jehličnaté, akát k za
lesňování atd. nabízí za nejlevnější oeny

Frant. Vrabcová,
choť. říd. učitele a

majitelka školky v Mlíkosrbech
uChase m.C.

Stromky pocházejí z plsšíté

we“ půdy.—Obcím,spolkůmi jednotlivcům dledohodnutí Baúvěr
při stejných cenách.

Spřoiisdšttsi.
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Kulturníjiskry.
Charakter dra Švíhy. Nyní teprve se otiskují

o Švíhovi věci, které byly přece známy dávno dří
ve. Kdyby býval Šviha konservativcem, byli by
bo utloukli pokrokáři při volbách na padrť na zá
kladě zpráv z jeho >vlastenecké« činnosti. Význam
no, jaký člověk se mohl státi předsedou posla
neckého klubu radikální strany české beze všeho
pokrokového protestu. Šviha byl prazvláštní de
mokrat. Jeho voliči běhali k němu v Žamberku do
kanceláře: »Šviho, pojď na chvíli na chodbul —
Zavolejte nám Švihu! — To ti povídám, Šviho!<
Tu byl Šviha demokratem, protože trpělivost v ta
kových případechupevňovala mu mandát a s ním pe
níze. Leč s úředníky, kteří stáli o nějaký stupínek
níže, uměl jednati ten »demokrat« hodně zkrátka a

mokratická« klika jevila úžas nad těmi úředníky,
kteři se odvážili říci že budou voliti jiného než
pana kolegu. >Tohle že jest kolegiálnost? To jste
státní úředník?«

Dle zpráv >Kraje Královéhradeckého< vedl
ten lidový poslanec dům tak přepychový, že si to
nedovolila ani nejbohatší žamberecká rodina. »De
mokratr pro své děti vydržoval privátního uči
tele, aby snad se nezahodily častým obcováním
s dětmi »nižšího rodu.< Dosti peněz také stála u
čitelka francouzštiny pro paní choť ©poslancovu.
Drahý byt se zahradou vyžadoval ročního nákla
du přes 1000 K. Drahocenné toilety paní poslanco

šími drahokamy. Když přijíždívat Šviha z Vídně,

jednolo ústeckého fabrikanta.
- Odstrašující byla činnost Švihova v nemo

censké pokladně, která se stala za jeho vlády 0
niskem národ. sociální agitace. Kd . S00.
Holubář po zmizení 13.000 K musil i Žam
berk, uvedl tam Šviha agitátora Va Leč o
něch 13 tisíc Šviha pokladně nenahradí, ačkoli byl
za jejich ztrátu jako starosta zodpovědný. Místo
toho za pomoci c. k. okres. hejtmanství zvýšil při
spěvky do pokladny téměř čtyřnásobně, aby po
ctiví dělníci zaplatili čestný dluh< Holubářův.
Marně se proti tomu chudé členstvo bránilo.

Když byl Šviha v české společnosti nadobro
popraven, takže musil opustiti Prahu, napsal je
den pražský advokát v 68. čísle »Nár. Listůc: »Dne
9, března t. r. přišel jsem ve tři čtvrtě na 4. hod.
odpoledne na nádraží císaře Františka Josefa, chtě
je se svou paní odjeti do Terstu. V čekárně L tří
dy slál dr. Šviha, kterého znám již z dob studií na
gymnasiu kralohradeckém, ve velmi dušeném
rozhovoru s policejním konfidentem kladenským
Špačkem, kterého rovněž velmi dobře znám z růz
ných právních zastupování. Až do půl 5. hod. ba
vil se s ním dr. Švíha velmi důvěrně, načež po
-zdraviv jiného pána, který do čekárny přšel, 0
dešel, sedl do terstského rychlíku a jel se mnou V
témže vlaku. Ještě před Lincem jsem ho ve vlaku
viděl. Byl jsem tímto setkáním přímo konsterno
ván, ježto jednak »České Slovo< vůbec popíralo
styky se Špačkem, a ono samo i celývýkonný
výbor národně-sociální strany chtěly vzbuditi do
jem, že falešné pověsti o dru Švihovi rozšiřuje
Špaček, a nyní pojednou na vlastní oči jsem viděl
tohoto Špačka v nejdůvěrnějším
Švihou.“<

Dra Švíhu a Špačka viděli při rozhovoru též
nádražní zřízenci Mašek, Wurm a Šístek, z nichž
jeden zná osobně Špačka.

»Venkov« otiskl tuto zprávu moravského po
slance: »Vzpomínám si se vší určitostí, že mne
jednou v sloupové síni zastavil posl. dr. Šviha a
pravil mi: Zrovna včera jsme o vás mluvili, pane
kolego. Já: A prosím vás, s kým? — Dr. Šviha:
Ale s jistým Klímou, jehož otec býval vaším uči
telem. — A pokračoval: Víte, on je sice u policie
—ale je to velmi šaramantní člověk! Já se s ním
intimně znám a kdykoliv přijedu se ženou ze
Žamberka do Prahy, vždycky se scházíme, ba my
máme, abych tak řekl u Klímů pražský kvartýr.c

Dnes 17. t. m. napsal >Čas«: »Švihův pobyt v
Terstu —-jak nám píše přítel — je velmi bezsta
rostný. Potkal jsem jej v průvodu dvou menších
dam. S jednou šel zavěšen a mluvili německy. Jest
v dobré náladě a chová se sebevědomě. Nevěřím,
že by dovedl být podobný člověk nad svým činem
zdrcen. Znám jej již z vinohradského Klubu mladé
generace nár. sociální, kdy ještě nebyl ničím,a již
tenkráte jsem mu nedůvěřoval. Byl vždy »pán< a
nerad seděl u stolu s dělnickými učni. Divil jsem
se vždy. jak rychle postupuje, dnes se nedivím.... Ve .

Leč Šviha s hereckou rutinou dovedl si hráti

šlých přísahách ještě na odchodu z Prahy v pon
dělí řekl Šviha ve >tvězdě« nár. sociálovi Farka
čovi: »Jsem nevinen, — přísahám.«

Poslal také I1. března předsedovi říšské rady
toto sdělení: »Souzen a odsouzen, aniž jsem byl

slyšán,
menším předčasně opustila, čímž mi bylo nesporně
znemožněno dostaviti se před porotu a podniknouti

| aspoň před tímto forem pokus o rehabilitaci, jsemVnucen vzdáti se svého mandátu. Račtež, Vaše Bla
$ horodí, přijati tuto mou resignaci co nejlaskavěji
I na vědomí.«

Jaká komedie do poslední chvíle! Ani po dů
kazech tolik zdrcujících neměl Šviha tolik upřím
nosti, aby své zrády politoval. Znovu do očí celé
veřejnosti lhal a se vykrucoval. Ani totopodvodné
tvrzení nebylo rázně pokáráno od těch, kteří se
nedávno před tím odvážili s kuráží obdivuhodnou
drhnouti toho mouřenína. Nemohl se bránit Šviha
na nár. soc. schůzi Žofinské? Či nevinný Člověk
musil teprve pracně shledávati důkazy své nevi
ny? A že byl opuštěn vlastní stranou? Ta ho pře
ce hleděla vzpřímit, jak se dalo.

Když se jednalo na Přerovsku o mandát dra
Žáčka, tu po první nerozhodné volbě přijel do
Brna Šviha. Na nádraží očekával jej vrchní poli
cejní rada a náměstek státní policie dr. Šebek, kte
rý pak se Švihou důvěrně konferoval v čekárně
IL třídy. Nato Šviha agitoval na okrese proti vůli
svých stoupenců pro Žáčka. V Telči se roztrpčilo
nár. sociální voličstvo tak, že Švihu ze schůze vy
pudilo. Placený Šviha se pak vrátil do Brna, svo
lal schůzi zemského výboru nár. soc. strany a přes
dvě hodiny žádal na nár. soc. předákovi Borov
covi prohlášení ve prospěch Žáčka, nabízeje mu
tajně 2000 K.

>České Slovo« místo pokárání takového skut
ku napsalo proti zprávě >Práva Lidu«: >Br. d.

s Šviha vůbec nebyl v žádné schůzi výkonného vý
boru moravského s bratrem Borovcem a nemohl
mu tedy vůbec nabízeti v takové schůzi ani gro
še.«

V zápětí však >Neodvislé Listy« přinesly pro
hlášení chrudimského přednosty Borovce, který
sdělil, že skutečně Šviha ho přemlouval, nabízeje
inu docela 6000 K.

| Způsobilo sensaci, když Klofáč byl zadržen
od úřadů v Zemuni na své cestě do Bělehradu. Byl
tam tehdy prohlášen zatykač na všecky národně

-————



korporativně zajet si do Srbska. Když však z vý
letu sešlo, byl zatčen aspoň Klofáč. Odkud se do
věděly úřady o tajném usnesení několika důvěr
ných přátel?

Jedenkrát nár. soc. poslanci se pozdě do noci
umlouvali o taktickém postupu, ale již druhý den
o 9. hodině ranní jim četl zástupce vlády obsah je
jich ujednání zpolicejního >Berichtu.« Soudy a po
Řcie měly zprávy o každém antimilitaristickém
hnutí nár. soc. mládeže. Odkud se všecko dově
děly, že pak brzy pobloudili mladíci byli posláni
na Pankrác a Bory?

Proč právě v nár. sociální straně ©nevzniklo
žádné podezření? Neviděli kolegové — poslanci
marnotratný život Švihův, nevěděli, jak Šviha o
stentativně němčil v Mostě, neznali jeho šplhal
ství? Nyní v malomocné zlosti vytýká tisk nár.
soc. přechovávačství >Nár. Listům«, ačkoli stou
penci Švihovi chtěli tohoto zrádce krýti i tenkráte,
když již >Nár. Listy« promluvily zřetelně.

-—

-—

ss Světoznámákola "UB
KORUNA
R pětiletou písemnou zárukou dodává

a:firma:
LADIASLV ŠVESTKA,
Prahs, Václavské n.B3.

Úvěrahodným osohám též na mírné měs. splátky. Žádejte cennfky.

Vyvrcholení novohusitské kultury. Přímo ú
žas jímá, jak listy, mluvící stále o kultuře, o po
vznesení lidu, starají se v praksi o zdivočení po
měrů, jak zavádějí barbarství rafinovanější, než
jaké bylo lze pozorovati u starých kočovných ná
rodů. Nár. sociální list v Prostějově na př. napsal
v záležitosti Švihově: >Každý poctivě smýšlející
člověk jest z duše rozezlen nad činem Kramářo
vým. (Tedy ne nad Švihovým?) Nebylo dost da
rebáctví Švihova? Musel Kramář tuto zločinnost
českého inteligenta rozhlásiti do celého světa?
Toť zcela patrný důkaz, že Kramář nebral od vlá
dy peníze pro nic za nic, toť zcela patrný důkaz,
že tento politický kretén jest schopen všeho, čím
myslí, že zachrání dobrá bydla svých nohsledů. —
Švíhu si odsoudíme sami, neodsoudí-li se sám,
Kramáře bude souditi celý národ a bylo byškoda

| souditi jej tak, jako Švíhu. Kramářovo bídáctví
! jest tak bezměrné, že přílišnou ctí bylo by proň

vykonání ortelu. Kramář za svůj zločin musí zů
stati s vypáleným znamením bezectného chlapa,
který špiclovství předáka strany národně-sociální
chtěl využíti ve prospěch národ deptající vlády.
Kramář musí národem hozen býti na hnojiště po
tupy, tam nechť jako pes pojde, který nejen pá
na svého zradil, ale i jeho tělo sežral. Na takové
ho chlapa jest škoda i rány z revolveru, tomu se

hodí nejlépe řemen z psí kůže.« — Pro koho asi
je psán tento list? Lehce lze si domysliti jaké
katanství by prováděli tací novodobí Jakobíni,
kdyby k tomu měli plnou svobodu. Tak se mají
rozhárané poměry české urovnatil 0

»Věda česká« o Sedlákových »Stůdlích a tex
tech«. Universitní professoři pražští dr. Jos. Šusta,
dr. Ant. Hobza a dr. Václav Posejpal počali m. m.
vydávati nový kritický měsíčník »Věda česká«.
V L. čísle referuje dr. Jos. Šusta o >Studiích a
textech« praví: >V posledních letech jedním z nej
pilnějších badatelů o Husovi a husitství jeví se
profesor theoloie dr. Jan Sedlák. Třebas, že jeho
základní poměr k hnutí husitskému jest dán kon
fesionálním táborem, k němuž náleží, bedlivé prá
ce jeho, zejména vyhledáváním a uveřejňováním
dosud nepovšímnutých nebo nesprávně oceněných
traktátů skutečně obohacují naše vědění. Také r.
1913 v »Hlídce« vydal důležitou studii >»Otábor
ských traktátech eucharistických« a pokračoval
v otiskování Pálčova traktátu >Antihus<. Mimo to
v kratším článku >K dokumentům Husovým« u
pozornil na nutnost vydati znova a kritickysouhrn
dokladů pramenných k životopisu Husovu, ježto
vydání Palackého dnešním požadavkům již zce
la neodpovídá a vydání nové by nad to mohlo
přinésti řadu doplňků značné důležitosti. Z jiných
menších husitik J. Sedlákem v 'tomto ročníku
»Hlídky« otištěných nejzajímavější jest originál
lístku, nelezený v dvorské knihovně vídeňské a
adresovaný generálnímu vikáři pražskému, mistru
Kbelovi, o němž vydavatel, ač sotva právem, se
domnívá, že jest to autograf Husův z r. 1408. Pil
né práci Sedlákově však patrně »Hllídka« již ne
stačí a proto od října 1913 začal podporou Matice
cyrilometodějské v Olomouci vydávati »zvláštní
časopis (čtvrtletně vycházející) »Studie a texty k
náboženským dějinám českým«. Hned první číslo,
které jest veskrze dílem jeho vlastní práce, při
náší velmi cenné příspěvky pramenné k dějinám
doby Husovy. Především otiskuje zde neznámou
dosud Husovu disputaci De guotibet z r. 1411, do
kazuje, že pramenem Husova výkladu na desate
ro byl spis augustiniána Jindřicha z Frimaru, a
rozmnožuje podstatně naše vědění o vlivech vald
ských v Čechách kolem r. 1408.«

»Marlánská zahrada« na Strahově. Strahov
ský Sion, ač dosti vzdálen od centra velkoměst
ského ruchu, přece má velikou přitažlivost svými
měsíčními adoračními hodinami, eucharistickými
sjezdy a »Mariánskou zahradou«, jež ve čtvrtek
dne 12. března naplnila ve všech prostorách útul
nou dvoranu strahovskou vybraným obecenstvem
sJeho Eminencí v čele. Zeyer, Klar a opat Zavoral,
básník, umělec a učenec světového jména, štědrý
mecenáš všeho dobrého a krásného, podali si ruce
a výslednice: »Mariánská zahrada« ma Strahově.
Zbožná a jemná duše Zeyeróva naši literaturu o
zdobila tak cenným skvostem, podle něhož vy
kouzlil rozjímavý duch Klarův 12 živých obrazů,
jež musí zanechati v posluchačstvu hluboký, ne
smazatelný dojem. >Strahovské pašije«, toť uni
kum, na něž Praha může býti vším právem pyšna.
Poetický obraz za obrazem předstupuje před zrak
náš. duši okouzluje nestrojená, přirozená recitace
choti umělcovy, hudba a zpěv provázejí jednotlivé
tklivé, čarokrásné obrazy, které vytvořiti dovedla
jen ruka umělce — meditátora. Posvátné, ano hro
bové ticho vládne dvoranou, oči všech upřeny na
malebné jeviště, na kterémž předvádějí se hlavní
výjevy ze života Pána Ježíše a P. Marie: Vstup a
vzývání, Slepé dítě, Před chrámem jerusalémským,
Zvěstování, Ježíš v synagoze, Kázání na hoře,
Loučení Krista s Marií, Poslední večeře Páně,
Před vězením Kristovým, Kristus před Pilátem,
Ukřižování, Pieta. Mocně vzrušení opouštíme
dvoranu, děkujíce bílému strážce Sionu, že při
pravil svou benevolencí Praze a venkovu duchov
ní požitek prvého řádu. Komu jen poněkud možno,
zajeď si na Strahov a nebudeš litovati, neboť pa
šije strahovské jsou missiemi, jež obzvláště v do
bě postní konají s výsledkem své důležité poslání.
Další představení se konají: 22. ,25. a 29. března,
6., 12., 13. a 19. dubna a to pod protektorátem J.
Eminence a J. J. paní kněžny Thunové ve pro
spěch nejnešťastnějších mezi nešťastnými — sle
pých dítek z hradčanského ústavu. — R.ie
Národohospodářská hlídka.

Radikální hospodář v lidové záložně. Ukazu
je se světle, že v Praze netoliko mladočeši, ale
i jejich bezohlední kritikové dovedou voliti při fi
nanční práci v zájmu vlastním cestu velice klika
tou. Finančník dr. Novotný, stojící v předním kru
hu občanů sdružených kolem státoprávně pokro
kové >Samostatnosti«, jest předsedou občanské
záložny na Král. Vinohradech. Záložna ta byla vý
slovně zřízena ve prospěch drobného lidu. Nuže,
jak se chová theoretiocký moderní demokrat No
votný? O tom svědčí výmluvně valná hromada,
konaná 15. t. m., do níž dr. Novotný zamezil pří



stup zástupcům žurnalistiky; Jtž před valnou hro-1

dy, kteří nechtěli býti zodpovědní za příliš '$ařno
statné-krokydra Novotného, který se houževnatě:
drží předsednictví, aby mu zůstalo právní zastu
pování tohoto ústavu. Ačkoli při valných hroma
dách pronášeny proti neobratnému hospodářství

4předsedou prudké výtky, Novotný neustoupil —
i když rozmrzele opouštěli ústáv jeho vlastní po
litičtí přátelé. Novotný dovedl tak chytře mané
vrovati,že při poslednívalnéhromadězvolenido
správní rady lidé bezvlivní, na Vinohradech ne
známí a částečně i dlužníci ústavu — bez ohledu
na drobný lid. Plné moci rozhodly ve prospěch
kliky Novotného, tak že odpor většiny přítomného
členstva vyzněl na prázdno.

Když při zprávě účetní a zprávě Jednoty zá
ložen odpovídal předseda vyhýbavě, neurčitě, do
šlo k rozčileným výstupům. Ačkoli revisní zákon
z r. 1903 zřejmě. předpisuje, Že revisní zpráva
musí se doslovně přečísti, dal si odhlasovat před
seda svou klikou, aby posudek a pokyny revise
nebyly čteny.

„Učiněny dotazy, proč nedobytné poňledávky
v sumě celých 24.800 K se vedou jako aktiva,
proč nebyly odpisovány. Předseda krátce tazate
le odbyl, že na odpis jest času dost, prý se nemu
sí ztráceti naděje, pokud dlužník nezemřel. Když
se pronesly a zdůvodnily výtky, že na poděbrad
ský jedenhotel půjčenotolik,že pohledávka'nemá
dostatečné jistoty, předseda fakt nepopřel, ale o
depřel dáti vysvětlení, prohlašuje, že to všecko
jest věcí správně pracující rady správní. Toto
svysvětlení« vzbudilo úžas. Ozvaly se žaloby,
proč záložna půjčuje obrovské sumy mimo obec
Vinohradskou bez dostatečné jistoty, tak že uni
ká kapitál pro drobné potřeby místní, které se mu
sí uhražovati eskontem směnekdlužníků. Jestliže
z celého hospodářství vznikne konečnědeficit, pak
jej musí napraviti svými penězi právě ti drobní
lidé, kteří čekali od záložny vydatnou podporu.

Významné jest, že dr. Novotný: při založení
ústavu zahrál si na obětavého lidumila; prohlásil
totiž, že nikdy nepřijme právního zastoupení ústa

podporu malého úvěru pro drobný lid. Co však
souditi o takovém >lidovci«, který brzy -po svém
prohlášení právní zastoupení ústavu přěte přijal
a drží.se ho nyní jako kůra stromu? Tak-se prak
tikují v moderní společnosti hesla demokratická.

Vzájemný obchod mezi Rakouskem a Uhra
ml. Ministerstvo obchodu rozesílá statistický vý
kaz o vzájemném obchodě mezi Rakouskem a U
hrami v měsíci lednu 1914. Dovoz z Uher (mímo
dovozu zlata) obnášel 845 mil. kor. (více o 4.1
proti lednu 1913), vývoz do Uher 86.2 mil. kor.
(méně 0.3 mál. K). Prozatímní obchodní bilance
je tedy pro Rakousko dosud ještě aktivní obno
sem 16 mil. K, kdežto loni v lednu byla aktivní
obnosem 6 mil. K. Jak patrno, nebude dlouho tr
vati a budeme míti i v obchodu s Uhrami bilanci
pasivní. Výsledky v jednotlivých oborech zboží,
které je hlavně předmětem obchodu mezi Rakou
skem a Uhrami, jsou tyto: v dovozu: obilí 16.1
(více o 4.1 prti lednu 1913), z čehož na pšenici
připadá 6.9 (více o 1.2), na žito 2.6 (více o 1.2),
na ječmen 3.7 (více o 1.3), na kukuřici 2.3 (více
o 0.3), měl. K, mouka 10.7 (více o 1.3) mil. K, ja
tečný a tažný dobytek 19.8 (více o 1.9), z toho
skot 9.2 (méně o 0.2), vepřový dobytek 9.2 (více
o 1), koně 1.2 (více o 0.1) mil. K, víno 2.2 (méně
o 0.4) mil. K. Ve vývozu: bavlněná příze 2.6 (ví
ce o 0.4), bavlněné zboží 15.9 (více o 2.1), vlněné
zboži 8.8 (více o 1), hedvábné zboží 3.8 (více o
1.2), zboží lněné, konopné a jutové 1.6 (méně o
0.4), zboží konfekční 5.3 (více o 1.1), papír 1.5,
papírové zboží 0.7, kůže a kožené výrobky 6.3
(méně o 0.1), železné zboží 2.7 (méně o 0.3), stro
je 2.1 (méně o 0.4) mil. K.

Křesťanská společenstva v Belgii jsou stkvě
lým vzorem pro jiné kraje katolické. Vynikají tam
zvláště dělnické organisace. Křesťanská společen
stva r. 1904 měla tam 10.000 členů, následujícího
roku již 14.000, r. 1910 již 49.478 a r. 1913 docela
102.177 členů. Tedy průběhem desíti let počet
členstva se zdesateronásobil. Členstvo jest se
skupeno v 1315 odborových spolcích. Patro, že
se tam katolíci nijak nebojí silné rudé záplavy.

Zajímavá čísal V roce 1812 činil státní dluh
všech říší světa 36 miliard korun. Po sto letech
v r. 1912 dostihl tento dluh výše 214.800,000.000
franků. Kdyby se vzala miliarda stříbrných fran
ků a kladla jedna mince vedle druhé, povstal by
řetěz, který by sepial celou naši zemi po rovníku.
Všeho lidstva na zemi v roce 1912 bylo napočí
táno 1900 milionů. Z nich 933 milionů v Asii, 484
v Evropě, 118 v Africe, 187 v Americe a 57 v Au
stralii. Délka železničních tratí na celé zeměkouli
obnáší něco více než 1 milion kilometrů.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze VIl.
vydala následující tržní zprávu: V pondělí dne
16. března 1914 byl průběh pražského ústředního
trhu dobytčího prostřední, prodávali se býci slabě
prosředně, voli povolně, jalovice hbitě, krávy pro
středně. Příhon byl o 163 kusů větší, než poslední
trh, což mělo na průběh trhu a koupěchtivost po
zcruhodný ©vliv. Znamenat dobytek původu do

mácího a to voli -od-K 0.72 do K I

A do K p výminečněoj'K 1.10do'K 1.14,čdK0.70do K090,krávyodK0.68do'K
004. Dobytek původu haličského voli od K 0.60-do
K 0.88, býci od K 0.66 do K 0.88, krávy od K 0.50
do K 0.80, do I roku staří volci a jalovice od K
0.66 do K 0,86, vše za lkg živé váhy bez potravní
daně. Průběh pražského trhu masného dne '16. t.
m. byl prostřední a bylo obchodováno ve všech
druzích masa za ceny týdne minulého při hbítěj
ším odbytu a celkem při cenách nezměněných.
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jv uměleckém provedení, £
j ve velkém výběru. Nové;
uměl. vzory. V každémf

Á 1 kus po 8, 19, 14, 18, 19, 20, 22, 24, K
: 80 haléřích. :

A Vzorník pod podmínkou vrácení zasíláme £
4 franko. — Zásilky vyřizujeme franko.

3 Není potřebí obraoeti se na cizí firmy, Ř
4 naše firma poslouží Vám k plnému E
Í uspokojení. :

Podporujte své diec. knihkupectví.

Slavnostní schůzi na památku 3Oletého jubilea
založení hospod. školy v Kuklenách pořádají Ho
spodářský spolek pro okolí Hradce Králové jako
zakladatel školy spolu s kuratoriem a sborem uči
telským dne 25. března 1914 ve 2 hod. odp. v Ku
klenách v hotelu »Černý kůň«. Pořad: 1. Zahájení
schůze předsedou Hospodářského spolku. 2. Slav
nostní jubilejní řeč prornluví ředitel školy pan M.
Michálek. 3. Proslov předsedy kuratoria: pan sta
rcsta F. Chmelař. 4. Proslov jménem absolventů
školy: pan starosta J. Černý, předseda Svazu €
lektrických družstev. 5. Proslov jménem chovanců
školy: chovanci Jar. Šichan a M. Nosek. — K o

dospěla v posledních letech k netušenému rozvoji
a patří počtem žactva i svojí činností k prvým
ústavům svého druhu v říši, zveme upřímně vše
chny absolventy školy naší, rodiče chovanců i ab
solventů, všechny přátele a příznivce školy naší
a školství zemědělského i vzděláni vůbec. Hospo
dářský spolek pro okolí Hradce Králové. Kurato
rium a Sbor učitelský zimní hospodářské školy v
Kuklenách.

. Vyspělou techniku v průmyslu pivovarském
lze zříti ve velikém pivovaru královéhradeckém.
Piše nám technický znalec:

Blízko schodů nalézá se varní síň. .Činí to
dojem, že vstoupili jsme do veliké kuchyně něja
kého prvotřídního hotelu. Stěny vykládané bílými
kachlíčky, části armatur bronzových blýští se le
skem zlata, čistota všade překvapující.

Pivo vaří se zde ve dvou mohutných pánvích,
parou topených a uzavřených. Prošedše varnou,
vstoupíme do strojovny, kde železné a ocelové
části strojů vyleštěny jako na nějaké výstavě. —
Stroje bez hluku konají své nesčetné obraty, uvá
dějíce v pohyb celé komplikované zařízení. Za
strojovnou nalézá se kotelna moderně zařízená,
přikládání obstarává si stroj sám,- výtah dodá u
hlí až do stroje opět mechanicky. Pořádek všude
vzorný. Vejdeme do bednárny, kde velice zajímá
nás stroj důmyslný, který samočinně obstarává
čistění došlých prázdných sudů.

Dvojité dlouhé rameno zvedne sud, který se
skutálí do objetí velkých kartáčů, upevněných na

železných rukách, sud přivedou válečky do rych
lého-otáčívého pofybiu;proud vody stříká na sud,
v malé cfivilce sud úplně jest po vrchu očistěn.
Stroj sámt odsune-sud dále, otočí jej otvorem do
lů a přímo napíchne jej na nátrubek, z něhož moc
ným proudem voda; dovaitř zadu vniká a týž u
vnitř čistí, Stroj samočinně opět sud zvedne, po
sune na druhý, pak na třetí nátrubek, procedura
vyplachování se opakuje třikráte, až stroj sud na
vrchu i uvnitř úplně vyčistěný vykulí samočinně
ven.

Na to se sud odpožahuje, totiž horkým vzdu
chem stará smůla v sudě se rozpustí a tím ve
škeré snad ještě zbylé znečistění naprosto znáčí,
pak se sud opětně strojem znovu vypožahuje.
Vypožahovaný sud prohlíží se uvnitř a nepropustí
se nejmenší bublinka neb trhlinka v lesklém po
vlaku smolném. Sudy za dokonale vypožahované
uznané pouští se do rozsáhlých sklepů, kde pivo
v mohutných nádobách prodělává chemický pro
ces kvašení, jemuž technická správa pivovaru vě
nuje největší pozornost. Kouření ve sladovně na
prosto je zakázáno, slad jest choulostivý. tak že
každý cizí zápach musí býti od něho | oddálen.
Vstoupíme do rozsáhlých >humen«, kde shlédne
me ve vrstvách rozprostřený ječmen, zboží jen
první jakosti. V humně, kde ječmen naklíčí, škro
bovina mění se v cukr, pak se suší na hvozdě, kde
opět důmyslný stroj slad obrací. Prohlédneme
skladiště chmelu, jehož. paličky naplněny jsou lu
tým práškem, kterývlastně hodnotuchrnele pod
miňuje. Arci i chmel jest prvotřídní; Při takových
surovinách, při té vzorné čistotě, při veškeré péči,
která se výrobě piva věnuje, můžeme věru říci, že
pivovar hradecký stojí na prvním stupni.

Třeba ještě připomenouti, že pivovar hradec
ký práce dle možnosti zadává živnostníkům míst
ním, ječmeny, pokud jsou prvořídní, rovněž naku
puje doma a tím značné obnosy přivádí do oběhu
v místě, poskytuje tak obchodnímu životu v Hradci
značnou oporu. Obchodní výsledky pivovaru jsou
uspokojující, ve správní radě zasedají mužové po
ctiví a rozšafní, vedení závodu — totiž. výroba pi
va — jest v rukou svědomitého a dovedného od
borníka p. Matuše. Takový závod ovšem může zna
menitě prospívati a získávati stále větší počet zá
kazníků. .

Našemu veledůstojnému duchovenstva
ku prováděnídna fostelnteh u bokyFosbářekémladoň českou

BOHUMILABEKAv MOŘEKKT...

Sociální obzor.
Valná hromada Všeodborového sdružení hře.

sťanského dělnictva konala se dne 8. t. m.'ve-dvo
raně Adalbertlna v Hradci Král. Tajemníkp. Jos.
Polák po vřelém proslovu starosty p. J. Katnara
podal přehledně výroční zprávu, přičemž pouka
zoval velice účelně na zkušenosti ústředí a na po
třebu některých oprav. Někteří delegáti pronesl
oprávněné výtky, jak duchovenstvo málo se ů
častuilo tolik potřebného hnutí odborového. Vsdp.
kanovník Dr. Reyl prohlásil, že Jeho Exc. nejdp.
biskup si vřele přeje, aby všude duchovenstvo
pracovalo v organisaci vůbec a v dělnické zvláště.
Zpráva tajennická i pokladní byly schváleny.

3 radostí byla přijata odpověď nejdp. biskupa,
zaslaná na holdovací přípis valné hromady: >Vzdá
vaje vřelé díky za projev oddanosti synovské,
vzkazuji z té duše pozdrav a požehnání vrchno
pastýřské k úradám na dobro katolického sdruže
ného dělnictva. Přiloženého příspěvku jednoho sta
korun budiž užito v zájmu sdružení.«

Provedeny doplňovací volby. Po polední pře
stávce se jednalo o akci železničních zřízenců. Ná
vrhy ústředí, přednesené p. Polákem, byly přijaty
a tak vešla v život organisace křesť. soc. želez
ničních zřízenců. Na to rozpředla se debata o výši
příspěvků a podpor, o vycházení a zvelebení odbo
rového listu »Práce«, atd. Debata svědčila o zna
mnenité vyspělosti našeho členstva. Vehmi případ
ným doslovém p. starosty Katnara byla valná hro
mada ukončena po 4. hod. odpoledne.

Výkonný výbor strany křesť. sociální zaslal
pozdravný přípis, v němž připojena prosba, aby
odbočky odváděly daň strany paušálně, Dle mož
nosti bude tomu vyhověno.

Valná hromada otevřela nové výhledy, při
nesla povzbuzení. Nyní tedy horlivě k práci dal
ší! Překonalo-li sdružení nesnáze nejtěžší, může
se nyní šířiti bezpečněji a rychleji. Práci poctivé
aobětavé poželmáBůh.

Zřízení chorobince pro slepé dívky. Do Pra
hy přivedl dne 16. t. m. chudý barvíř od Mostu
Svoji dcerušku slepou a chromou. Z blázince v
Bohnicích dostal nařízení, aby si ji pozdravenou
odtud odvezl. Byl rád, že ubohé zakrnělé dítě —
nyní I4leté — tam dostal, když z bolestí hlavy
doma zešílela, po zemi se svíjela a okolo sebe
tloukla. Ale kam teď s ní? Domů ke 4 dětem, které
se ženou sotva uživí! A kdo má slepého mrzáčka
opatrovat, když muž a ženg si musí těžce chléb
vydělávat? Šel s ní marně na kliniku, odtamtud
do výchovny na Malou Stranu, kde ji však také
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m 3 neschopna. | přivedl jido
Útulnyslepých dívekna"8 Farek Bylo bolno.patřiti na ty slze, jež -„udřenémirotcf“po: tvá ích sj
finuly, když- za přijětí nešťastného dítěte žádala
ještě trapnější pohléd:skytala dceruška,“jež sotva
několik kroků sama udělala, Byla přijata — otci
spadli kámen ových, starostí ze srdce. Dívenká
odvedena k těm slepým dívkám, Jež mimo slepotu
a chudobu neduhy buď duševními neb tělesnými|
jsou stiženy, nejsouce ani vyučování, ani práce,
ani výdělku schopné, takže jsou jen břemenem
svým: domácím a sobě, Tyto nejnešťastnější mezi:
nevidomými nemohou býti přijaty do Žádného stá
vajícího ústavu ani výchovny slepých "a proto se.
zřizuje při Útulně slepých dívek'na Kampě ještě
»chorobinec slepých dívek« na Kampě. Zřizuje se
zatím bez fundací a fondů, jen v haději, že naše
lídumilná širší veřejnost tomuto tak potřebnému
ústavu, kde ty nejubožejší ze. „slepých mají zaopa-..
tření nalézti, poskytuje pomoci a správě Útulny.
pomůže. Každou pomoc s diky přijímá Útulna sle-“
pých dívek v Praze na Kampě č. 33. *

Opravdovost dělnických organisátorů :Pokud
sc pokrokoví. samozvaní zástupci děhiciva.-smiBzi
sebou nepohádají, musíš je pokládati za' neomýl
né, něchceš-li dostati přes-hlavu za své svobodné
mínění klackem.. Taková svoboda nyní: panuje.
Jakunile se však .zištní.agitátoři začnou|pořádat,

surovější nadávky a docela i výtky černých zlo
čínů. o.nichž >měšťáci« dřív nesměli pronésti ani
krotké poznámky. Předáci typografického dělnic
tva byli vynášení jako nezdolní vítězové, pokud
byla. >Typografická Besedac na postupu. A nyní?
Zlobl se cholericky Jos. Šolc, jemuž nebyly uve
řejňěny -Ve >»Veleslavinu«oposiční úvahy. Šolc
začal docela proti předákům vydávati měsíčník
»Protesta, který ohlašuje. již v J. čísle svou ten
denét "těmito slovy: »Přicházím | také, abych se
vypofádal s padouchy českého ústředního spotku
za všechno jich banditství (no — no!), provozo
vané v posledních 16 měsících. Nuž, foto banditů,
hej! Kodle Krunerte, hola! Vašku Němečku, hoho!
Vojto Veselý, juchej! Vy další kývalové jejich, vy
lezte. ze svých- děťa nynf prokazujte! Přokazuji
v >Protestu« podvodnost jednání těchto banditu
(!!) ve vystoupení Typografické Besedy z Česko
slovánškého Odborového Sdružení, dokazují zby
tečné -oktesťování mimořádného fondu pro neza
městnaně,zbytečné zvýšování spřávních výloh če
ského spolku, prokazuji lóměsíční soustavné pro
následování mé za svou práci (škody 482.80K).
Nuže, aťse prokáže, kdo práv a kdo ničema. Po 16
měsítů prováděla tato holota, co nejhoršího mohla:
nepřipravené členstvo přepadala, mne proskribo

vala, poškozovala, kde se dalo, šlapala bezohledně
všechna členská a lidská (!?) práva.« — I kdyby
byly výtky Šolcovy podstatné, pravdivé, zaslouží
proto hned soc. dem.. předáci názvu bánditů, ho

loty atd.?- Šlapali opravdu pohlaváři všechna prá
va lidská-—.v dělnickém svéprávném' Sdružení?
Tak daleko dospěla autonomie dělnictva a přípra
vy na stát budoucnosti, že by v- ní vládli- nad
členstvem nejhorší tyrani? Tohle přece jenom
pravdou není, třebaže »buržoa< má v sobě zpup
nosti daleko méně, než patentovaní poručníci děl
nictva. Ale klackářství, jaké se jeví v citovaných
a pak i dalších řádcích, jest výsledkem výchovy
rudé. Surové nadávky, jakých se dříve užívalo
proti »buržoůin«, nyní se metají do tábora toho.
odkud jimi bylo sříleno pozaměstnavatelích. A ta
kovým způsobem se má provésti sociální reforma,
tak se má projeviti vyšší uvědomělost! Na 46
stránkách pronášejí se ostré výtky proti pohlavá
rám dříve tolik oslavovaným. Teprve nyní vyčíta
ji se celé řady chyb, úkazů zištnosti, nekolegiální
Istivosti atd. — o nichž přece uvědomělé sdružení
mělo a mohlo věděti dříve, proti nimž se členstvo
mělo brániti již dávno. Teď už »měšťáky« z po
dobného spílání hlava bolet nemusí, protože stroj

ní puška choleristického dělnického zastance chrlí
tytéž náboje do representantů dělnického hnutí.
A výsledek všech takových výpadů? Vůdcové na
ně neodpovídají, jen se usmívají, podaří-li se jin
udržet se dále v teplém hnízdě. Často opakované
neurvalosti pozhývají svého ostří, >uvědomělý
lid« již není překvapen, jestliže taktika v něčem
nesprávná se nazve banditstvím, jestliže odstave
ní vyjeveného komandanta jest nazváno ničemno
stí spáchanou od »holoty a rotyx. V »tříbení soci
álních názorů< se pokračuje tak, že se slovům pod
strkuje jiný význam.

Rozhněváný oposičník praví ku konci: Chce
li si kdo zahrávat s existencemi dělníků, +utno
vytáhnout lískovkya mazat a mazat! (Snad přece
uvědoniělé dělnictvo má povinnost učiniti pořádek
dřív, než by bylo potřebí lískovky?!) Škoda kaž
dé rány. která jde vedle. (Ale vždyť přece socia
listě a jiní uvědomělci protestují i proti tělesnému
potrostání malého nezbedy!) Hrálo se o nás, ale
bez nás (není to tedy hotový bankrot dělnické své
právnosti?), jak dokázaly události v Čechách roku
1913,Dnes konec hry,teď súčtujeme, co stál re
Žie, jak drazí a kterak vyspělí byli herci, Práska
lo se bičem, kopalo se do členstva, posměch se
z uěho tropů, členstvoše žostouzelo, poškozova

Jlar-jehopotřebámse Vysmávalimássiěňňovali510

tisídovousumu,kteroučeskýspoleket 3 vý"Modlinavrtácké zřízení svažkové, a"
né platy chiVvé

ru, krásné vlastnosti dělnických »vůdců<! — K
této hrozné písni o vůdcíchsklamahého: dělnictva
hy se mohlo dodati: je-li z těch žalob aspoň dé

samo. Říká se, že má každá společnost takové po

hlaváry, jakých zasluhuje. A kdo ty pohlaváry

vůdcům tolik spilají.
Charakter demagogické agitace. Vůdce“soc.

"demokracie August Bebel
"strany v Ehrfurtu (dle protokolu na str. 174.) se

sko, že se nejdříve jedná nikoliv o to, zdaž totó
nebo něco jiného dosáhneme. Pro nás jest hlavní
věcí, abychom postavili jisté požadavky, které ne

"může předložiti žádná jiná strana.« — Dle tohoto
receptu pracují soc. demokraté posud, mámíce lid

nesplnitelnými stiby. Komu .že tedy účel plsvě
cuje prostředky? *

znovu sám tisk soc. dem. zaměstnanců pronáší
trpké výtky. V 8. čísle z 2. února rudé »Sozialisti
šche Monatshefte< však 'poučují zcela »po mě
šťácku« takto: >Na požadavky dělnictva může se
vzíti ohled jen potud, pokud to připouští pud po
sebezachování společnosti. Svědomitý správce
společnosti musí se pokoušeti, aby výkony jeho
spolku bylý přivedeny ve shodus výkonností jeho
konkurence ... Se stanoviska sociálně politické
ho jak odborového tak všeobecného jest zcelane
správné prohlašovati předení za oprávněnou a
praveditelnou každou žádost dělníků. Vzhledem k
odborům jedná se o to, zda jest správno, pro jed
nu část dělnictva různého povolání žádati značně
lepší podmínky mzdové a pracovní, než jaké v.

-těchto povoláních jsou obvyklé, za cenu zmenšení
-Konkurénční výkonnosti konsumního spolku. ——

Slóvo o vzorných podmínkách mzdových a
pracovních stává se zde heslem, které organiso
vané dělnictvo dráždí a vede na povážlivé cesty.
Konsumní spolek jako forma organisační není ú
čelem sám pro sebe, nýbrž pouze prostředkem k
účelu.« — Tedy po tolika radikálních pokřicích
pánové stále více se. uchylují pod. ochranné štíty
měšťáctva proti vlastnímu dělnictvu.

Cenné doznání.Při politické: volběve Frei
„burku „stáli proti sobě kandidát soc. demokratický
a křesť. sociální. Soc. demokraté snažili se v jed
nom letáku lépe situované voliče zpracovati pro
sebe. A tu jím uklouzla slova: »Pamatujte si, že
křesťanské odbory ve svých požadavcích a ve
zpíísobu boje nezůstávají pozadu za Žádnou soc.
demokratickou organisací.« — Tim chtěli“ bohá
čům říci, že nijak svým materiálním zájmum ne
prospějí, jestliže se přičiní o porážku soc. demo
krata. Ovšem způsob boje jest u křesť. sociálů
rozhodně solidnější, ale zajímavo, že ve chvíli ne
bezpečenství dovede soc. demokrat přiznati, jak
se křesť. sociálové starají o dělnictvo pečlivě,

Křesťanství a socialismus. Rudá >Leipziger
Velkszeitung« v 26. čísle píše o velkém rozdílu
mezi křesťanstvím a soc. demokratickou theorii.
Praví mimo jíné: »Co se zde jeví jako protiklad
mezi formou a životem, vystupuje ještě ostřeji v
té příčině, že theorie socialismu, na kterou musí
strana hleděti jako na základ své prakse, stoji ja
ko nejrozhodnější materialismus ke všem nábo
ženským naukám v nejnesmířlivějším odporu. I
kdyby náboženství (jako idea nadpřirozeného) a
socialismus (jako nová společenská organisace) se
mohly nacházeti v nejlepší harmonii, materialisti
cký marxismus a náboženská víra. jsou protiva
mi neslučitemými. Proto mnohému se jeví progra
mová věta neutrality jako slabošský oportunis
mus, určený jen k chytání hlasů věřících rolníků
a dělníků, ale ve skutečnosti odporný materiali
stickým zásadám našeho hnutí.«

Veliké organisace italských katolíků. >Nuova
Antologia+ přináší v posledním sešitu článek C.
Torricelliho o organisované síle italských katolí
ku. Organisace z větší části byly zřízeny a ukáz
něny teprve za papeže Pia X, za heslem >vše v
Kristu obnoviti«. Od ledna r. 1908 pozůstává »ge
nerální ředitelství katolické akce«, které jest pod
řízeno přímo státnímu sekretariátu vatikánskému
a na tomto generálním ředitelství závislo jest pět
velkých katolických sdružení, a to: lidové sdru
žení, čítající 80.000 členů. Vydává týdenník a slou
ží propagandě a organisaci. K tomuto sdružení
jsou přičleněny bibliotheky, spolky pro sociální
Studie, lidové kursy vysokoškolské a. praktické
školy pro znalost zákonů. Druhé sdružení jest
hospodářsko-sociální, zahrnující v sobě všechny
hospodářské organisace. Ze 353.000 členů připadá
70.000 na katolické: odborové sdružení průmyslo
vé, 40.000 na odborové sdružení zemědělské a
240.000 na kooperace „pomocné pokladny a zálož
ny. Třetí jest katolické sdružení volební, které v
všech volebních okresích má volební spolky s fi
liálkami ve všech obcích. Sdružení katolických
žen sleduje účely dobročinné. Čítá na 20.000 čle
nek. Přidruženy jsou k němu: Katolický svaz pro
ochranu mladých dějníc, spolky zábavně, ohřívár

ny. výpomocné pokladny a td. Konečně páté
sdružení jest Sdružení katolické mládeže, které
výdává svůj věstník a ročenku. K němu pojí se
spolky tělocvičné, sportovní, studentské, útulky

pro mládež a i. Těchto pět sdružení jest zcentrali
sovánov generánímředitelství. Vedle toho“jest
Vkaždé diecési podředitelství, skládající se z
předsedů všech oněm pěti sdřužením náležejících
organisací v diecéši. Předsedou těchto podředi
telství čili diecesánních ředitekství jest dotyčný
biskup. Celá hospodářská moc jest tákto dvojiňá

na: jednak závisí na generálním
ředitelství, tudíž na“kardinálovi státním sekrbtá
ři, jednak na příslušftm biskupovi. Při-posledních
volbách italských byla moc Katolické -or ce
uplatněna. V katolických organisacích italských
panuje ovšem naprostá, až příslovečná svornost.

[Proto tak veliké úspěchy, ačkoli nad. kataliky,
vládnou živly. zednářské“-p
|Křesťanskýživnostník. :

Na valné hromadě českých střádalů 25. února
t. r. pravil starosta Procházka: »My pozorujeme,
jak jsme dle Havlíčka pořád ještě málo mocni v
penězích, že při větších transakcích obchodních
nebo průmyslových nemůžeme dle lidového rčéní
loktem do kapsy a že kde se měřímese' svými
soupeři, jsme nuceni pro nedostatek úspor přene
chati jim i ty hospodářské tvrze, které naši otcové
s velikou obětivostí byli uhájili. Vzpomeňme: je
nom na ztracené hospodářskébitvy-u Lenešic,u
Velimi, u Lužce, u Lipníka, u Studňovse a u Kra
lup nad Vlt. a mnoho jiných silných posic, které
jsme vydali buď bez odporu nebo po boji zcela
krátkém. Tak vypadá situace naše za vlády Če
chů plesajících a výskajících, kterým se zdá při
jejich marnotratnosti, že hospodářsky nadmíru to
steme, až to budí -úžas Evropy. Kdyby houkala
děla, bylo by to daleko slyšeti a snad'by se někdo
chtěl zastati porušené rovnováhy v Evropě. Alé
tichému ©bombardování našich ©hospodářských
tvrzí nastřádanými miliony německého lidu neopře
se nikdo, když my šarni přihížíme k tomu bez
zájmu a hlučně těšíme se tím, jak jsme sami také
dobyli slavných vítězství v tělocviku, ve zpěvu
a při kopané. Nelze popírati smutnou skutečnost,
že hyneme' hospodářsky, následkem toho také
mravně'.i politicky.

Jak jinak by to vypadalo ve vlastech českých
podle dosažitelných ideálů střádalských. Ovoceriť
našeho přičinění naplňovali bychombrzo a vy
datně všechny nádrže národních úspor, vykupo
vali z rukou cizích pozhenáhhi českou půdu“ pod
niky průmyslové, hutě, doly atd. a sami bychom
poskytovali z vlástňích úsporzápůjčky českým,
obcím a okresum, aby hověti mohly pokřojh, nová

doby. Ba snad by nám i zbylo něco na zápůjčky
jniým bratrským kmenům slovanským. Zaměst:
návali bychom sami všechny dělné ruce české 4
neztráceli bychom emigrací na statisíce "českých
hlav. Český národ se svou úspornou silou K 500
milionů ročně vydá více, než všichni rakouští mii
lionáři dohromady. Za deset let by se s 5000 mili
ony českých úspor mnohé dalo změniti po vla“
stech českých. I koncesse škodní, ba i politické by
se činily národu hospodárnému. Ale národu pro
stopášnému, který v masopustě proplesá 50 mili
onů a druhý den naříká, že nemůže zachrániti
slezskou obec českou Leskovec, které Schulver
ein půjčuje bídných K 15.000, aby ji poněmčil, ta
kovému malomocnému a zhýralému činiteli netře
ba činiti ústupků žádných. Jen národ hospodářsky

silný uplatní své ideály osvětové a politické.«
Ustoupení od smlouvy před nastoupením prá

ce. Dle přednesu stran přijal žalovaný V. M., mistr
truhlářský, žalobce V. P., truhlářskéhopomocníka
v sobotu kolem půl 11. hod. dopol. do práce k na
stoupení v pondělí a přijal od něho pracovní kníž
ku, nevyjednav mzdy. V neděli na to kolem půl
deváté ráno majitel živnosti vyhledal dělníka a
oznámil mu, že také jeho společník přijal bez jeho
vědomí pomocníka a že tedy musí žalobce pro
pustit, načež týž pronesl, že si tedy musí opět
místo shánět. Ptal se ho, zda-li má s sebou jeho
knížku a když ji žalovaný na stůl položil, vzal,
aniž by prohlásil, že neustoupí od smlouvy a takó
v pondělk ráno do práce nepřišel. Dělník domáhá
se pro udánlivé bezdůvodné propuštění náhrady
za 14 dní obnosem 52 K. Živnostenský soud ne
uznal nárok žalobní odůvodněným, takto rozhod
nuv: Z přednesu stran vysvítá ($ 863 obč. zák.),
že žalobce v neděli ustoupil od smlouvy bez ja
kéhokoliv nároku, čímž byla tato rozvázána sou
blasem stran. Následkem toho patrně již žalobce
v ustanovený den do práce nepřišel. Proto žaloba
jako bezdůvodná zamítnuta býti musela.

Průmyslová rada konala ve Vídni 16. t. m.
ustavující plenární schůzi, v níž ministr obchodu
dr. Schuster prohlásil, že zlepšení hospodářské a
průmyslové situace pokračuje jen pomalu. Kles
nutí úrokové míry nemohlo ještě odstranici stag
nací průmyslové čirmosti. Účinky politických po
měrů na život hospodářský jsou tím politování

hodnější,protože podněkavostv Rakousku jaofaebě nepříliš silná se ještě více oslabuje. Vláda

*



nemůže v oboru obchodu a průmyslu vyvíjeti čin
nost tvůrčí, nýbrž jen podpůrnou a pečující. Pod
porování průmyslu vládou může se uplatniti jen
v tom směru, že vláda pečuje e zachování a f0z
šíření dornácího odbytu 'odstraněním všech pře
kážek a pak podporováním vývozu. Po této strán
če snaží se vláda zjednati účelné podmínky ku
zlepšení poměrů hospodářských.

SEMENA
spolehlivá dodává

Jindřich
Vaněk,

velkoobchod semenářský

PRAHA-I., Václavské
náměstí, „U zlaté husy“.

Cenníky a nabídky
ochotně se zašlou.

HEJÚČINNĚJSÍ NEJLEVNĚJŠÍ HNOJIVO FOSFOREC

POZOR naznámkuHVĚZDU'!

Arnošt
zPardubic.
O tomto prrním ur
cibiskupovi Pražském

nejlepším a nejlev- .
nějším, Ihned účin. ||Sopsa!histor. úvahu
kujícím hnojivem fos- JiříSahula.
torečným.- žádejte
výslovně známku Stran M„hvězda“

(ena pouze 16 haléřů.

Objednávky vyřídí i
bned administrace

„ČasovýchÚvab“
: Sdružení ©: jr Hredoi| Králové,
křesť. zemědělců Adalbertinum.
PrahaIl. -Spátená9 ——

K velikonocům
dovolajisi veleďůstojnému duchovenstvu nabízeti chvalně

snámé, jé r. 1888 nejdůstojnější biskupskou konsistoříOrdi ím listem důst. farním úřadům k nákupu
doporučené .

Pilnáčkovy pravé voskové
svíce oltářní,
dále paškály, triangle atd. — Též mám na skladě vonné

královské idlo, kostelní uhlí dřevěné a
K vedlejšímu osvětlování a k pohřbům doporučuji
levnější svíce voskové a polovoskové.— Pro soukromou

u výtečné toiletní mýdlo a nopadělané čletéjádrové mýdlo (boz zápachu.)
O hojné roskasy prosí v hluboké úctě

Anna Braunová v Liforyšli,
Dolní Riegrovo náměstí (máselná iň). Obchod svícemi,
mýdlem a jinými odbor. výrobky cís. a král. dvorní

továrny firmy J. Pilnáček v Hradci Králové.

Wše v cenách továrních.
M | DA

dok dok i dobž

Umělecká podobizna
Jeho Excellence
nejdp. blskupa

Dra Josefa Doubravy.
— Perokresba —
od prof. Švabinského.

Pros'ulý český uměleo obohatil galerii svých
uměleckých dělsdařilou podobiznou Jeho
Excellence, která i po stránce umělecké
bude ozdobou kašdého domu farního. —

Rozměr samé podobízn
Rozměr podobizny s okrajem . .

Dostali jeme výhradní právo prodeje
: a máme na skladě:

podobiznu na kartoně bes rámu frkoK 4—
obiznu s rámem a zasklením

v následujícím provedení rámu:
v černém úzkém moderním rámoi K 11—
v mahagonovém úzkém rámol ... K 18—
v třešňovém úzkém moder. rámci . K 18—
v úzkém slaceném rámci s kostkou

v rosích..........<-.+..++. K
v úzkém rámci ve slohu Ludvíka XV. K 284—
v úshém rámol ve slohu barokovém,

temně slacen
Při zásilkách reprodukcí zsrámovaných svýš
se cena obalem, který čítáme v netto ceně

K 2— a patřičným portem.

Objednávky vyřizuje obratem

| l Družstevní knihkupectví
| "WHradol Král., Adalbertinum.

VTT MTM«e 9

s překrásných vzorů vkusně zbarvených.

a tranko.

jutové »špagátové«, vlněné sho
landské«, vlněné »Harléme.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, sa ceny úžasně levné.

pokrývek, záclony
bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti.
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Jan Horák, Ťsoukenník
v Rychnově nad Kněžnou :zasílá na požádání vždy

dle roční smisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
Sluze mche ryze křesťanského závodu za

dobu vice než třicetiletého působení.
Učiňte, prosm, malou objednávku na

zkousku,
Ž-M

Velejemnéelátky na taláry.
Též aa oplátkybez zvýšení cen! ý

R8p XG8B X 563 XBEDXB8BX

„JUNO“
antiseptické mýdlo holičské, vydává jem
nou, dlouho neschnouol pěno, po které
i sebe tvrdší vous změkne, aniž by pálil

obličej.

Kus10:20 Spocialitafirmy
Jos. Jelínek

mydlářství a parfumerie v Hradci Král.

=
—

Sochy Těla Páně — Klečící
Sochy ev. — Obrazy — Oltáře —

| Up> Wiastní

XGBDX GBPX GODXGODXCSDX ý Bratováclanátě átte Školské.
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

veškerý

kola. pramenů
prádle. praporů. příkrovů, koborců aevovéhe máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Obráskané: usnávacích referencí a odporučení. —ové cenníky, rospočty, vsory a hotovézboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímš levnější
osny aš o 30"/, neš všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a40 lot. vlastní činnosti.

" Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

9

RN» ZPA
kostelní (3M ft

AJ DI O

vodbor.provedení 9 NObr
DĚÍTŮ snoorajeadošává or PŘ RathAPT

DOROFr. Uhlíř, 842421
umělésklenářstvía malbaskle be prot yn

v Třebechovicíchu Hradce [DOIOLN kYdh

Králové. EOPRONDEÍGeentys roj nepošt ZOE

0
andělé — „Vzkříšení“ — Jeskyně —
Kazatelny — Zpovědnice — Pultíkya j.
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Předplatnéna čtvrt roku 2 K60h
, na půl roku BK—

Odboj irského Listeru,
a“ trsko (Erin, Ireland) jest veliký: ostrov v sou
sedství Britanie, měřící přes 86.000 čtverečních ki
lometrů. Země dělí se na 4 provincie. Na severu
jest provincie ulsterská, která: jest protestantská.
Domorodé.katolické obyvatelstvo zakusilo od.an
glických protestantů několikrát zcela nelítostné,
hromadné pronásledování. Katolící susově mučení
statky se jim šmahem zabavovaly. Zoufalé povstá
ní proti tyranské vládě. protestantské královny
Alžběty bylo potlačeno způsobem nejkrvavějším.
Zápas vyžádal si tak hrozných obětí, že jeden z
anglických velitelů (lord Grey) napsal královně:
>Mimo mrtvoly a popel zůstalo v Irsku málo 2
toho, nad čím Vaše Veličenstvo bude moci pano
vati«<

Jakub I. vyloučil při nastoupení na trůh ze své
amnestie »papežence a vrahy«. Vsadil do vězení
posly, kteří přišli prosit za náboženskou svobodu,
zakázal katolickou bohoslužbu. Roku 1605. přiká
záno katolickým kněžím opustiti zemi pod trestem
smrti. Protestanté odňali Irům na milion akrů pů
dy, skoro všichni katolíci vypuzení . „rovincie. ul
sterské. Za Karla Ť. ohupování pokračovalo. Když
však později král padli do rukou revolucionářského
parlamentu, lrové chystali se mu pomoci, doufa
fce, že pak z vděčnosti se jich panovník zastane.
Leč proti Irům vytáhl Cromwell s 50.000 vojáků,
aby vykonal rozkaz parlamentu: »Všecino po
vražditi, zloupiti, spáliti, jak to synové israelští uči
nil chananejským.< Když Cromwell slíbil milost
občanům města Droghedy, tito se vzdali. Ale hned
začalo děsné vraždění, které trvalo pět dní. V ko
stele bylo pobito přes tisíc katolíků. Cromwell je
ště své podvodné a krvavé jednání vynášel jako
veliký náboženský čin. »Nebyla to naše moc, která

“ vykonala tento veliký skutek, ale Duch Boží.c
Na 4000 Irů, kteří padli do rukou velitele Jonasa v

děno. Kněží upalování, vražděny ženy i dítky. 40
tisíc Irů prchlo- do cizích zemí. 20.000 (mezi -nimi
1000děvčat odňatých matkám) prodáno za otroky
do Indie. Na hlavu katolického kněze vysazena
jako na hlavu vlkovu cena pěti liber šterlinků. Ny
ní odňato: Irům 7,708.237 akrů země. <

Když bylo po krátkém. trvání republiky ob
noveno království, nabyl znova platnosti zákon

ským bohoslužbám.

bavován i později. R. 1698.zakázán návrat všem
katolickým biskupům pod trestem smrti, ačkoli niž

cími byj pobyt v Irsku-dovolen. Katolíci vyloučení

veškerého veřejného působení. Bylo prohlášeno,
-že nejsou oprávněnízakupovati statky. Za to však

svobodného evangelia<.

Roku 1792 král Jiří III. odmrštil žádost Irů
za svobodu náboženskou. Učiněny pozdějiněkteré
malé ústupky jen proto, že hrozilo Anglii veliké
nebezpečenství z Francie. R. 1800 Irsko pozbylo
svého parlamentu a spojeno reálně s Anglií.

R. 1809 vystoupil jako neohrožený a bystrý
vůdce irských katolíků advokát Daniel O' Connell.
Nastal svízelný boj parlamentní. O' Connell zaklá
dal po Irsku »katolické výbory«, vláda je však r.
1814 rozpustila. Po houževnatých zápasech koneč
ně roku 1829 přiznána katolíkům aspoň některá
občanská práva. Ještě více se stalo ve prospěch
irských katolíků zásluhou Gladstonovou r. 1868.

Leč stará protestantská zášť, která se vybíjela
v dlouhé řadě krvežíznivých skutků (z nichž jsme
jmenovali jenom některé), posud nezmizela. V do
bě svobodomyslných hesel zvláště protestanté ul
sterští rozvinuli širokou agitaci na potlačení lid
ských práv katolických sousedů, tvořících převáž
nou většinu ostrovního obyvatelstva.

Jakmile obyvatelé Ulsteru uslyšeli -že vláda
chce povoliti irskou samosprávu, hned byli vzhuru
a hrozili ozbrojeným povstáním všechulsterských

li se katolíky zotročovati, lekli se, že by měli na
ně pohlížeti jako na cbčany rovnoprávné a — že
by irští protestanté v irském zákonodárném sbo
ru docela mohli býti přehlasováni katolickou vět
šinou.

Všecky — i velice vzdálené — kolonie Angli
cké veleříše mají již samosprávu, jenom Irsko,
které jest odděleno od Anglie úzkým pruhem moře.
samosprávu míti nesmí. Vláda a většina parlamen

vyhrůžky protestantů, vysmívající se ústavnímu
(a k tomu hodně demokratickému!) zřízení! Ul

dobrovolníků, spolehli se na podporu šlechty a
církve anglikánské. Hned opatřována spousta pu

většinou, chceme býti občany pouze anglickými!«
Tak hrozil Ulster.

Co měla vláda činiti, aby zjednala platnost
parlamentnímu usnešení? Pro takové případy musí
se užíti na zkrocení fanatiků vojska. Tudíž přiká
zána mobilisace proti nepokojným duchům. Rozumí
se, že veliká válečná moc měla pečovati o to, aby
byl v Ulsteru zachován pořádek a klid. Až by při
by! do odbojné provincie značný počet vycvičené

by padl prvý výstřel. Vždyť se ví, jak často v mo

strašení zákonodárných sborů, k vůli zdůraznění
stanoviska morálního. Ale před mluvou děl pak

revoluce utichá. - ——
A stalo se něco zcela neočekávaného, co vzbu

dilo úžas v celé Evropě. Velící generál Gogh a na
70 jiných důstojníků prohlásili, že nepůjdou střílet
na vlastní krajany, že raději podají žádost, aby
byli z. vojenské -služby propuštění.

Inserty počítajíse levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

bře, jaké následky by to mělo pro budoucnost, až
by jednali důstojníci v kritických okamžicích dle
vlastní politiky. *

A ejhle, k úžasu Evronv demokratická vláda
couvla před aristokratickým odbojem. Revoltující
důstojnictvo skládá se z valné části z protestant
ských šlechticů. Vláda, másto co by potrestala du
stojníky, jednající proti ústavnímu zřízení, proti
vůli většiny anglického lidu, začala rebely klidniti.
Omilouvala se jim, že se jedná o opatření méně
významná. Tak prohrála vláda jak v Ulsteru tak
v armádě na celé čáře.

Když důstojnictvo poznalo, jak se vláda bojí
rázně provésti vůli parlamentu, dodalo si další od
vahy. Vynutilo si smlouvání s ministrem války.
Sepsalo si listinu, kterou zavazovalo vládu, že tato
nerozkáže bojovati proti Ulsteru, že se homerule 
(samospráva) Irska neprosadí za pomoci vojen
ských bodáků.

V ministerstvu nastala debata velice bouřlivá.
Polní podmaršálek French prohlásil otevřeně, že
jednání důstojníků zasluhuje nejostřejšího trestu.
Naposledy však po zakročení lorda Roberta sám
French listinu podepsal.

Tak odešla zdemokratisovaná ústava z bojiště
s přelámanými údy. Angliese domnívala, že no
vými řády: zlomila moc velkostatku, ale nyní se
pokořila před uniformovanými aristokraty tak bo
jácně!

Tedy zatím homerulový zákon nenabyl přat
nosti, Jsou vypsány nové volby, jimiž se chce
vláda odvolati k národu. Ale neprojevili splnomoc
něnci anglických voličů již nyní, co si vlastně ná
rod přeje? Nezaviňuje vláda-věliký otřes ústavno
sti? Jestliže nedovedla udělati v provincii pořádek,
kdož by se divil, že Irové sami nyní prohlašují,
že se ze všech sil postarají, aby parlamentní u
snešení nabylo platnosti a že se sami postaví na
obranu svých práv? Takové couvnutí před »ne
bezpečenstvím krveprolití« může zaviniti tolik, že
při zpupnosti ulsterských vznikne skutečná domácí
válka velikého rozsahu. Násilnýfanatismus za změ

hot poměrů však dlouho v Irsku triwnfovatinebude.—
Obrana.

Postup katolicismu v Anglii. P. Gasauet, před
stavenýanglickýgh benediktinů a předseda komise

. papežem Piem X. k revisi latinské bible ustanove
né, konal po 6 měsíců přednáškové turné v Spoj.
státech severoamerických a v Kanadě. V rozmilu

„vě s americkými reportéry v Nov. Yorku pravil,
Že náboženská situace v Anglii je mimo katoličis
mus bezůtěšná. Oxfórd a Cambridgestávají- se
vždy více středisky atheismu. Anglikánští bisku
pové ztratili u svého kléru veškeru autoritu a.ne
jsou nic jiného, než Volnomyšlenkáři. Jedině ka
tolická církev stojí pevně a rok co rok ve velkých
masách proudí k ní intelektuelní lidé. P. Oasáuet
prohlásil, že-za jednu generaci bude Anglié dle

. -—

Akciový kapitál K 8,900.000"—.

Prodejna©.k. třídní Jaterie.

-JA Welkoobo

provádí veškeré

1 (* :
.

Vklady přes K 29,000.000—.

směnárenské, :
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jeho pevšého přesvědčení rozdělena na katolíky
a volnomyšlenkáře, poněvadž protestantismus u
padá k bežvýznamnosti. Dostťanou-li se katolíci
mezi střední vrstvy, pak bude prý Anglie brzy

zemí katolicku...
"měšťanostou a soudcem. Nedávno

zemřel v St. Lorenzo v severní Americe bratr 0
bšátů Mutvihill, který byl dlouhá léta měšťanostou
a soudcem. Bratr Mutvihill nastoupil v Belmontě
v Irsku do řádu oblátův a odebral se r .1867 do
Kanady a žil v rěstě Si. Lorenzo, R. 1876 založil
školu, ve které děti učíl dlouhý čas anglicky a
francoúzsky. Měšťané poznali jeho bystrou orga
nisátorskou činnost a zvolili ho starostou, kterýžto
úřad zastával 24 let bez hany. Kanadská vláda zvo
lila jej za soudce. AŽ do své smrti vyrovnával Spo
ry všech účastníků velmi uspokojivě. Země Ka
nada může se pokládati za šťastnou, že v jejích
hranicích věrná zbožnost není překážkou k dosa
žení vynikajících důstojenství, jak je tomu jinde.

-—Městská rada v Bernu (katolíci jsou tam v
malé inenšině) zvolila si předsedu Dr. Bůrlera,
který je katolíkem a předsedou katolického spolku
bernského, protože je k tomu úřadu nad jiné kva
lifikovaným.

Židovská assimilace. Zase nové ukázky, jak
neupřímná jest hra těch lidí, kteří za židovský se
menec vychvalují židovskou lásku k českému ná
rodu a kteří stále doufají a doufají, že židé žijící z
mozolů české práce s naším národem konečně sply
nou. Občané, kteří takto kalí zdravý úsudek české
ho lidu, přece vědí velmi dobře, že na takovou
assimilaci čeká marně český národ již tisíc let.
Vědí velmi dobře, že i židé zrození na českém ven
kově a česky mluvící po svém příchodu do Prahy,
Brna, Budějovic a jiných velikých měst ihned se
přidávají k židům německým a stávají se hlavní
mi sloupy germanisace. Zvláště v pražském škol
ství bije tato okolnost tolik do očí, že tam může
sekati komplimeny židům jen takový žurnalista,
který chce k vůli insertové politice národ kla
mati.

V polovici února měli v Benešově přednášku
© sionismu Židovští nacionálové dr. L. Singer z
Prahy a E. Arnstein z Dobříše. Zahájili ji hebrej
ským proslovem. Pak dr. Singer pravil: »Židé jsou
mezi národy živel cizí a nechtějí s národy sply
nouti.« Druhý řečník, rozváděje dále therma »O
budoucnosti židů«, řekl: >Hnutí asimilační je ne
mravné; žid, který se stává Čechem, zrazuje svůj
národ, při čemž český národ nic nezískává, ježto
takový počeštěný žid je živlem nespolehlivým,
který odhodí svou získanou národnost, když přijde
do okolí německého.< Tito lidé promluvili plnou

pravdu. Jakým vlastencem jest vlastně český agi
tátor, který odporučuje silnou národní ochranu če
ských menšin, ale zároveň schvaluje olupování ži
dů o jejich národní svéráznost? Žid assimilační
kleště snáší potud, pokud cítí, že to vyžaduje nut
ně prospěch jeho obchodu. Jakmile se stane vět
ším pánem, vyklouzne z kleští a ukáže znovu svou
pravou semitskou povahu. Israelita a germanisá
tor, sionista a podporovatel německých židovských
škol v Čechách — toť téměř jedno. Na jaký jazyk

- zvykli si semité v Čechách před staletími, takové
mu jazyku jsou věrni posud. Až zmohutní Vice,

FEUILLETON.
Chytrá odveta.

Pekařský mistr Vodemlel stal se velikým kri
tikem celé Pražské ulice, v níž tněl vlastní krám.
Přistěhoval se do Dubova z daleka. Sotva se tu
trochu ohřál, již začal pronášeti píchlavé poznám
ky o svém starousedlém konkurentovi Dílkovi. —
»Ten dělá bochníky! Hanba mluvit! Za den stvrdne
jeho chléb víc než komisárek. Z kůrky by se daly
dělat podrážky, které by ani vodu nepropustily.
Ze střídy by se daly řezat figury jako z bukového

„dřeva, kdyby neměla přílišným přidáním kvasnic
tak „veliké oči. Hm — takový packář může dávati
za pětník větší kus chleba, když je krajíc provr
taný chodbičkami jako školní houba.« Tak a po

ně pronásledova| poctivého mistra začátečník,
S vandrovalše Když. seDílek dověděl,jakou mu

dělá reklamu konkurent,zahořel žádostí po odvetě.

+>Počkej přivandravakče, všakakěještě naučím motivý
i rés s

akveh Ý c oč jst nězůsta“v Rudicích?

de ti upeku ještětakový peprný komigárek,jao jsi dosud neokusil.«
+, Vodemlej. také do jiný; živnostníků.
«Vyslovil v hosj L podiv, přoč' najednou tolik

n tloustne nova Vocilka, který do nedávna nic ne
? měl.Jest ssbonenizev uká čo kóčký RE Ak psici.»BÍ bo—

Lěí občanneví, co se všeok í snísi, zajde-lihle čas k uzenáři. OVocilkovi | vídám, |
Enechci nikomu ubližovat, ale o ji

vypravovatcelé kronikyt <

O krejčím Vestáři prohodil jednou rozmarně:. že barví staré cáry, z nichž u zceja
kusy oděvu. Ani stářý 'truhláf "Hetšel“

. demlelovu sarkasmu. »>Dai jsem si u něho dělat

sžidlí, ale ta ysredz počátkuvrzala jako
ty. Stará mi fekla, že musim nohy té

jic n

e'stáh

začnou mluviti hebrejsky zrovna jako V Palestině
a. v polských krajích. Malý obrázek! V Mostu nej

větším štváčem proti českémn školství jest býva
lý »český« žid dr. Arnošt Glaser, advokát v Mo
stě. Tento absolvent českého gymmasia v. Praze
a čéské university, který ještě před desíti roky byl
stoupencem strany pokrokové a hrál si v Praze
V »Česko-židovské jednotě« na velkého vlastence,

„jest nejfanatičtějším nacionálem. A vždy 'svoji k
svému! President anglo-rakouské banky Karel ry
tíř Mlorawitz, který nedávno zemřel, odkázal 250
tisíc korun israelské náboženské obci vídeňské na
zřízení ftundace podpůrné pro židovské chudé sou
věrce, 108.000 korun na podporu úředníků Anglo
banky. velkou většinou židovských, svou knížecí
vilu v Oynhausenu vídeňskému Žurnalistickému
spolku Konkordii (president Jakob Singer), svou
druhou vilu v Badenu stavebnímu ústavu židovské
náboženské obci vídeňské, 20.000 korun na pod
poru židovských sirotků, a — 5000 korun vídeňské
nemocnici Milosrdných bratří, která přijímá ne
mocné všech konfesí. — V Krakově byl konán
sjezd akademiků židovských; na němž usneseno
založiti nové sdružení akademické pod názvem
»Věda 'židovská«, a to za tím účelem, aby se ži
dovští akademikové více zajímali o judaistiku, li
teraturu, kulturu a historii židovskou. ©Mimo to
schválena byla resoluce, v níž se projevuje pře
svědčení, že mládež židovská jest povinna přede
vším podporovati na venek záležitosti lidu židov
ského, ve věcech pak, týkajících se záležitostí
všeobecných, nežidovských, postupovati se stra
nami nejpokrokovějšimi. Na konec bylo usneseno
Svolati sjezdy posluchačů universitních i technic
kých a domáhati se na nich na výše zmíněných
základech uznání židovské národnosti.

Slovanskými svými přisluhovači židé pohrda
ji plným právem. Vědí, jak tací »zástupci veřej
ného mínění« dají se lacino koupiti. Proto také za
vhodných příležitostí dávají jim na jevo otevřeně
své pohrdání.

K německým živlům se tlačí židé ovšem je
nom z důvodů obchodních. Jdou s těmi, kteří vlád
nou. Ale jakkoli germanisace má v židech tak pev
né sloupy, přece se chovají Němci k semitům da
leko sebevědoměji než odkopávaní Čecháčkové.

Některá německá nacionální sdružení otevře
ně židy vytučují. I protikatohoká německá žurna“
listika ozývá se proti židovským spádům zcela
bezohledně. A někdy německý časopis uštědří ži
dům i neomalený kopanec. Ačkoli se dobře ví, že
by budějovické němectví rázem bylo bez židov
ské spolupráce na hromadě (v lyceu německém
jsou skoro vesměs židovské dívky), přece >Bud
weiser Zeitung« uveřejnil v »Desateru pro Něm

domu a svého života podstatou cizí a zavírej dvé
ře před vlivy slovanskými, vlašskými a především
židovskými!« — Ovšem i po tomto kopanci zůsta
nou židé věrni germanisaci dále — pokud nenasta
ne doba obcovacího jazyka hebrejského i v Če
chách.

Žádný Čech nesmí býti nucen, aby před sou
dem vypovídal německy, ani tenkrát ne, kdvž ně
mecky uml. Továrník Jan Stáhala v Rumburce o
depřel před okresním soudem rumbursk“ sn.

nouti dratvemi, má-li se na tomsedět aspoň trochu
bezpečně. Beztoho to slepil bednářskou smůlou a
nebo ševcovským mazem.«

Takovými nekřesťanskými poznámkami velký
kritik Vodemlel popudit proti sobě celou řádu sou
sedů. Pekař sice z chytrosti pomlouval jenom ty,
kteří u něho nekupovali, ale proti takové kyselé,
jízlivé maškaře zaujalo nepřátelské stanoviskoi
mnoho těch lidí, kteří se horšili nad zbytečnými
rýpanci.

Pomsta kvapila rychlým krokem. V neděli rá
no Dílek zavolal hocha svého bratrance, bydlícího
v jiné odlehlé ulici. »Francku, tuhle máš desetník.

od cesty. Ale pozor, dobře to schovej do kapes,
a hned mi to přines po humnech. Nikomu to kou
pení neprozrazuj ani slovem. Vodemlet tě asi sotva
zná, také mu zbytečně neříkej, čí jsi! Rozumíš?
Nechci, aby se Vodemlel dověděl, že jsi val
housky pro mne. Moc mi na tom záleží“ A te

honem upalujt« 1 pP -Právě v tu chvíli Seděla ve světí
vělmi milá návštěva. Vrátil se totiž
mouce jeho dobrý přítel Vostřel, který, vypravoval
v kvapném tempu, jak se měl v cizině. S tímto mu
žem umluvil Dílek rafinovaný plán na potrestání

| kritika Vodemlela. Večer půjdou pohromadě do ho

spody kde vykládá každou neděli Vodemlel svéy. Vostřel si vezme obě“tousky do
čaostátní půjde jako po másle.Vodémlel se

„ diví, až Dílek zabrousí do hostince, kde už. nebyl
dvě létal Ostatním to snad nebude tolik nápadné,
až se tlistr objeví S Vostřelení, který před šesti

, lety v tom lokálu byl častým návštěvníkem! Hm
— a Vodemleloví dojde řeč, dá si hned svůj jízlivý

ozvalo se radostné halo! »Není tohle Ferda? Bo

ze je. — elé, vede? I to jaj-hod
ztaPkromnémeáni'po ezapohninášna sta:

vídatí jako svědek německy. Soud uložil mu po
kutu 20 K3 toto usnesení krajský soud v-České Li
pě potvrdil“ Nejvyšší soudní a kasační dvůr roz
hodnutím z 10. března t, r. uznal takto právem:
»Usnesením c. k. okresního soudu v Rumburce
2 21. ledna 1914 č. j. Hs 19-14, jímž uložena byla
dle $ 160. tr. ř. svědkovi Janu Stáhalovi pro jeho
zdráhání se vypovídati německy pokuta 20 K, při
nedobytností její vězení 24 bodin, a potvrzujícím
rozhodnutím radní komory krajsk. soudu v České
Lípě z 27. ledna 1914 Ns VI. -5-14 byl zákon ce
do ustanovení $ 160. tr. ř. porušen. Oba nálezy
byly zrušeny.« Na samozřejmou věc je v Rakou
sku třeba rozhodnutí nejvyšších instancí.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největě

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Politický přehled.
Odvod nováčků povoluje se císař. nařízením

ze dne 20. března 1914. Počet nováčků zvyšuje se
o 5600 mužů, z nichž na rakouskou polovinu připa
dá 3212 mužů. Kontingent branců zeměbrany zvy
Šuje se o 4580 mužů. Povoluje se celkem 94.697
mužu pro společnou armádu, 28.297 mužů pro ze
měbranu, vedle brancu, jež má dodati Tyrolsko
a Vorarlberk a vedle náhradní zálohy. — Zároveň
ustanoveno, o kolik nováčků více má se odvésti
roku příštího a následující léta až do roku 1924.
Pro společnou brannou moc zvýší se počet bran
ců na rok 1915 o 11.300, na rok 1916 o 17.000, r.
1917 o 17.300, r. 1918 a v následujících 5 letech
rovněž o 18.000mužů, z čehož země rakouské pro
rok 1915 mají postaviti 6481 mužů, r. 1916 — 9750,
r. 1917 — 10.037, r. 1918 a v následujících pěti le
tech ročně 10.324mužů. K udržení stavu zeměbra
ny zvýší se počet nováčků r. 1915 o 5785, roku
1916 o 6749, r. 1917 o 6845, r. 1918 a následujících
pěti letech ročně o 7038 mužů. — Nyní nemá nikdo
práva tomu se vzpírati, teprv říšská rada může o
depříti schválení císařskému nařízení vydanému
na základě $ 14. — Odvody začnou 22. dubna a
skončí v červnu.

Výpůjčka 375 mil. K. Ve schůzi komise říšské

projeven souhlas s půjčkou 375 mil. K, která má
býti hrazena pokladními poukázkami. Půjčka má
býti umořena seriovými tahy během 15 roků. Z
toho 30 mil. K jest potřeba na investice státních
drah, 227,638.000 K jako úhrada nákladů balkánké
mobilisace, 51,890.000 K k doplnění výzbroje voj
ska a na základě delegačních usnesení z r. 1912 a
64,992.000 K jako mimořádné vojenské úvěry na

základě delegačních usnesení r. 1913.

ré přátele.c Takové výkřiky se sypaly vstříc mu
lovanému příchozímu. Vodemlel, který seděl u
okna, vyvalil oči — byl nějak zlostí zarudlý. Dí
lek slyšel již přede dveřmi jeho silný hlas, který
najednou při otevření dveří zmlkl, jako když utne.
Aha — nejspíš zas Dílka pomlouval, ale podle vše
ho dostal od jiných také pořádný díl. Vždyť tu
sedí také uzenář Vocilka — krejčí Vestář a jiní do
bří přátelé Dilkovi. Počkej, Vodemlele, to bude
teprve Švanda, až se začneš durdit jako krocan!
Dilkovi pomohou mimo Vostřela i přátelé jiní. Ale
jen Hezky opatrně, neukvapit se, zavést pomalu

účelnou rozprávku a pak vyrazit s dělovou ránou
v nejpříhodnější chvíli!

Začalo další vyptávání. Vostřel hovořil, co
všecko zkusil, jak se mu z počátku vedlo prabíd
ně.
2© »No—tady bys toho mnoho nechytil ani teď,<
poZtíenal Dílek. »Našinec se nadře, ani se ne

si nemohu uložit ani vindry.c
„skim,< vskočil do řeči útočný Voděmlel, »to se

jen tak zdá. Samo dřéní ovšem nestačí, ale má-li
pekař vtipnou hlavu, dovede-li pracovat dle po
žadavků doby, pak se ani v Dubově neztratí. Teď
chce obecenstvo ze všeho pěkného jen to nejlepší.«

Tahle rafinovaná poznámka, pronešená tak,
aby unikla soudnímu stíhání, „píchla Dílka u srdce

. jako Špendlík. Uražený. mistr zhledi, nevěděl roz
čifěriim, 'co promluviti. *

| Ale mistr Vestář, který byl vždy s odpovědí
hned pohotově, odsekl okamžitě: »>No,víte co, do

se chlubit tolik okatě. Dílek pracuje poctivě, svě
domitě, má doma aspoň největší čistotu. U Jiného

pekaře však je trochu jináč, Jednou tamvnaše tetkaKobpřla:rohlík-a právě ve špičcebylo kousék
cucku. Byl to ovšem kousíček jen tak co by se
v -za neheť, ale.somu rohlfku veliké cti ři
"dař:"Já řiškoho nefmenuji, nechel škodit —.sKův



Němečtí agráraíci pro dohodu. Něm. agrárníci
chystají se prý výzváti české agrárníky, aby svo
lili k obnovení vyrovnávacího jednání. Ve společ
ných poradách budé se jednati o otázce, kterak
učiniti. sněm království Českého dělným. Sbhží-li
se obě strany, pozvou něm, agrárníci ostatní něm.
skupifiy, čeští agrárníci ostatní české strany, aby
se sůčastnily jednání. V poslední chvíli však úmysl
svůj odvolávají.

Vídeňské volby obecní. Při volbách do ví
deňské obecní rady za třetí sbor dne 19. t. m. zví
tězili ve všech okresích něm. křesť. sociálové. V
21 okresích rozhodováno bylo o 48. mandátech,
z-nichž křesť. sociálové' doposud měli 47. Něm.
křesť. sociálové zvítězili všude značnými většina
mi, I v Ottakringu, jejž dosud drželi soc. demo
kraté, zvítězili křesť. sociálové 2848 hlasy prot
2320 soc. demokratickým. Zajímavo, kdo vlastně
zvoleni v okresích, kde jsou Čechové soustředění
ve velikém množství. Tak v Mariahilfu zvoleni
křesť. soc. Špaček 1546 a Veselý 1493, kde soc.
dem. Valečka a Schenk soustředili jen 388—391
hlasů. Ve Favoritech zvolení křesť. soc. »Němci«
Nejezchleba 2467 a Vaverka 2416 hlasy. V Rudolfs
heimu z 2651 platných hlasů český kandidát obdr
žel pouze 62 hlasů, v Pětidomí křesť. soc. Prošek
zvolen 958 hlasy, český kandidát Vorlíček dostal
bouze 30 hlasů; v Hernalsu z 3199 platných hlasů
soustředili na sebe čeští kandidáti pouze 98 hlasů.
Němečtí liberálové zůstali všude ve veliké menši
ně. — Výsledky voleb. jsou nejlepším dokladem,
jak lehkomyslným jest volební postup vídeňských
Čechů, kteří spojením s německými liberály, stejně
nepřátelskými české věci ve Vídni jako křesťanští
sociálové, ničeho nemohou získati, ale vystavují se
tím úpornějšímu pronásledování se strany křesť.
něm. sociálů.

V uherské sněmovně posl. hr. Esterházy pra
vil, že otázka národnostní v Uhrách dá se rozřešiti
jen demokratickou parlamentní reformou. Vyslo
vuje dále pochybnosti o spolehlivosti a věrnesti u
herských pluků. — Rumunský posl. Vajda mysli,
že národové uherští (Maďaři, Rumuni „Slované)
měly by své zájmy upnouti k německé říši, ne
snad proto, že by hrozilo panslávské nebezpečí,
které je ohrožuje všecky, nýbrž panrusismus. Právě
proto nemohou Rumuni ani Maďaři přestat zdůťaz
ňovat nezbytnost opříti se o německou říši a musí
tak činiti netoliko v soukromých rozmluvách, ný
brž i — a to zvláště v parlamentě. — Definitivní
státní rozpočet na příští rok (od 1. července t. r.
do 30. června 1915) předložený uherské sněmov
ně činí 2.264,096.840 K vydání a 2.264,157.883 K
příjmů, takže přebytek jest 61.053 K. Dle rozpočtu
vydáno bude 250 mil. K na železniční investice

mil. K více.
Něm. císař na cestě do Benátek vykonal 23.

března krátkou návštěvu u císaře Františka Josefa
v Schónbrunnu.

Balkán. Černohorská vláda úředně vyvrací
zprávu a domnělé spojenecké smlouvě mezi Čer
nou Horou, Srbskem a Řeckem. — V albánské nu
nisterské radě navrhl Essad paša okamžité zřízení
armády 25.000 mužů a použití její k uklidnění E
piru.

bych našel v buchtě kousek plátna já krejčí, pak
bych se nedivil. A přece se mi to nikdy nestalo.«

>Aha, to je asi na mne«, zasmál se chraptivým
basem Vodemlel. Můžete vždycky mluvit z příma,
mám rád povahy otevřené. To bylo nějakého rá
musu pro několik nití! Hned se vytrubovalo po

ku našla.Víte co, za ty dva krejcary jsem tetce
nemohl do rohlíku zapéci kus hedvábí anebo gra
nát. To přece mohla sama dobře vědět — cha.
cha! Člověk se tolik poctivě nadře .. «

>Nezdá se mi, že byste byl tolik upracováne,
namítl Vostřel, »smáte rovné nohy jako lajtnant —
a to při pekařích těžce pracujících nebývá. Podí
vejte se tuhle na mého přítele Dílka!«

>Kdybys nerýpal«. durdil se poněkud Dilek.
»Mne si nebudete dobírat«, rozčepejřil prsty

Vodemlel. »Mé zboží — to je vůně jako z lékárny.
A o veliké dřině sotva můžete mluvit něco vy.
Baňaté tváře vám svítí jako velkonoční mazance.«

»Inu, teď už ovšem nemusím pracovat tolik,
jako dřív. Morava je bohatá, tam je dobrá pšenič
ná mouka za pakatel. Proto je tam taky lacinější
a lepší pečivo. No — a kde jsou laciné výrobky
pekařské, tam stoupá lehko i blahobyt konsumen
tů.<

»Dejte pokoj, tam že by byli pekaři lacinější?«
vyhrkl Vodemlel. »Nedělejte si blázny. Mouku tam
musí pekaři platit draho, hodně draho — jako my
zde v Čechách. A jestliže někteří kumštýři dělají
rohlíky a housky větší k vůli hanebné konkurenci,
pak je to z černější mouky — a může se tím spo
kojit jenom žaludek krokodýlí anebo kachní.c

»Tak? Teď jsem si právě šťastnou náhodou
vzporpněl, že vás mohu přesvědčit o pravém opa
ku. Dílku, koupil jsem si náhodou před odjezdem
z Olomouce dvě dobré housky a cestou jsem je
zapomněl sníst. SAad je mám ještě ve svrchníku,
jestliže jsem jich někde nevytrousil.c A již Vostřel
poskočil k svlečenému svrchníku, vykládaje dále:

států amerických zamítl změnu ústavy usilující o
poskytnutí hlasovacího práva ženám.

Krise ve Francii. Teď. se vše točí kolem právě
odstouplých ministrů financí Caillauxe a námořnic
tví Monise, kteří jsou zapleteni do aféry podvod
níka Rochetta. Jest dokázáno, že na nátlak Cail
lauxův a Monisův zastaveno bylo vyšetřování pro
ti bankéři Rochettovi. Ministerstvo ©Doumerguea
bude touto aférou jistě smeteno.

Odpor Ulsteru proti samosprávě Irska, V celé
Anglii panuje všeobecné rozechvění, vyvolané ne
bezpečím občanské války. Čím více se blíží den,
kdy bude rozhodnuto o samosprávě čili homeruli
pro Irsko — stane prý se tak 4. května — tím jest
patrnější, že protestanté v irském kraji Ulsteru
jsou. rozhodnuti revolucí zmařiti přivtělení k Ir
sku, jehož parlament bude míti převážnou katolic

opatření. Vláda jest v parlamentě odkázána na
hlasy irských nacionalistů, bez nichž nemá vět

rule v ustanovené době.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem
aneb. prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 279.

Zprávy organisační
a spolkové.

Valná hromada jednoty katolických tovaryšů v
Hradci Králové, Schůzi zahájil předseda p. kanovník Dr.
Rey! vřelým proslovem, upozorniv na důležitost katoli
ckých jednot v době nynějšího mravního a náboženské
ho úpadku v české společnosti. Jednatelská zpráva, do
týkajíc se časových proudů, podávala vysvětlení k po
měrně skrovné působnosti spolku, jenž po 25 let v mě
stě nasem je průkopníkem křesťansko-sociálních idei,
nevyhýbaje se činné spolupůsobnosti při vlasteneckých
podnicích. Ve spolkové místnosti jsou vyloženy katoli
cké listy, pořádány bývají týdně informativní a debatní
večery, týdně cvičí odbory pěvecký a tamburašský, di
vadelní kroužek uspořádal 3 zdařilá divadelní předsta
vení, z jara zahájí činnost odbor sportovní. Spolek sj
častnil se ve velikonočním čase společného přijetí sv.
svátostí, deputace spolkové byly vyslány do Kutné Ho
ry, Kolína a Blešna. Tamburašský odbor pořádal veřej
né koncerty ve Snriřicích, Černilově, Kostelci n. Orl.

hal. a vydání 502.02 K. Do výboru byli volbou povo
láni: pp. Jenšovský, Soudil, Polák st.. Darebník. Černý,
Šulc, Vrabec a Valášek. Náhradníky byli zvoleni: pp.—— ——— -==
»Víte, v Olomouci jsou dvě dobré housky za tři

puje málo kdo housku jenom jednu, aby se zbyteč
ně nešidit . . . A bodejť — posud jest v každé kap
se jedna. Tuhle jsou. No — pane Vodemlele, pro
hlédněte to pečivo jako zkušený odborník sám a
řekněte poctivě, není-li to zboží první třídy.«

»Hm, tyhle housky?« vrtěl hlavou mistr. >Tak
hle vidím málo. Jest to již trochu přitvrdlé, nemá
to zvláštní vůně. Je tady tolik kouře, že našinec
ani jiného necítí. Mohu rozloupnout?«

»Co na tom záleží? Třebas obě, vždyť bych
to teď stejně dal žebrákovi.«

Dilkovi svítila malá očka napiatým očekává
ním. Vodemlel housku rozpůlil, přičichl, jeho obli
čej nabyl důležité, znalecké tvářnosti. Výmluvná
ústa prohlašovala pomalu, s neomylnou jistotou ja
ko před soudem: Mouka v té housce jest přičerna
lá, ztuchlá, zadělávaná vodou všelijaké jakosti. Pak
ovšem takové pečivo se může prodávat levněji. Já
bych to však drobil s úzkostí i koze do votru
bové kaše. Snad by prskla a utekla. Z těch hou
sek, vy filuto, sotva jste tolik ztloustl.«

střel se upřímně zasmál. »Co je?< ptal se po šeptu
Vocilka Dílka. »| — ty housky jsou koupeny od
Vodemlela, ale ještě mlč, ať se ten vejškliba za
plete ještě dál.«

»>Cose smějete?« vybuchl zlostně znalec. »Ne
vím —zda-li se v něčem nemýlím, ale faktum je,
že takové mrzáčky z pece pořádného mistra se ne
vytahují. — Ostatně — ať posoudí to zboží také
pan kolega. Jste tu — teda do toho!«

Dílek přičichl k dvěma půlkám, rozloupl ještě
druhou housku. >Hm — nevím, jak bych se vyjá
dřil. Víte, přátelé, k smíchu ten úsudek mého pa
na konkurenta není. Nechci niledy zbytečně hanět

cizí zboží, poznamenávám pouze, že já sámmám
pečivo poněkud lepší.«

len p. Jenšovakký, jednatelem p. Souděl, knihovníkem p.
Vrabec, správcem, odboru tamburašského p. Čemý a

sportovního p. Hušek. Za revisory pp. Polák ml. a Fejgi.
Vajmá schůze po přijetí některých praktických návrhů
skončena.

Schůze Všeodborového sdružení křesť. dělnictva v
Hradci Králové. Chrudim. 29. března o 2. hod. odpol.
mluví p. Katnar. — Žďárec. -29. března o 2 hod. odp.
mluví p. redaktor Kozel. — Skála. 29. března o 4. hod.
odpol mluví p. red. Kozel. — Roudnice. 29. března odp.
mluví p. Petr z Prahy. — Libštát. 5 dubna řeční p. Rud.
Kozel z Náchoda. — Lomnice n. P. 19. dubna řeční p.
Rud. Kozel z Náchoda. —

Kdo si. přeje dělníka neb dělnické místo, obrať se
na Všeodborové sdružení křesť. dělnictva.

Kde si přejí založiti skupinu Všeodb. sdružení, ob
drží řečníka ke schůzi úplně zdarma. Zakládejte všude
skupiny a odbočky Všeodbor. sdružení. Členové se při

Pochod Orla českého od Dr. R. Šetiny obdržeti lze
za 1 K 40 h bez poštovného u Zemského Svazu Orla v
Hradci Králvé.

Pohlednice Orla přípravné ku sletu obdržíte u Zem
ského Svazu Orla v Hradci Králové.

Noty ku cvičení na sřety. Pro mužské cvičení 4 K
a pro ženské cvičení 4 K lze obdržeti u Zemského sva
zu Orla v Hradci Králové.

Letáky Orelské k zakládání skupin s odpovědí na
brožuru »Vart!e 100 kusů 4 K 20 hu Zemského Svazu
Orta v Hradci Králové. .

Vyšlá čísla losů »Křesťanského organisátora« dle

tahu: 160 — 1613 —283 —2589 — 2300 — 748 —2283
—694 —2344 — 862 — 396 —287 — 1848 —2894 —

695 — %95 — 2778 — 121 —. 201 — 210 — 293 —
793 — 29 1238.. — 237 — 1138 — 1750 —
1469—274 —110 — 1486— 51 —646 —2684 —1919
— 1181 ——1732 — 554 — 144 — 1918 — 856 — 146 

2915 — 2389 —2736 — 1448 —655 —227 — 1689. —

Výhra první 1754. Losy musí býti vráceny a přiloženy

známky 30 h na porto. Na hlavní výhru 2 K na obal adovoz.
Nový Bydžov. Katolická národní jednota pořádala v

neděla dne 22. března přednášku. Řečnil vdp. Dr. Jan
Sobota, katecheta c. k. gymnasia v Novém Bydžově. Pan
přednášející obral si za thema Nejsvětější Svátost Ol
tářní, jakožto střed katolické víry. Ze svých hlubokých
vědomostí dokazoval pan řečník, že naše víra jest to
tožná s vírou nejstarších křesťanů a vývody své do
svědčoval krásnými fotografiemi starobylých nápisů a
obrazů z římských katakomb a musel. Ačkoliv předmět
přednášky zdá se na první pohled pro obyčejný lid
málo přístupný, pojednal o něm pan řečník způsobem ve
lice vzorným a lidovým. Z celého tónu přednášky bylo
patrno, že pan řečník je knězem hluboké víry a vážné
ho charakteru a že nechtěl ničeho jiného docfiiti, než
posluchače ve víře otců v Boha svátostného | upevniti.
Prostá byla jeho slova a přece zaněcovala nadšení a
'ásku k Bohu v srdcích posluchačů. Všemu porozuměla
duše křesťanská. Přednáška trvala přes hodinu a hojný
potlesk byl odměnou p. řečníku za jeho laskavost. Kéž
Kristus svátostný odplatí milostí svou vdp. řečníku a

posílí víru a nadšení náboženské v srdcích poshichačů.Zdai Bůh!

Z křesť. soc. vzděl. spolku v Čáslavi. Josefský ve

čírek, jejž každoročně spolek pořádá, vydařil se dosti.

»>Notak - — vidíte!l« houkl Vodemlel. »Proč
jste se tolik smáli? Já k tomu úsudku dodávám, že

má houska by nechtěla vedle takové ztuchlé chu
dinky ani v peci ležet.«

»Duše pekařská, vychloubačná!« vyhrkl Vo
cilka. »Kdo ví, jak by to dopadlo, kdybyste se
zeptal těch dvou housek, které prsty je uhnětly.
Škoda, že nemohou mluvit.«

»Co — co povídáte? Snad je udělala některá
princezna anebo knižecí kuchař?«

>Ale jen se nerozčilujte, já jsem taky zlostně
nekřičel, když jste haněl mé buřty, když jste říkal,
že přidávám koňského masa, tak že mohu snadno
vyrábět buřty větší. Teď došla řada na vás. Víte
co? Vezměte ty čtyry půlky dome. Postavte ka
ždou proti peci na špičku. Jestliže se skulí směrem
k peci, pak dosvědčí zcela jistě, že. tam kdysi pa
třily, že tam užily příjemného teplíčka. Jestliže se
odkloní při pádu na opačnou stranu, pak jsou z ci
ziny.<

»Nedělejte si šašky z pořádného řemeslníka!«
odmítal Vodemtel již hlasem poněkud rozpačitým.

»Jaké šašky?< vyskočil Dílek. »Vy jste. si
sám ztropil šašky nejenom z nás, ale ze svého
vlastního pečiva.«

Teď zase vyskočil Vodemlel, bouchl pěstí o
stůl a pronesl několik peprných výkřiků.

»>Užjste v pasti«<, smál se Vostřel. »Vždyť ty
hle housky kupoval dnes ráno synovec Dílkův u
vás.«

Vodemlel seznal, že smích všech shromáždě
ných hostí již nezastaví sebe větším bouřením.

Proto se rychle vytratil jako sova při ranním
červánku.

>A tohle zůstane věčnou pravdou«, dokládal
šedivý Vestář, »že člověk nejraději kárá na jiném
nejpřísněji ty chyby, které má sám. Ta duše pekař
ská neplete jen housky, dovede splést i sama se
be a to hodně nešťastně.«



pěkně, Přispěl k tomu zvláště sesflená kapela spoško
vá, Kterou'z ochoty tentokráte řídil svižně a bravarně
p. Běhounek. Jest viděti, co dovede rázitů takfovka di

z toho příklad. Kuplety, jimiž zpestřeňí byl program ve
čírku, byly v rukou pp. Lumpa a Mrázka, našlóh vý

bor ých zpěváků a znamenitě vzájemně se doplňujících
kolků. Zvláště podaření byli »Sumaři«. Přičiněním p.
Ryšavého sébráno bylo na spolkový katol. dům 8 K.
Vážená příznivkyně naše pí. ing. Vocásková věnovala
do'výhry ve prospěch spolku pořádané pěkný dort -—

k našim příznivcům a všem účinkujlcím upřímný— Spolu dovolujeme si vysloviti- vroucí »Zaplať
Bani. vdp. vikáři Ant Schreibrovi Ze Žlebů, ktemý do
ručil nám jako příspěvek na stavba domu da organisací

mládeže kat. na Čášlavsku v obnosu 30 K.Kež takových
dobroditiců Haje“ se"“co nětvkčel

"Ronov nad Doubravou. (Divadio.) Vadělavací ka
tolkoltý sociáiní spolek »Rovnoste sehraje dně 13. duibtiá
v ponděh velikonoční veselohru o třech jodnáních »Tře

í zvonění: od V. Štecha. Začátek přesně o půl 8. hodině
věčerv místnostechp. J. Vávřy při obyčejných ceňách
vstupného. Předprodej vstupeňek u p. J. Bláhy, místo
předsedy úbolku >Rovnošte Zveme 00 | nejsrdečněji
všechny naše přátele a příznivce k této ušlechtilé a co
nejvíce žábavné žertovné hře. Zdař Bůh!

Přelouč. 'Křesť. sociální spolek »Svarnost« pozval
na den 22. března do Přelouče dp. Al. Svojsíka z Pra
hy, který zde uspořádal přednášku ná théma: »Čína a
Člňaně.< Přednáška tato navšťívena byla v hojném po

čtu vybraným obecenstvem, jemuž slovutný pan cesto

vatel slověm prostým nodal své dojmy a zkušenosti ze
dvou svých návštěv v Číně. Jak veliký rozdil mezi $.
přednášejícím a Havlzsou, který nedávno zdé přednášel
o ostrovech bohů:zdé mmoho trázi a urážek katolických
missionářů, tamo prostý, srdečný a věcný přednes. Toť
úsídék příťamných, kteří v pravdě póbčení | opouštěli
místnost. Čistý výtěžek 33 K 10 h zaslán byl Milosrd.
bratřín do Prahy na přístavbu nemocníče. Dp. cestova“
tel chystá se navštíviti přední a zadní Indii. Předem mu

přejeme hojnost zdraví a v bůdoučnosti po návratu |u
nás na shledanou!

Česká sekce 25. světového eucharistického sfezdu
v Lurděch. Na sekretariát této sekcé přišla od lurdského
komitétu již výzva, by oznámil kněze, hodtajicí osjezdu

v Lurdech sloužiti mši sv. a zpovídati. Důst. pp. kněze,

aby se hned přihlásili. Též jiní účastnící nechť néotátejí
s přihláškami, jež dlužno do 15. dubna záslati. Přihlášky
přijimá: Ant. Kašpárek, farář v Praze-lI., Jungmannovo
nám., Leopokd Kolísek, kons. rada a farář v Blansku na

Moravě a Josef:Rěssler, kaplan ve Velkém Ouřímě u

Rychnova nad Khěžnou.
*Program české 'výprávy k. 25. světovému-sjezdu

eucbaristickému v Lurdech r. 1914. I. Česká sekce svě
tového sjezdu eucharistického 1914. Byla zřízenapéčí
„Spolku českoslovanských poutníků do Lurd a jmých po- .
svátných mist se sídiemi v Praze« dle usnesení výboro
vého sezení 29. prosince 1913.Účel české sekce: repre
sentovati národ český při světovém projevu víry v Je
žiše Svátostného a úcty k Panně Neposkvrněné před
národy tohoto světa, propracovat některé otázky eu

charistické zvláště se zřetelem na Lurdy a světovou li
-aluru. povzbuditi příslušníky národa českého ku vět

ležitost shlédnouti Lurdy mnohým, kteří po méstě onom
podivném a milostném touží. Protektoři: Jeho Em. nejd.
p. kniže-arcibiskup pražský Lev kardinál ze Skrben

vzých. Jeho Em. nejdp. -kniže-arcibiskup olomoucký dr.
Frant. Saš. kardinál Bauer. Čestný předseda: Jeho Exc.'
nejdp. biskup královéhradecký dr. Josef Doubrava. Vý
konný předseda: Monsg. dr. MořicPtolra, sídelní kanov
nik metropole sv. Víla v Praze. Sekretář: Dr. Alois
Kořžísek,profesor v Hodoníně. — II.Sjezdový vlak do
Lurd od 16. července do 1. srpna. Vlak vyjede z Prahy,
jakožto hlavního města království Českého, pojede
Brnem na Břeclavu, aby přibral Moravany a Slezamy,
ve. Vídněpřipojí so věrní Čechové vkleňští a bratří Sbo
váci. Pojede se nejkrásnějšími kraji: Italii, francouzskou,
Rivierou, Švýcary a rakouskými Alpami. Ve význač
nýchměstechbudoudelší nebokratší zastávky,a to
za účelem noclehu, pobožnosti a prohlídky pamámosti.
Vrohnt a hřavní vedení duchovní celé výpravy bude
míti Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava. Tech

nickoustrádku budemíti na starosti technické pořada
telstvo, v jehož čele jest osvědčený technický vůdce
Viktor šk Kóvér. — Jizda tam: 16. července, čtvrtek,
actjeet z Prahy v 8 bod rám, Brno-Videň-Benátky
(nocleh,26 hodin zastávka) — Padova (zastávka) — Ja
nov (zastávka) — Nizza (nocleh, 19 hodin zastávka) —

Marséiše- Toulouse-Lourdy 21. července v 1 hod. 30 min.
odpoledne. Pobyt v Lurdech 6 dní, od 21. července do
2. července. Program pobytu dle pravklel sjezdových.

Jizda zpět: 26 července, neděle 7 hoď večer z Lurd;
Montpellier-Marseille '(nocleh, 25 hodin zastávka)
Milán (pocieh, 24 bodin zastávka) — Luzem (zastávka)
— Inoomosti-Linec-Videň-Brno-Praha — I. srpna. Ce
nymist: I. tř. 670.K,II. tř.530K, IN.tř.340K. Vedle
tohorežijní přispěvek: |. tř.20 K,II. a IH.tř. 10K. Za
ceny ty obdrží účastníci: jízdní listek, celé zaopatření
po dobu výpravy, počinaticod snídaně vBěláku dne 17.

července až do snídaně v Linci dne 1. srpna, nocleh,

slezdový fistek, cestovní inišku sjezdovou s popisem Ce
sty a podrobným programem, odznak. Die rozhodnutí

počadatelstv ahrrdského do vlaků sjezdových nemají bý
ci bráni nemocníjako při vlacíchpoutních.Přihláškypři
fimají: Antonin Kašpárek, farář, Praha II. Jungmanovo.

nám. 20., pokckadníkspolku ajednatet spoku Josef
sler,farářv Sotnicia LeopokiKořisek,kone“
rář vBžansku,Morava. Přihlášky rmasibýti
do 15. duhna 1914, protože do 30. dtíbna musí býti
čet účastníkůvLuřdechoznámen, a obnos na zaope- |

tření v Lurdech, jakož i-za listkyslezdové dotéto do- |
bymusí býtizaplacen.Přímo ukomitéh:Jurdskéhožád
ný jednotiivetnedostane sjezdové legitimace. Cenypo

dráhy franoouzské nedají obvyktých výhad a poplatky
za čaopatření v Lurdech jsou značné, větší než při o
byčéhmýchpoutech. Platiti je třeba u Amt. Kašpárka, po
kladníka spolku, složenkámi na mor. agrární banku v
Praže a sice režijní poplatek a polovict celé ceny list
ku do 15. dubna, ostatní do 25. června 1914. Podrobné
pokýny, jak se vypraviti na cestu, budou podáný v Ce
stovní kiižce, KlerouÚčastníci v čas obdrží Zprávy 0
české seltol a sjezdovém vlaku obsahuje »Růže Lurdská«c,
vycházejí redakci Leop. Koliska, konsistor. rady a fa
ráře v Blansku (roční předpi. 1 K 60 h). Čechové! Sá
čaštněte se v počtu nějhojnějším 25. svělového sjezdu

zve i Vás k oslavě svého Svátostného Syna v Lurdech.EEE
Umělecká podobizna

Dá Jošéfi Donbraty.

: od prděKBio
AoštvckýchE a más podobohatí. ná ových

meellence, „která Hránc uměleckébudeozdobča domu£
Rosměr
Rosměr

Dostali sme výhradní právoprodeje— ) amámenauladě:
podobiznu na kartoně bezrámu ffkoK 4—
podobiznu s rámem s sasklením

v následujícím provedení rámu:
v černém úském moderním rámci K 11—
v novém úzkém rámci ... K 12—
v třešňovém úzkém moder.rámci . K 18 —
v úském zlaceném rámcl s kostkou

vrosloh::....... +++. „K22—
v úskémrámcive slohuLudvika XV. K 4—
v úském rámci ve slohu barokovém,

temněslacený .....+..+.- „K
Při zásilkách reprodukcízarámovaných zvýší
se oena obalem, ktérý čítáme v mDettoceně
: K 2 — a patřičným portem.

-| Objednávky vyřizujeobratem

Óružstevní knihkupectví

ORKEOÉCNÍ
Cirkevní věstník.

Jmenování čestných kanovníků. Císař jmenoval 0
sobního děkana a okresního vikáře ve Veliši Jana Ti
chého a osobního děkana a okresního vikáře v Bělohra
dě Jana Sehbnalačestnými kanovníky kathedrální kapi
toly v Hradci Králové.

Mimořádná konference duchovenstva z vikariátu
novobydžovského konala se dne 2%. března odpoledne
na děkanství ve Chhamci Konferenci zahějiš obvyklou
modlitbou vsdp. vikář Pospišil, vyloživ vážnost doby
a její potřeby. Nato udělil slovo p. kanovaíku Dru Rej
Jovi, jenž k pozvání zavítal ke konferenci, aby podal
referát »O přípravách katolíků k r. 1915.«Po výstižném
referátě p. kanovníka rozpředla se v četně shromáždě
ném kleru živá debata.

Valné shromáždění duchovních rádců skupin katoli
cké mládeže, jakož i veškerého kněžstva českého die
cése královéhradecké, jemuž výchova našeho dorostu
není lhostejnou, koná se dne 2. dubna o 2. hod. odpol.
v Hradci Králové (Adalbertinum). Program: 1. Zahájení
schůze starostou Sdružení dp. K. Kepplem. 2. Referát:
»O poměr kněze k orgaánisaci mládeže«; Msgre ThDr.
Fr. Šuk, kanovník. — Debata. 3. Referát: »Prógram a
organisace Svazu duchovních rádců skupin katotcké
mládeže pro diecési krátovéhradeckou«; St. Beneš, ta
jemníkSdružení. —Debata.4. Volbavýboru. Dovoluje
mesi zvátízdvořilekúčastěaprosíme,bynámlaska
vě do31. března bylaohlášenaúčast na poradě. —Se
kretariát »Sdružení české mládeže katolické« v Hradci
Králové. Katel Keppl starosta. St. Beneš, tajermník.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

W !

C

|

|

Sotbro. městské rady. dne: 23. března. Lesalmu ú
řadu bylo. uloženo, by -pro měst sády a stromóřadí

metr vysokých a 50 břízek. — Pama kand. prof. A.
Bergeronoví z Paříže dáno bylo svolení, aby hospi
toval na měst. dívčím lyceu při vyučováné jazyků ně
meckému. — Firmě Fňouk a Liska uděleno bylo povo
lení, by chodníky ve vilové čtvrti Xb nedaleko Střel
nice zřízeny byly z kostek žulových. — | Ředitelství
městského dívčího lycea propůičeno bylo městské di
vadlo-na den 23. května t. r. k uspořádání akademie we
prospěch České zemské komise pro ochranu dítek a pé
či o -mládež a ve prospěch podpůrného fonda ústavního.

Přeonáška. Ve spolku paní « dívek »Anežka« před

zracích Kristových, dokázav vědeckéu a při tom- zají
mavou formou pravdivost a přesvědčivost nadpřirose
ných činů Kristových; čímž božský. Jeho původ“ je nad
všecku pochybnost zjištěn. Poutavá přednáška byla čet
ně shromážděným poskichačstvem vděčně přijata.

Poutní slavnost -v.pomionátě-školských sester. Mi
melou středu o svátku Zvěstování Panny Marie slavila
se- v kapli zdejšího pemsionátu ctihodných sester škol
ských pout O slavnostnímtomto dnu dostalo se kon
ventu i pemsionátu ctáhodných sester radostného vyzna
menání vzácnou návštěvou Jeho Excelence nejdůstojněj
šího pana biskupa dra Jos. Doubravy. V domácí kapli,
jež za tim účelem byla květinami vkusně vyzdobena,
ráčila Jeho Excelence o pů! 7. hod. ráno sloužiti | mši
svatou za přískthy pana ordinariátního sekretáře Dra

pily všecky obyvatelky domu ke sv. přijímání. Ke při
vítání vzácného poutního hostě a k poutní | slavnosti
připravil se domácí pěvecký sbor za mistrovské správy
ctihodné sestry M. Cecilie s celou -píli a radosti. Vstu
Puje do kaple pozdraven byl nejdůstojnější vrchní pa
stýř antiphonou »Ecce sacerdos magmis« (tříhlasně, J.
Jingenberger); při mši sv. zapěl sbor s plnou přesnosti:
»Missa op. 14.<od Fr. Hrušky; při obětování zapěla
bohatýma krásným svým sopranem a s uměleckýmpřed
nesem ctihodná sestra M. Cyrilla »Ave Maria« od A.
Miška a při sv. přijímání »Ave verum Corpus« od E.
Tregtera. Po mši sv. podal sbor »Salve Mater« a »Ávé
Trimitatis sacrarium«o d F. Witta, při čemž solo atové
zvučným a lahodným hlasem zapěla slečna Marie Vože
nfiková a solo sopranové velice pěkně přednesla cho
vanka si H. Rumlerová. — Konvent i pensionat ctihod
ných školských sester naplněn jest vroucím díkem za
milostivou přízeň, již toho dne ráčřla jim Jeho Excel
lence laskavě prakazovati.

Ševčíkovo kvarteto svým vystoupením dne 25. £
m. uvedlo v nadšení i přísné hudební odborníky. Do nej
menších odstínů pečlivě připravená produkce přímo elek
trisovala četně shromážděné obecenstvo. Při tom nutno
uvážiti, že komposice ke koncertu vybrané vyžedovaly
ma umělcích prvotřídního uměleckého vkusu. měla-li za

zdařitý večer má »Palackého čítárna« zásluhu velikou a
vděčně uznávanou.

Dramatické sdražení »Tyl« předvedlo nám anglickou

Blažkové minulou neděli v Kkoperově divaďte. Spisova
tel G. B. Shaw velmi trefně zde stavf na pranýř »Jdu
milnost« prof. Higginse, který ujímá se holky z ulice,
za 6 měsíců udělá z ná dámu velkého světa, ale nepomý
šM při tom, zdali takto vzdělaná bude si vůbec moci
vydělati chleba a Žíti dle svého vzdělání. Štěstí, že
otec děvčete. býv. popelář, v té době stává se zámož
ným, tak že může přiměřeně se o dceru postarati. Hra
vypravena byla s nevšední pečlivostí a úlohy byly dob

vá v úloze Lízy. Zvlášť zdařite zahrála výjev ve IV.
jednání. Bouřlivý potlesk byl ji odměnou. V ostatních ú
lohách nevšední rutinu znovu osvědčil pp. Dvořák, Hu
ňáček, Valášek Ferd, pl. Paulová, sl. Schwarzová, Dvo
řáková i-jini. Představení toto můžeme směle čhtati k
nejlepším výkonům »Tyta.« — Jen ty dlouhé přestávky!

Divadlo. Dramatické sdružení »Tyl« v Hradci Kr.
sehraje 5. dubna 1914 výbornou ruskou veselohru od V.
Krylova »Divoška«. Ve veselohře této spošuúčinkovati
bude mladistvý herec Ladislav Paul, zdejší rodák, člen
renamované společnosti p. Blažkovy v úloze knížete
Borise. Předprodej lístků v knihkupectví p. Píši a Me
Jichara, Velké náměstí.

Koncerty Pěveckého sdružení moravských učitelů
v Hradci Králové. Již šesté velikonoční svátky bude
míti Hradec a široké okolí příležitost poslechnouti prv
ní naše pěvecké sdružení. V neděl velikonoční v sále
Grandhotelu odbývati se dva koncerty, odpolední a ve
černí. Upozorňujeme prozatím, že ma programu jsou
novinky: Nowovieski »Odchod Oothů«, Suk »Osm sbo
rů« (první souborné provedení), Kunc »Zbojnická«a
»Slezeké lesy«, Kjuj »Tři ruské sbory« (zpívané rusky)
a 4 Moravští pěvci těší se v celých východních Čechách
takové oblibě, že nebylo zapořebí nikdy zvláštní re
klamy, stačilo pouhé oznámení a všecky dosavadní kon
certy byly úplně vyprodány. Poslední úspěchy morav
ských pěvců v Rusku nám zaručují, že koncerty veliko
noční budou, jako vždy, prvotřídní. Záznamy míst mož
no učiniti v knihkupectví Fr. Píši.

Pohostlaské hry operního a operetmího souboru Ná
rodního divadla brněnského,oněžse jevíjiž nynízcela
mimořádný zájem ve všech kruzích uměnimílovného obe



cematva,berdsu zahájeny :v.tiradek Králové.počájkommů
sáde„vět Z-p8K.„budguprovedeny: Charpentierova
»Lasisa<,Čeikovského » Piková dáma, Aubertova »Ně
má.z Pomiicel«, »Pád Arkuna« od | Fibicha. »Kejiciář
MatkyBoší=odMasnonstiaa Únos.zeSoratiu«odMo
zarta Z operet, Nedbalova -»Folskákrev«,Hašlera-Sta
řého »Skvělá partie«, Ascherova »Taneček Její Výsosti«,
Jarova »Děvče:zfarmy, dojo Bretechneiisrova,>Kon
zlo. filmu<-a +Renylho..»Zázi.« Mimo.. to Schnitzlerova

Dohsayova baletní pamtomína>Závoj přercičin: 4 Tylova
nářodní: báchorka »Strakonický dudák«, jež bude 56
hrána v.mové úpravě J. Kvapila, s hudbou Karla Kova
řovtěs a. v-nádherné a umělecky ladné úpravě dle ná
vrhů-akad.. malíře -J. Weniga. .

- PřednáškaJ. V.Želérka.Ačkoli-v eobom večer *e
rozpomtes-slánácmlokčices deštěm.a eměhem;ačkoli:20u

časněbylo více přednášekazábav, přecejenom napřed
nášku vynikajícího geologa dostavil se skršný,:počet po
sluchačstva z kruhů zdejší inteligence. a -otmdonisiva.
Přednášející nastínií obraz pravěké: Evropy, kdy veliká
část její. bylaještě mořem,promluvilo tvorstvutehdci
ším..Při:opadánímořerostiinstvovyvájelose sále mo
hutněji, amidtvočišstvo nezůstávalo ve. vývoji pozadu.
Vnásledujícím-dirvie objevují se prval stopy člověka.
Naznačil rozdílmezi poměry v -Čechách a,na Moravě,

promlouval a nálezech stoppravěkého tvopstva na Hra
deoku .(mainutovi, medvědovi jeskynním, nosorožci a j.
v.)Pak vysvětloval, jaký život veď děluvšálníčlověk-(po
způsobuJakutů,Papuůva pod).Poukáza!i nazačátky
jeho umění na.př. v kresbě. Přednáška ovšem byla.váž
ná, ale intelegeoiní poslichačstvo chtělo se dovědětíví
ce, než co mu celkem bylo známo z běžné četby. Dlouhé
výklady .o rostlinstvu a zvířectvu daly se zkrátití, aby
zbyl čas na důkladnější ocenění materiálu, svědčícího 0
rozmanitosti typů dřuvřálního člověka. V tomto oboru
zajisté p. Želízko vyniká, nepsal také v té příčině věc
ná pojednání. Litovati diužěno,že tedy opravěkém člo
věku se dověděla istoligence málo nového. Dlužno po
znajmenati, že odborní znajcí v městě, kde jest. tolik in
teligence, nemusí se obmaezovati jenom na.populární vý
klady, nesoucí ráz přednášek pro nižší třídy středních
skol. Přece však přednáškahorlivého geologa- zvýšila
značně o přísušnou vědu zájem. 

Členská schůze Obchodníhogremla koná se v pálek,
3. dubna o půl 8. hod. večerní v zasedací síni obecného
zastupitelstva. Na programu je přednáška místotajemníka
Ústředny Dra Wiškovského »O novém zákonu o osobní
daní:z příjmu,zejménao povinmémnahlíženído kniha
berní ammestii.<Po přednášce provede se debata o kan
didátní. listině pro výbor obchodníhogrermia. -Současně
uposorňujese členstva na přednášku berníhoodborníka

řádá-Obchodní,živnostenskáa průmyslováústředna.
Cirkus Hesry přinese zdejšímu obecenstvu, | jak

předběžně se nám oznamuje, velmi mitá překvapení. Cir
kus Henryův, jenž plným právem požívá nejlepší evrop
ské pověsti, přibude donašeho města. Má amamenttěroz
hojněný program svých prvořadových atrakcí, má získány
nejlepší síly artistické, jednotlivce i skupiny, veškeren
živý i hmotný materiál jest zdokonalen a rozmnožen,
takče zálibám městskýmještě- bohatěji a pestřeji bude
vyhověno než za let minulých.

společeňetvo« račením:obmezetými,:konávýročníval
nos hromadu ve středu, dne 8. dubna 1914 o 7. hod. ve
čer v Adalbertinu v Hradci Králové. Jednací pořdek: 1.
Čtení protokolu poslední valné; hromasty.2. Zpráva ú
četní za rok minulý. 3. Zpráva revisorů účtů. 4. Usne
seaío použitívýtěžkuza rok-minutý.5.Dopitovacívol
ba ředitelství, výboru a revisorů. 6. Volné návrhy. NB.
Našejde-N se v určenou bodinu dostatečný pačet členů,
odbude se valná hromada o hodinu později, jsouc zpé
sobilá usnášeti se za každého počtu členstva. — V Hrad
ci Králové, dne 19. března;1914.— B, Hobzek.t. č. ře

ditel. .
„Letošní ročeska Spořitelny Krášbbradecké | přináší

zase mnoho nových pěkných článečků. Vybízíme čtená“
ře by si ročenku tu v místnostech spořitelny, které
jsouce znovu krásně zřízeny, budou je zajímati, vyžádali,
Rečenkaobsahujepojednání oúkolechspořitelen,řadal
zajhnavých tabulek a poučení. Z účtů výročních za rok
1918 jest viděsk velice pěkný vzestup ve všechoborech
působnosti spořitelny. Obrat pokladní činil korun
61306.600.39, vklady na knížky K 17,883.803.60,vklady
odvětví šekového K-786.63162;zápůjšky hypoteční a-:ko
munální K 13,052.808.92, směnky K 2,745.039.88, cenné
papiry fondu hlavního K 1,081.967,80,cenné papíry fon
dů.feservních K 788.101.—,udožené| přebytky korun
564k080.38a j. Spořitelna Kralohradecká dovršila
dnei 13. ledna S0letí svého založení. Výbor její upustů
odsjakékoliv oslavy vnější a usnesl se, by na pamět
tolsto jubilea dána byla každému dítku v roce 1914 v
soaánín: okrese královéhradeckém narozenému vkladní
iměškase základnímvklademK1.—.Výbordoufá,že
usessení toto, sledující cíle výchovné, bade přijmáopříz
nivě.

"Čtenost a stav Lidové kalhbovny v Hradci Králo
vé.2a rek 1913. V roce 1913 půjčováno bylo po 9 měsi
ců.ato v doběod 1. lednado 30. česvnaa vdobě od
1. Misado 31. presince 1913.Půjčenoúhrnem v 38 ho
disfách 3.213 osobám 12.607knih. Nejvíce půjčeno byb r
Jedan:455osobám1.780knih, nejméněv Červnu: 158
osobám 643 knih. Wroce 1907půjčeno 1775osobám 5.124
knih,v r. 1910půjčeno3563osobám12.39, dynípak
již 12.607knih. Odzaložení knihovny v roce 1696až do

du

konce roku 1913 půjčeno bylo 43678 osobám 134.613
kuib. “

. Setnam 00m ae. týdenním trhu obilním v Hradci
Králové -mo +21.března 1914.1 bl: pšenice K16.20 až

18—, žila 12— až 1280, ječmene .9.60 až 10—, ovsa

Jakeš30 až36.—,.krup/24.—až50.—,bramborů3.—

1-bž.máňu 44—, 1 a: otrub žitných12.50,otrub pěenič
ných 12.—, 1kg: másla čerstvého 2— až 280, sádia

kopa kapusty 2—až 5.—, drob. zeléainy 2—, 1-pytel

Holohlavy. (Sv: "mgigeie.)Žásipiní, otcové.z Vládaov.
Dogminikakonmatibudou ve dnech 29. března až. do6.

dubna. „včetněsv. missit v děkanském chrámu Páně v
Holoblavech.

„ložice. Dne23. t: m. zemřel podioubém,boleatněs
utřňení,“zaopatřen sv. svátostmi, p. Joset Matouš, vrchní
inspektor„bapky .»Slavia«,(bratr p. faráře v Bysircl.
Zegnatýkami svépovimmostihoriivě, posyd vážnácho
roba..ho nepřinutila, .k:odpočinku, Byl. to,muž. povahy
bodrě, zásad konservativních, těšil se srdečnému přá
telství u. všech, kdož ho blíže seznal. Banka. „»Slavla«

stvem..Předsedmiroky o čanila mýrtvičea od té doby

ze soužení Tělesná schránka.. zesnniého byla dne 26.
v kostele sv, Václava na hřbitově. Vi

kterém pohřbena, Odpočívej v Pokojfi
-Čáslav,Vyáování stromků, v„uljřkchměsta, jež

počato. bylo v minalém roce,přivítáno bylo sympaticky

mých dnech vysazena bylg.řade ozdobných sikormkův
ulici. před, dívčí školou, čímž dosavadní pr
jistě. oživí, Mysltme, že podobná ozdoba nešk
Husově .sěkdě, jež zajisté jest dostě široká,,

kterých ;nesvědomitých povozníků, kteří i při značné
šiři -ulic jen z pohoďiné nedbalosti. až,do samsýchstrom
ků.yrážeňí. Důrazné papomeputí, případně
ce,elicii. nělody,jistě ve zlé. mítinebude.—— Dar

městská rada rozhodla. Jsme přesvědčení, že v tako
vémto případě by jf ani ten nejostřejší oposičník ne
vytkl nehospodářství s obecním majetkem, neboť to jest
jisto, že při všeobecné mizerii, v níž národ náš se ocitá,

světovou prestýž chrání. Upjatost v takových okamži
cích není na místě. Šetřiti ze mnohem důvodněji na ji
ných stranách. —-Přednáška cestovatele Havlasy, kte
rou pořádal podpůrný fond učitelský, setkala se s velmi
malým pochopením, návštěva byla chabá. Dvorana so
kolovny zela takřka prázdnotou Není ovšem ami jinak
možno, když zábava stíhá zábavu, a když vše to jde
stále z jedněch a týchž kapes. Jinak vytýkané Havlaso
vi útoky proti kat. missionářům nebyly tentokráte pozo
rovány, držel se přísně a přesně programu. — Inspekce
v okr. chorobinci úředníky zemského výboru resp. zem
ské správní komisse, vykonána byla v sobotu dne Zi.
března a setkala se s výsledkem velice zdařitým. Na
lezeno bylo všecko ve vzorném pořádku. Konstatujeme
to proto, že před časem staly se sestry opatrovnice
předmětem různých pokoutních i veřejných klepů, je

jichž bezdůvodnost už vzhledem k těm kdož je šířit,
byla zcela patrna. — Otázka učňů. zvláště co se týče
zacházení s ními se strany mistrů, byla již nejednou na
veřejnosti přetřásána a byla požadováno, aby příslušní
činitelé si této otázky bedlivě všímadi. V posledních
dnech opět povstalo v obecenstvu značné rozechvění
z pověstí, že jistý I5letý učeň, zaměstnaný u jednoho
pekařského mistra, z uložené mu práce tak se namohi,
že do rána zemřel. Vyšetřování záležitosti této bylo
zahájeno a mrtvola učňova byla z nařízení c. k. soudu

pitvána, aby konstatována byla určitá příčina smrti.
Nechcenre předbíhati úřední vyšetřování, jež není ještě
skončeno, ale zdá se, že pověsti v jistém smyslu ne
byly bezdůvodny. Není ovšem pak divu, že toto zne
užívání učňů, v mnohých případech již dokázané, působí
v mladých srdcích otravně a že se to pak mstř na
celém řemesiniokém stavu, jehož dorost snadno propadá
proudům podvratiým. Čekati na nápravu se Strany živ
nostenských úřadů jest velmi pochybné, tu měla by za
kročiti představenstva jednotlivých Živnostenstev, je
lichž jest to povinnosti úřední a spolu také mravní.

Soinice. Již jsme doslechl, že byl jmenován naším
novým farářem dp. Josef Rossler, neúnavný pracovník
v poutnickém spolku Lurdském, který vyvájel vzácnou
horlivost pro utvrzení ducha katolického ! ve Vel Ou
řimě. Ačkoli svůj český původ nikdy nezaplral ač se
blásM hrdě k svému národu, přece jenom dobří němečtt
kolaturníci. kteří pobrdají woilfiánským jedem, neradi se
s ním toučí, věnujíce mu vřelé -sympatie. Rádi zdejší
katolict dp. Rěsslera uvitají, těšíce se, že vyvine u nás
tutéž horlivou práci jakou kona) na nedaleké štaci ob
tížné.

| Sv. Missle v Novém Městě a. Met. Od 15.—22.břez
na konali vdop. P. Josef Stryhal a P. Antonín Řehof
T. J. z Hradce Králové v děkanském chrámu Páně v
Nověm Městě n. M. sv. miesil. Krásná a úchvatná kázá
ní dpp. mássjonářů byla přes nepříznivé počasí neoby
čejně čeině navštěvována, že všechny prostory chrámu
Páně byly naplněny do posledního mistečka. U sv. zpo
vědí bylo kolem 4000 věřících (z nich skoro polovička

SO o ona
ků. Slavnosti závěrečné, která se ukončila slavnostnímt

zb Se aK tk 4v,dnonoee
jh ře m se s o misstonáři.Zaplaťjimtosám

Pán Bůhl py boo anoda dny málostipra farnost Nopon 5 "8ŠNa c. 4.běěěr.čkůloPkáabadd *re Dno“ Kótové í
udělí se počátkem škotného roku 1914—1915státní sti

pemdia s požitkem 40 Kměsíčně.BHžšípc y avý
-světlení podá ředitelství této školy, i žádosti
řádnědoloženépodatin do, 15.K —

(Kosce pokrókářatví v Volhoniyšlenkáří
pracovaliv té M čhůdénák pyjo: párou.Lid
jskce potřeboval chlelá, potřeboval lgpších. příjmů, aje

oví dobrodinci »zpátečníkům«. Jejich clem byly.
ré širší obzory kulturhi«. Zdejší vikář a duchovní

správce vdp. V. Hlavsa jegdil za ministry, za poslaac;
"utrácel sta a sta z těžce dástřádanýchpeněz, aby vdá
'zřízemá do městečka želežňíční drátra. Po několikaletých
pracných pokusech jeho snaha korunována zdarem. Hlav

, Pěléhu oKdlíprospěl:výt fež tři po
'slanci. Došlo: k svěcení y. Při hostině připíjelo se
každému, i hostům z Vamberka a z jiných obcí, které
měly z dráhy zisk. Jenom na Hlávša se zapomnělo, jso
by obrovská jeho akce nebyla ničím. Němečtí pokrokáři
vystrčií svého faráře i z obecního zastupitelstva. Roz
hlašovak s vítěžným úsměvem, že z radňicé »2mízelo
kadídio a že tam zbývá jen ještě tróchu česneku.« Dů
chovní správce klidně na fízlivou provokačí těhdy' od
pověďfět,že brzy semi zatouží, aby se vrátila do zhstu

pitejstva vůně kadďid'a.Nynf již má satisfakci ža Kópan
ce stržené. Pro samý pokrok radhiční otcové Zápó
mněli na nejdůležitější záležitosti, které měli přímo před
nosem. V městské spořitelně až příliš svobodně vládl
kalení židovský kderikál Rřesner. Dal se totiž pokřtít
jen k vůli kariéře. Ti lidé, kteři každou chvššiodsuzují
»klerikální zneužívání náboženství k účelům sobec
kým«, mrskají jenomkatolíky. Ale při tom zavirají obě
(oči nad tkm. jak někteří žité způsobem přímofieomale
ným mění svou formální příslušnost církevní jen a jen
k svému získu. Jestliže takóvý žid vštupuje do náší
chrkve sesliby podvodnými, pak se má uvážit, že svá
"tostná milost působí jen u toho, kdo s ní chce poctivě,
upřímně spolupůsbiti. Křest jest u žila platný ovšem ja
ko u jiného. Ale který žid již při křestních stíbéčh v

duši se usmívá, jak jsou bláhoví lidé, kteří jeto obratu
věří, provádí čachrářské partyky potom ještě pohodlněji
než dříve.Teďy na zbývající česnek pánové zapomněli,
až jevyburcovala z podřimování přítiš sižná vůně toho
česneku. Riesner zpronevěřil 70.000 K. V kostele kato
tickém za dlouhou dobu jeho formálního členství v kato
hické církvi objevil se třikrát: totiž v době svého křtu,
v čase jedné visitace, v den, kdy byla svěcena dráha.

Tedy jenom ve dnech, kdy »toho společenská etiketa žá
dala«. Nikoli k vůli Kristu nikoli k vůli nějakému ná

boženskému přesvědčení, ale k vůl Hdským ohledům.
Semita věděl, co se aspoň někdy »stuší a patří«. Tedy
pokrokáři mohli poznati tmed, že se tu jedná o neu

přímného,ziskuchtivého klerikála, s nímž byneměl přá
telsky obcovalii ani charakterní žid, který si počíná tak,

jak byl od rabína poučen. Kdyžnasta) poplach, hodtal
rozluštit Riesner velice nepříjemnou svou situaci jedno

duše útěkem. Čmnětprchnouti pomocí té dráhy, která zří
zena přičiněním Hlavsovým pro poctivé a potřebné pa
sažéry. Leč tentokráte byla četnická stanice velice bdě
lá a proto zhatila semitovi plán zámořského cestování.

Rtesner byl chycen, když již měl koupený na nádraží
jizdní Mstek.Dopraven minulou sobotu do žatáře v Hrad
ci Králové. Ovšem. že nad zmařeným cestováním píchlo
u srdce i těm volnomyšlenkářům, kteří měli s Riesne

světi, toteří lidé mu umožnili z přátelské příchylnosti
hospodářství tolik svobodné. Mimochodem poznamená
váme, že Mkař dr. Wanšizke (jehož předkové sotva se
procházeli v lese Tertoburském), který jest odpadikem,
jezdí si na nové dráze v II. třídě zdarma, Hlavsa však,
kdybyse muzachtělojeti v II. třídě,musíplatitjako
každý obyčejný občan. — Říká se, že chybami se učí
me, ale v Rokytmici musely se dostaviti chyby příliš
katastrofální, aby se chytli pokrokáti za rozum. Před
Riesnorem vtádi v okresní spořitelně veliký a pokro

kový Všeněmec Ed Rosmaait. O vzděláni tohoto člo
věka se nezmiňujeme, protože ho bylo těžko nalézt 1
se svíčkou. Ale chlapík měl zásluhu tu, že uměl proná
sledovati rafinovaným a bezohledným způsobem Če
chy. Ale najednou začaly se trousiti řeči o defraudaci.
Tu veliký Oermán v úzkosti srdce svého zašel si do
hostince — českého, tam se při vepřových hodech dů

kladněnajedi anapil. Druhý denna to v 5hodin ráno
se oběsil na stromě před vlastním bytem. — Tyto dva
příkžzdy nechť poslouží pokrokovým Němcům k napo
menuti. aby změniti jak svou protičeskou, tak protika

tošickou taktiku. Uznatidlužno, že v širších vrstvách
hidových jak u Němců tak u Čechů těší se pan vikář
zasloužené veliké vážnosti a že ani střední německé
vrstvy nesouhlasí s různými štvanicemi, což jimslouží
ke cti Alelid mmmíkonečněvolati kzodpovědnosti své
»demokratické« pohlaváry.. Přramennašich informací
neni z fary, což 'tim lépe svědčí o veřejném mínění
adejšíhovážnéhoobčanstva.Přálbychomsivšakvře

le, aby vdp. vškářinformovalveřejnosttaké sám osob
ně o svých zkušenostech a o příčinách nynější pokro
kářské katastrofy. Bude-li ve -všem zcela jasno, pak
dojde spíše k důkladné náňravě.
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Doporučenípo ruce. Na požádání jsemvšdyk sležbámbezplatněkústnímu
Jednání se dostoviti.

Různé zprávy.
Mužové žulových zásad. Prý moderné pokrok vy

tvoří nové pokolení ze žuly. Ale ta Žula se rozsypává
jako perník: při prvním doteku. »České Slovo« rozhně
vatu se -na soc. dem. poslance Bechyni, že prudce doti
ral pro Švihu na nár. sociální vedení. Proto 20. t. m. sdě
luje orgán Čhocův a Klofáčův, jaké byty zásadní cesty
Rudolfa Bechyně, který se vyjádřil, že nár. soc. strana
byla jeho »první láskou« — ale pak prý poznal, že to
jest »potvora.« Leč — Bechyně ve Vídni jako dělník v
dílnách spol. státních drah byl soc. demokratem. Roz
bije! v Hernalsu schůze nár. sociální, pak ze strany tu
dé vystoupil a bydlil společně v X. okrese s nár. soci
álem Siříbrným. Přijal místo v Národní radě dolnora
kouské a pracoval v mládeži nár. sociální. Když odce
stoval do Prahy, stal se kamarádem Švihovým a snil o
revotučním socialismu. V Prostějově stal se nár. soc.
redaktorem »Pokroku« a velebil stranu tak dlouho, po
kud ho živiša. »Potvorou« se mu stala tehdy, když jej
přestala vyživovati pro nespokojenost důvěrníků a né
pořádné vykonávání svěřených prací. Bechyně se pak
jednoduše do strany soc. demokratické přiženil. Stal se
zetěm starého soc. dem. předáka Hyánka, který byl roz
hodujícín činitelem v konsumu, Dělnickém domě, zá
ložně. Z toho přiženění kynula dobrá kariéra. Ale ještě
jednou pokusil se u nár. sociálů. Chtěl se státi redakto
rem nár. soc. »Obrany lidu.« Ale nár. sociálům se zne
chuti) svou vychloubačnosti, protože prý říkával: »Já
mám slávu a kdo-chce moji slávu, musí mně dát pení
ze! Já budu sloužit třeba klerikálům. Kdo mně více za
platí, -fomu budu sboužiti.« Leč tchán na štěstí pomohl
svému zeti do redakce soc. dem. »Hlasu Lidu.« Nu — a
pak se stal příbuzenskou protekcí i poslancem. Také
vůdce lidu neochvějných zásad!

O příčluách korrupce v českých stranách | napsalo
»Právo L.« toto: »Kdo by hledal vysvětlení zjevu, že u
nás v Čechách boj politiaký je tak nízce veden a že stra

ny měšťácké topí sevé skandálních aférách a v ko
rupci, našel by je v několika cifrách o volbách do řiš
ské rady v českých okresech Čech. Rozvrstvení je tu
následující: Celkem bylo odevzdáno ve všech okresech
českých v Čechách 680.000hlasů. Z toho připadlo na.so
ciální demokracii českoslovanskou 250.000 hlasů, na če
skou stranu agrární 180 tisíc hlasů, na stranu křesťan
sko-sociáhí 81 tisíc hlasů, a různé samostatné kandida
tury 13.000 hlasů. O zbývajících 150.000 hlasů dělí se
strany. mladočeská, staročeská, národně sociální, pokro
ková a státoprávní. Tedy pět stran dohromady má tře
tmu toho počtu vobičů, který mají dvě největší české
strany, sociálně demokratická a agrární. | Těcho pět
stran vede boj skoro výhradně o městské okresy, o mě
šťácké voličstvo v.několika městech, o voličstvo pod

statně jedné struktury společenské. Každá z těchto pěti
Stran potřebuje svůj vlastní denník, svůj | sekretariát,
svůj volební fond. Není pak divu, že polttický boj těchto
stran, soustředěný na tak malý obvod a na tak malý po
čet voličů — ve skutečnosti jde asi o 130.000 voličů v
městských okresech — protože dva mandáty radikálů
jsouvenkovské—nabývánaprostonemožnýcha výstřed
ních: forem a že strany, které nemají s dostatek cha
rakterních lidí ve svém vedení, propadají v úsilí o své u
držení svodům korupce. Ve skutečnosti není mezi tě
mito stranami žádných programových rozdílů (?), spo
ry.jsou vlastně jen o taktiku, ale právě proto, že není
zde k boji žádného ideového poďkladu, sráží tento boj
na tak nízkou úroveň, jakou český politický Život ne
pamatuje. Malicherné agitační zřetele ovládají všechno
myšlení předáků těchto stran a nejodpornější výhonek
tohoto prostředí vilěli jsme právě nyní při aféře Švi
hově, kdy radikální strany neměly jiné péče, než odvra
cet od aféry tak příšerné pozornost společným útokem
na stranu mladočeskou. Nejsmutnější při tom je. že není
dnes ani zákmitu naděje na zlepšení těchto poměrů. Té
naděje také se vzdejme, dokud existují dosavadní orga
nisační útvary měšťácképolitiky české.«

Všellcos. Nedávno započato s reformou papežské
šlechtické gardy v tom směru, že. do ní kromě Italů.
budou.přijímáni také cizozemci ze starých rodů. — Za
hájen byl proces za účelem blahořečení universitního
profesora v Pavii Contarda Ferrimiho. — Politické or

kanisace ve Švihově volebním okresu Žamberk-Ústí n.
0. navrhly vrch. zem. soudu v Praze zavedení discipli
nárného vyšetřování se Švíhou. — Ve Vídni odhalena no
vá vyzvědačeká aléra ve prospěch Ruska, jest prý do

ni zapleten jistýsetník generálního štábu. — Německý

skopického zkoumání a zjišťování (zkosmání na záktadě
otisků prstových), které má dnes v kriminilastice tak
ohromný a zrovna rozhodující význam, jest Čech Jan
Ev. Purkyně. — Minulý týden dopraven byž do nemoc
nice v Mor. Ostravě 59letý nádeník Jiří P., vlastně Ma
rie P., která p'ných 45 let živila se jako muž — byla
čeledínem při koňském potahu. — Kontingent nováčků
pro Bosnu a Hercegovinu zvýšen na 8800 mužů.
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Zrovna tak dobře Jako
zrnková káva chutná při
správné přípravěta jedi
né dokonalá náhražka
kávy:Kathrainerova sla
dová kóva Kneippova.

Samotna s dobrým
mlékem a Jen s ma
lounko cukrem po

živána,
poskytuje pravá
Kathrelnerovka

nápol, jaký býtimě.

Jiná suc. dem. prakse v Anglii — jiná u Brna. Vy
jimáme z budějovického »Hlasu Lidu« tyto dokumenty:
Jedním z nejohnivějších předbojovníků radikálně-socia
listického křídla liberální strany v ang'ickém parlamentu
je mladistvý baron de Forest, jenž pro své světoopravné
ideály v budoucím soc. demokratickém ráji a boje proti
panství anglického velkostatkářstva v celé Anglii znám
jest jako »Šlechtický sociabista« sněmovny poslanecké a
můno to jako jeden z nejbohatších mužů země anglické.
Protože pan baron Forest dle svých .ohnivých řečí si
vytknul cil, že neustane, pokud nejmenší mzda zeměděl
ského dělníka aspoň 20 šilinky (asi 24 korunami) týdně
nebude zákanam stanovena, pochopíme snadno, že ho v

Anglii mnozí pokládají za bílou vránu mezi velkostatkáři. A
tak napadlo redakci londýnského listu »Daily Expresse,
která pana barona z blízka zná, také utvořiti anketu, kte
rá by vyšetřila poměry zemědělského dělnictva na jeho
statcích. Baron jest totiž také ved.ejším zaměstnáním
velkostatkářem a sice — což pro nás právě zvláště zají
mavé jest — u nás v Rakousku. Jakožto adoptovaný syn
barona Hirsche (známého pod jménem Tůrkenhirsch, tu
recký Hirsch) nabyl majetkem jeho bohaté statky na
Moravě a Sice jest majitelem pansví Veverské Bytyšky
a Rosic, kteréžto leží na západ od Brna ve výměře asi
120 čtverečných kilometrů a dle odhadu svého pána mají
ceny asi 19 milionů korun. Čístý zisk roční v dobrých
letech vynáší na půj milionu korun. V Rakousku tedy,
kam až zástupové jeho řečmi v Angiii nadšení nevidí,
jest sání velkostatkářem, byl by jeho velkostatek velmi
vhodným předmětem, na kerém by mohl své vysvobo
ditelské theorie velmi pěkně uskutečniti. Jeho obrovské
statky na Moravě, které jsou jen skrovnou částí jeho u
brovského majetku a mají pro něho takový význam jako
kousek pole pro velkostatkáře, byly by tak krásným po
kusným polem ku provedení jeho anglických socialistic
kých ideálů! Slyšme, co zpravodaj »Daily Expressu«
vyšetřil na moravských statcích anglického šlechtického
sozialisty! Anglický apoštol zemědělského lidu © žádá
nroň aspoň nejnéně 24 K týdenní mzdy — od jiných!
Sám však v Rakousku -na to nedrží.« Lesníci a dozorci
mají u něho denně všeho všudy 2 K 60 haléřů, kočové a
čeledinové 1 K 60 h, děvečky 1 K 10h, nádeníci dle dru
hu práce a dle roční doby 75 h až 1 K 10 h. Nesmíme
však mysleti, že tito šťastní lidé dostávají tyto mzdy
v hotovosti na ruku. Neboť v. tyto mzdy započteno již z
největší části -zaopatřeni«, jehož cena od mzdy se od
ráži. Dle toho tedy ku příkladu dostane čeledín od
koní týdně mzdy čtyři koruny, ostatek celkem asi sedm

rodniny (dříví, mouku, ječmen, hrách a zemčata.) A tak
to jde dolů až k pasáku krav do skutečného platu. jenž
obnáší denn. 50 haléřů. »Každý zamědělský dělník mu
sl dostati pro sebe a svau rodinu pěkný domek s pří
slušným pozemkem“«, žádá pan baron z Forestu — pro
anglické dětníky. V Rakousku na jeho vlastním majetku
— třeba již vposledních“ letech se mnoho stalo pro
dělnické bydlení — přece jest ještě mnoho ku — do

hánění. (Dle. toho to muselo býti moc pěkné!) Alespoň
»Daily Express< vypravují, jak mnohé skandální po
měry dělnických příbytků loňského roku daly podnět
ku opětovanému ráznému zakročení úřadů a tvrdí, že
špinavé, nezdravé díry, ve kterých dělníci na žně zjed

nant po šesti na slámě spáti musí, daleka (nečistotou a.
neždravostí) předstihují pověstné »slamy« londýnských.
čtvrtí bídy. Je možno, že podobné. poměry. i -jindena
Moravě panují, ale zde padá na váhu, že se udržují na
statcích mařitete, který horlí a slibuje šťastnými učinti
dělníky, kteří -u něho nepracují! Ještě mnoho zajímavé
ho by mohlo pověděno býti; tak o panském cihláři,
který za pálení tisíce cihel, jež pánza. 36 korun prodá
vá, dostane cekých 10 korun a s rodmou svou zůstává
v bídné, na rozpadnutl chatrči, vedle chlívků panskéhu

a kávě (!); anebo o panském cukrovaru, v němž za
dvanáctihodinovou prácí děvčata tovární celou 1 koru
nu mzdy dostávají (!) —-a při tom celé hory hrubého
cukru v ceně statisíců korun na rozkaz pana barona,
obšťastňovateledělnickéholidu—v Anglit(1)již po-dva
roky neprodány se zadržují, "aby cena cukru uměle«
do výše hnána byla! .

Na Černou Horu a do Albánie koná se společný zá

jezd v polovině měsíce července t. r. za vedeníAL Klau
sa, prof. obchodní školy v Chrudimi. Cesta povede. přes.
Pešt, Bosnu, Hercegovinu do Dubrovníka, Kotoru a Ce
tyně, odkud na příč Černou Horou na Skadaršké jezero
a po něm do Skádru a Albánie. Návrat přes Vir Pazar
do Antivari a po Jaderském moři do Terstu. Cena 24.

©Velikonoční dopisnice Ústřední Matice Školské zjed-.
naly si takovou oblibu, že jest po nich nejčilejší poptáv
ka. Z té příčiny upozorňujeme pp. obchodníky, by ob
jednávky již nyní činili přímo v kanceláři Ústřední Ma
tice Školské v Praze I., Husova tř. č. 3., kde možno též
zakoupiti originály jich, provedené zdařile mistrem Pí
seckým.

Zašlete 40 hal. ve známkách na adresu Sdružení čes.
katolických zemědělců v Praze I., Velká Karlova ul, 8..
a obdržíte obratem pošty vyplaceně jeden velý rodin
ný kalendář nebo ka'endář kapesní. Pouze malá zásoba.
Kdo zašle 32 hal. ve známkách, obdrží povídku »Před:
sto lety.« Děj její se odehrává ve válkách napoleonských..

Kněžský dům v Luhačovicích. Komu přišla nebo při
jde prosba o příspěvek, račiž laskavě vyhovětí CO nej
dříve. Kdo by nemohl, nechť pošle prosbu nazpět. Sb
ženka stojí nás 2 hal.

Valná hromada Matice Cyrliomethodějské, která:
konána v. Olomouci, dokáza'a, jak toto záslužné sdru
žení plní horlivě svůj úkol. Založením vědeckého listu“
historického »Studií a textů k nábož. dějinám českým“
prospěla vydatně celému národu. Vzhledem na rozmach
protestantské agitace usneseno pořádati v Olomouci v
třetín týdnu červencovém vědecký kurs historický 0
době husitské a na podzim v témže směru zařídit kurs
populární. Rozhodnuto zříditi kulturní svaz cyriometho-
dějský na sjezdu české inteligence katolické, pořádaném
současně s vědeckým kursem historickým. Při ústřed
ním výboru MCM. zřídí se paedagogioký odbor. Impo
santní valná hromada uložila dále ústřednímu výboru
aby netoliko rozvinul přednáškovou Činnost obrannou
a uvědomovací proti falšování českých dějin, ale aby
uspořáda! i celou řadu kraiských siezdů katoliokých k
živějšímu probuzení katolického uvědomění. | Rozhod
nuto zříditi i odbor pro české menšiny. Konstatováno.
že za rok 1913 MCM. zaznamenala velice utěšený roz
voj svých podniků.
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Znamení doby.
Právě v posledním čase ozývalo se v řadách

novohusitů vzhledem k blížícímu se roku Husovu
často v různých variacích: »Evropa na nás hledí!«
S pýchou honosnou, rozmnoženou všesokolským
sletein, hleděly vstříc živly »protiklerikáhní« slávě
roku Husova; domnívaly se naivně, že stačí k hu
sitskému obrodu bezohledná kritika katolicismu a
líčení hamižnosti kněžstva, které žilo před půl ti
síciletím. »Reformátoři« zapomněli na to, že hi
storie podává odstrašující příklady proto, aby
budoucí pokolení bylo lepší. Dějepis ukazuje veliké
stíny minulosti proto, aby noví lidé se starali v
jich odstranění. Ale k takové péči nestačí přísné
odsuzování, k tomu jest zapotřebí vlastní oběta
vosti, sebezáporu. Leč právě v době, kdy bylo
tak často opakováno heslo >Ní zisk. ni slávu«,
drali se na významná místa národní lidé zmámení
slavornamem, rafinovaní sobci, toužící po nepo
ctivém obohacení.

Propukala peněžní aféra za aférou ve straně
státoprávní, mladočeské, národně sociální i reali
stické.

Bacily korrupce otrávily krev nových výboj
ných Hdí tolik, že v samém pokrokovém »Přehle
du« ocitlo se důrazné provolání, podepsané pade
sáti šesti vynikajícími, zcela neklerikálními český
mi muži, aby se v národě čistilo bahno, zanesené

=mi.
V provolání se praví:
V poslední době nastalo u nás -hnutí za 0

čistu národního života od zla Žistnosti, která již
ohrožuje jeho dosavadní čistotu. Byla by to dobrá
příprava k roku Husovu, zbaviti národní Život
mnohoobročníku a svatokucpu: kdyby se tato 0
čista dála pro pravdu a spravedlnost, ve kterýchž
to mravních ideálech jest i důvod i síla národního
života. Bohužel, očista zvrhla se v nečistou vřa
vu, kde druh druha obviňuje z nejhoršího v úmy
slu, aby všichni byli označení za stejně špatné.
Při tom zastírají se rozdíly mezi skutečnými zlo
činy, pouhými nedbalostmi, ano i jen klevetami.
"Tak usiluje se otupiti touto vřavou mravní smysl
národa, aby v takovém šeru zdálo se vše stejně
nečisté. Rozvoj veřejného života přinesl nám tolik
ústavů, že by národ z nich měl veliký prospěch,
kdyby byly spravovány dle pravdy a spravedino
sti. Tu však přicházejí chtiví žíti bohatě na obec
ný účet; i vtírají se na čestná místa s nectnými
zámysly ... Jest těžko zbavit se zištných, když
již se vetřeli na čestná místa. Neboť jsou neostý
chaví; znají se a kryjí navzájem, pokud si nepře
kážejí. Dojde-li však k odhalení, nemá nikdo, i jen
podezřelý, býti trpěn na čestném místě. Kdo tu
setrvává přes podezření a odůvodněnou nedůvě
ru, má býti odstraněn; neboť jeho tupy mravní
cit i to snese. Nechá-li se takovým na vůli zůstati
na získaných místech, upevní svou moc a vypudi
všechny poctivé a citlivé, kteří nemají síly odpí
rati zlu, nejsou-li si jisti podporou národa... . »In
teligence« nevzdaluje se veřejného života; naopak,
zdá se, že se ho zmocňují lidé stále chytřejší. A
proto vzdalují se ho namnoze lidé moudří, kterým
záleží předevšíín na mravních hodnotách. — Mrav
ní cit jest výraz lidské osoby, nezávislý na stu
diích ve školách. Mravní cit může býti nmohem
živější u prostého lidu, koná-li své dílo jako po
Vinnost, než u >inteligence«, řídí-li se morálkou
prospěchu a požitku... . Noviny vystoupily tu
takřka ze služby národa a daly se do služby u
jeho příživníků nebo docela protivníků .. . V této
době, kdy se hraje o nejdůležitější zájmy národa,
a kdy v tomto národě se strhne ošklivá osobni
váda, přehlušující ony zájmy, jest to již jako valící
se zkáza. Tu třeba něco učiniti. Kdo souhlasí. při
poj se k tomuto projevu svým jménem. Kdo sou
hlasí, poznajíce se takto, mohou sjednati společný
sjezd, kde by se uvažovalo, co třeba činiti na ob
hájení kuturních statků národa.

žívaly při každé příležitosti jména Husova, klesly
do tak velikého marasmu, že se chystá na jejich
uzdravení celý veliký sbor lékařů. Právě po hřbe
tech těch politických organisací vyšplhali se mno
hoobročníci k plným měšcům, právě pro politickou

notratně tisícovky vydřené z národa. Zkrátka vý
slednice novohusitských proudů zřetelně usvědču
je reformující frázisty z veliké nepoctivosti. Ta
to výslednice dokumentuje, že jménem Husovým
měli býti v přední řadě mrskání i nejpoctivější
katolíci, ale že právě přísní soudcové měli privi
jej šlapati Husovy zásady praktického křesťanství
nohama. Nyní jest zřejmo, že půtstoletý »husitský
obrod« byl akcí demagogicky negativní, že pod
poroval vášnivou jízlivost. Moderní »Husoví stou
penci< naprosto nevytvořili nových žulových po
vah, ale vyrobili rozšklebené masky zištných randá
listů. Žáci novohusitské školy stíhali posměchem
rolníky, kteří (zcela dle přání Husova) navštěvo

vali služby Boží a přijímali svátosti. Líčili kněž
skou štólu jako vyděračství. Zato však byli slepi

kk marnotratnému životu svých poslanců, starostů,
správcu peněžních ústavů. Než by přiznal pocti
vě svoji početnou a finanční slabost, vypůjčovali
si raději statisíce z židovsko-německých bank na
zakoupení velikých palácu. Každá strana musila
míti co nejdříve denník na utloukání krajanu jiné
ho smýšlení. A nebylo-li pro denník peněz mezi
stoupenci, šlo se s prosikem k židovsko-německé
bance anebo k vládě. Ať dá peníze třeba nejhorší
nepřítel národní, jen když se opatří důkladný ka
rabáč proti těm krajanům, kteří by reptali proti
výdělkářům!

Nejsmutnější vysvědčení své straně i dávali
bezděčně sami nár. sociální předáci, když vytý
kali orgánům státním, jak prý tyto kazí jejich lidi
placením špiclovství. Ergo — vláda se vyzývala,
aby pomohla národně sociální straně její vlastní
předáky vychovávat, napravovat. Radikální pro
roci české politické strany, za nimiž se ženou k
útoku proti vládě desetitisíce stoupenců, mají Se
naučiti nejpotřebnějším mravním zásadám — od
policejních úředníků. A jest přece otázka, zda by
taková strana také ráda nevyslýchala policejního

chlebodárců — vyšších úředníků.
Jest očista snadná? Pamatujme, že výdělkáři

mají v rukou hroznou zbraň, totiž tisk, jímž den
ně zpracovávají své příslušníky. Stranný tisk do
vede zacházeti se čtenáři jako s voskem, otočí Si
je advokátskými sofismaty kolem prstu. Tito vý
dělkáři budou se brániti zuby nehty, aby neztra
tili výnosnou existenci. Jim budou pomáhati hor
livě ti, kteří jejich přičiněním buď již sinekury,
subvence, pokladnictví a pod. obdrželi anebo kteří
pouze jejich protekcí k penězum v budoucnosti se

dostanou. :
Randály celých zástupu před místnostmi »Ná

rodních Listů« (za aféry Švihovy) svědčí zřetelně,
že inoderní radikální výchova vnikla až příliš do
velikých davů.

Kolik vážených. vynikajících poctivců odváži
se veřejně vzdorovati zkalenému příboji? Kolik
nalezne dobrovolných spolubojovníků proti řado
vému, chytře manévrujícímu vojsku radikálních
stran? Již při prvním vystoupení neohroženého
reformátora ozvou se celé salvy ostře nabitých
děl, zjednaná a dobře vycvičená klika výtržníků

znamné bašty novinářské, sociální, finanční i kul
turní jsou již příliš hustě obsazeny politickými de
mazogy, aby se dala čekati rychlá náprava.

Před rokem Husovým jsou pokojné a poctivé
vrstvy českého lidu v zajetí bezcitných despotů a
sobců. Ačkoliv posud většina českého lidu jest zá
sad konservativních, nemá naše království v par
lamentě lidovém ani jednoho zástupce.

Strany »protiklerikální« odsuzují se navzájem

mnívati, že stoupenci těch stran jsou lidé vesměs
bezcharakterní — čili že nové proudy politické
končí svůj běh v otravném bahmisku. Přes to však
tyto strany budou ujařntovati poctivce rukou bez
citnou dále — a to v »lidové« době všeobecného
hlasovacího práva! Snad musí přijíti rány ještě
pádnější, aby se národ vzpamatoval všude.

STROJE.
TYrliedry a
dalekohledy
jen světoznámých

známek, dodává
firma:

Ladislav Švestka, Praha, Vácisvské n. 53.věru bodným osobám téš mírné měsíční splátky. Žádejic cenníky.

Kulturní jiskry.
Památky po pračlověku v naplaveninách říč

ních v údolí toku Delaware. Jižně od Trentonu od
haleny kamenné nástroje a lidské kostry. Po kte
rém národu zustaly tyto památky? Ve které době
žil tento lid? Dr. Putnam a Russel popsali tyto sta
robylé kosti, avšak pohled do minulosti této kra
jiny i národa či národů ji obývajících umožnildr. A
leš Hrdlička se stanoviska historického i fysického,
důkladně památky ty r. 1898 vyměřiv a lebky ob
jevené s jinými přístupnými lebkami národů histo
rických srovnav. Kmen, který v historickýchdo
dobách zde obýval, zván Leni-Lenape-Indiáni. Dr.
Hrdlička (Trenton Crania str. 37.) píše: »>Lenapové
nepokládali se za domorodé v krajině, ve které je
našli první Evropané; naopak, uchovalisi- dosti
jasnou tradicí o přistěhování se do těchto krajin
v dobách ne velmi vzdálených. Dle těchto tradic
Lenapové žili původně ve vzdálené krajině na zá
paděnebo severozápadě a daleko za >Namaesi Si
pu< (Mississippi?) Z. nějakých příčin podjali se

|
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dlouhého stěhování na východ. Jedna část kmene
ve spolku s Mengive (Iroguoisy) přešla Namaesi
Sipu, přemohla Alligevi — Indiány, usadila se v
dědinách východně od řeky a po dlouhý čas ob
sadila jejich i okolní krajinu a Lenapové žili jižně
od Mengwe. Lovci lenapští náhodou objevili Sus
guehannu a pak moře, řeku Delaware a Hudson.

Navrátivše se, zvěstovali, že země ta jest pro
sta nepřátel, a brzy na to část kmene odstěhovala
se do nově objeveného území. Nepřítomnost ne
přátel nebo »hadů«. tvrzena jest v obou vypravo
váních, Heckewelderově i v Rafinesgueově Walam
Olum.

V obou pak tradicích a dalších dějinách Lena
pů není ani nejmenší zmínky o nějakých obyvate
lích v té krajině nebo nepřátelích, ani o jiných
kmenech v sousedství.

Dále není tu známky, že by řeč Lenapů v
New Jersey byla podlehla nějaké patrné změně,
což by se bylo asi stalo, kdyby se byli spojili S
cizím národem. Tyto okolnosti umožňují jenom je
den závěr, totiž, že území mezi řekami Susguehan
nou a Hudsonem, a od temeniska těchto řek až k
moři, v čase přistěhování se Lenapů nebylo oby
dleno.

Ve které době Lenapové do údolí Delawaru

bližně však otázku zodpověděti možno na základě
zmíněného Walam Olum. Tyto mnemotechnické
zápisky — jsouť ovšem obrazně vyřezávány do
dřevěných hůlek, protože Indiáni fonetického pí
sma neměli — záleží ze tří zpěvů národních, v
nichž se mluví o devadesáti šesti vudcích národa.
Jestliže stanovíme průměrné panování jednoho ka
ždého vudce na 20 let, tu by byli přišli do nyněj
šího New Jersey asi r. 1387. Tento letopočet sho
duje se i s údajem Rev. Charlesa Beatty-ho, je
muž jeden Lenape r. 1767 vypravoval, že jsou v
krajině té již 370 let, totiž od r. 1397.

Výpočet svůj zakládal na počtu perliček ve
svém wampum, k nimž každou zimu jednu přidal.

Dr. Hrdlička po důkladném vyšetření kostí a
lebek činí tento závěr: I. Větší část lebek a kostí
z údolí Delaware od Trenton patří národu Lenapů.

NH.Plemenná totožnost kostí v hloubce pohřbe
ných na farmě Abbottově jest nejistá, avšak v
mnohé příčině se shoduje s kostmi Lenapů.

HI. Nálezy Abottovy v naplavenině (úlomky)
nevykazují známky svého plemenného rázu.

4. Lebky z okresu Bourlington a ze hřbitova
Riverview u Trenton jsou obě rázu, jenž jest ú

-——o—m.

ánského východního nebo jiného, o němž tak da
lece máme vědomost.<

Z toho patrno, že až na dvě lebky, tělesné po
zůstatky objevené v této krajině patří národu hi
storickému, Indiánum Delawarským, a že o nějaké
naprosté starobylosti jejich řeči býti nemůže.

Pokrokářské učitelstvo proti pokrokové ú=
pravě svých platů bouří na Moravě dále. Je jisto,
že akce pro úpravu platů učitelských byla vedena
vůdci pokrokářského učitelstva vekni nešťastně,
demagogicky, a že poškodila podstatně nejen uči
telstvo, ale i českou věc na Moravě. Kdyby učí
telstvo mělo v čele vážné lidi, pak za rozvratu
zemských financí, který ohrožuje zemskou samo
správu i českou většinu nebylo by žádalo definitivní
okamžité úpravy svých platů, >ať třeba Morava
zhyne«, nýbrž bylo by žádalo zatím další zvýšení
drahotního přídavku a definitivní úpravu by bylo
ponechalo až do doby, kdy zemské finance budou
sanovány. Tím v očích celé Moravy nejen bylo by
na vážnosti a úctě získalo — nýbrž bylo by dalo
české většině sněmu zbraň do rukou proti Něm
cům, kteří na úpravu učitelských platů ze strani
ckých důvodu naléhali. Česká většina by pak byla
mohla od Němců žádat ústupky za svolení k ú
pravě učitelských platů a ne naopak! Němci nejen
že dosáhli »úpravy« učitelských platů, nýbrž i vel
kých národnostních koncesí. Pokrokové učitelstvo
má ovšem vůdce, jaké zasluhuje.

Bezradní husité. Řinčelo se do nedávna hro
zivě palaší a husitskými cepy proti všem konser
vativcům. Ale po četných peněžních machinacích
moderních husitů nastává předčasná zemdlenost.

Br. Kukaň, jeden z nejvážnějších a nejváže
nějších pracovníků sokolských, muž, který získal
si opravdových zásluh o české menšiny, navrhl
na valné hromadě spolku pro postavení Husova
pomníku v Praze, v neděli, dne 8. března t. r., aby
»vzhledem ku smutným zjevům v našich veřejných
a politických poměrech oslavy s odhalením pom
níku Husova spojené odpadly vůbec a aby odha
lení dálo se tiše a nehlučně, aby se nemohlo státi,
že by při odhalení pomníku parádovali lidé, kteří
by se později mohli prokázati jako defraudanti a
bezcharakterní lidé všeho druhu<. .

Tento návrh rozvážného, poctivého pracovní
ka ovšem přijat nebude od těch, kteří zneužíváním
jména Husova mnoho vydělali a kteří chtějí na
oslavách r. 1915 vydělati desateronásobně více.



Drahý proticirkevní boj ve Francii. Nedávno
interpeloval ve francouzském parlamentě sociali
stický poslanec ministra vyučování a tázal se,
kolik nových škol a učitelů a kolik penězna oboje
bylo by třeba, kdyby vláda francouzská zavřela
všechny svobodné, t. j. náboženské školy najed
nou. Ministrova odpověď uveřejněna byla v

1,448.708 žáků, kteří byli rozděleni na 14.464 škol
s 25.215 třídami. Kdyby tedy školy náboženské
byly zavřeny, byla by vláda francouzská nuceia
zřiditi nejméně 25.000 tříd, z nichž každá pojati by
musila nejméně 40 žáků. Vyžadovalo by to nákladu
416 milionů franků, z čehož by stát zaplatil 183
mil. franků, a ostatních 233 milionů franků by mu
sely dáti okresy a obce. Kromě toho bylo by tfe
ba 25.000 nových učitelů, které přes noc bylo by
těžko lze nalézti. A i kdyby učitelé zde byli, pak
bylo by nutno počítati s novými vydáními na je
jich platy v obnosu ročním 53 a půl milionů franků,
mimo to ročně 7 milionů franků stálo by příbyteč
né a pense. To jsou sumy, které ani pro Francii
nemohou býti lhostejné. Mají pravdu ti, kteří di,
že Francii stál boj proti církvi dosud tolik, jako
ztracená válka.

Kostel panny Orleánské v Paříži Katolická
stavební komise v Paříži se usnesla založiti kostel
blahoslavené panny Orleánské.

Nádražní missie má za účel poskytnouti radu
a ochranu dívkám, které samy cestují do velkých
měst. K tomu účelu vysílá nádražní missie na ná
draží velkých měst své ochránkyně, které lze po
znati dle odznaku se žlutobílou stužkou. Ochrán
kyně zdarma doprovodí divku buď do útulku, kdež
se dívce poradí stran služby, aneb na adresu, kam
si dívka přeje. Dívky při jízdě vlakem nechť jsou
opatrny, nikomu ať se s cílem své cesty nesvě
řují a s neznámými lidmi ať řeči nezapřádají. Aby
byla dívka ochránkyní nádražní missie poznána,
nechť si dopíše korespondenčním lístkem nejméně
3 dni před odjezdem o modrou doporučovací kar
tu na adressu: Nádražní missie v Praze II. Slupy
14. Tuto kartu drží pak v ruce u příjezdu na ná
draží, aby byla ochránkyní poznána. Když by dív
ka náhodou žádné členky nádražní missie na ná
draží nenašla, nechť se odebéře v Praze do se
kretariátu Nádražní missie na Slupy č. 14 pod E
mauzskýtn klášterem, kdež se ji další sdělí. V Pod
moklí nechť se obrátí na nádražní missii na pí. E.
Jirsíkovou, Teplická třída č. 35. V Chomutově na
pí. Annu Čechovou, choť majora v Lázeňské ulici
(Badgasse) č. 18. V Chebu na choť lékárníka pana
Fr. Kaspra, Bahnhofstrasse.

Švihovo vlastenectví. A ještě nové zprávy, 0
kterých se přece rozhodně vědělo dříve, než byl
Šviha zvolen za předsedu klubu nár. soc. poslan
ců. Když se dostal před lety dr. Šviha do Chomu
tova, kladla do něho veliké naděje česká menšina.
Šviha začal skutečně docházeti do hostince, kde se
scházeli Češi a snášeliví Němci. Mezi čtyřma oči
ma dělal Čecha, mezi šesti už byl opatrnější. Ve
větším shromáždění pak napomínal, že nelze zdi
proraziti hlavou. Pomalu se mu stala německá spo
lečnost milejší než česká. Při návštěvách onoho
neutrálního hostince pozdravoval ostentativně pří
tomné jen německy. Jeden starší soudní adjunkt,
upřímný Čech, poznamenal, že do konduitní listi
ny Švihovy by se mělo poznamenati: »K předsta
veným devotní, k stranám komisní, ke kamarádům
falešný. Když byla pořádána v Mostě větší česká
zábava, přijel do ní Šviha. Hned přestával veselý
hovor, přestávalo se tančiti. Mnoho odcházejících
se vymlouvalo všelijak. Již pouhý zjev nastávají
cího radikálního poslance zkazil rozmar všem u
přímným vlastencům. Když se stal soudcem v
Žamberce, začal již dělati velikého radikála. V jed
né červnové noci-jel Šviha v první třídě od Ústi
ke Kyšperku. Tam na peroně přecházel známý fa
natik K. H. Wolf. Hned se k němu rychle hnal přes

koleje Šviha a volal kamarádsky: »Servus, Wolf,
-Wo fahren Sie hin?« V dalším rozhovoru byla sly
šeti slova »Regierung< a»Bienerth«. Málem by byl
Šviha zmeškal vlak na Žamberk.

Potopené poklady. V přístavním městě fran
couzském Saint-Hongue se bude konati dražba na

-dvanáct lodí, které dal francouzský admirál Tour
ville r. 1692 potopiti na širém moři, když byl ob

„klíčen a poražen od loďstva anglicko-holandského.
Lodi jsou posud na dně mořském, ale jejich stožáry
lze při klidném počasí spatřiti. Jsou ozdobeny mi

„strovskými sochami.

rušené lodi veslové z císařské doby římské, ozdo
bené též uměleckými sochami. V písku řeckých vod
mořských odpočívají řecké trojřadové lodi veslo
vé. V jedné takové lodici nalezena velice zdařilá
socha boha Apollona. Dvanáct lodí španělských,
jež obstarávaly dopravu mezi Španělskem a Ame
rikou, bylo r. 1702 potopeno po přepadu loďstva
anglicko-holandského. Poklady, jež v nich byly u
kryty, mají prý cenu asi 700 milionů korun. R. 1904
byla objevena hydroskopem poloha devíti lodí. O
všem lodi staršího typu. značně menší v přirov
nání R lodím moderním, mohou se bez velikých ob
tíží nyní vyvléci nad hladinu. Pamatovati dlužno,
že dřevo ukryté ve vodě tak, že nemá k němu

vzduch přístupu, nehnije, ale uhelnatl. Proto- lodi

| dávno potopené jsou dosud v dobrém stavu. I
, každá katastrofa má některé světlé stránky. Na
„ dně mořském nachází se veliká spousta pokladů,

neporušených památek starobylého umění. Tito

zničení, kdyby jim nebyla poskytla voda ochran
ný příkrov. Nyní se dopravují poklady na souš, a

ních poměrech.

j Podporujte své diec. knihkupectví.

8=UPOMÍNKY=|
| K SV.PŘIJÍMÁNÍ |
i v uměleckém provedení, |
| ve velkém výběru. Nové *
i uměl. vzory. V každémf
g počtu. Ň

M 1 kus po 8, 12,14, 18, 19, 20, 22, 24,£
; 30 haléřích. ;

A Vzorník pod podmínkou vrácení zasíláme
4 franko. — Zásilky vyřizujeme franko. £

3 Není potřebí obraceti se na cizí firmy, ;
naše firma poslouží Vám k plnému

] uspokojení. ;

5 Podporujte své diec. knihkupectví. £

r
O pokrokovém hospodaření učitelského ústře

dí pronášejí další výtky pokrokové oposiční >Uči
telské Noviny«. Dne 19. t. m. napsaly:

Oposice , použije veškerého nahromaděného
materiálu proti správě ZŮS a poněvadž zvláště
v boji za úpravu platů prokázali kompromitovani
předáci organisace venkov. učitelstva impotenci
až trestuhodnou, shledáme brzy, co usoudí o ních
veřejnost učitelská po všech našich odhaleních. —

Treybal vepsal následující reorganisační návrh:
»Náklady na správu ZŮS jsou dosti vysoké a

mohly by snad býti sníženy tím, kdyby se vedení
všech podniků mimo knihkupectví soustředilo do
jedněch rukou a to nejlépe úředníků.

Náklad na vedení administrativní jest nyní tá
kovýto: Ústřední spolek: pokladník 1000 K, účet
ní 500 K, pís. práce jednatele 660 K, jeho pomocní
ku 200 K. Pojišťovací odbor: účetní 1080 K, II

-účetní 1080 K, remunerace 1000 K. Český Učitel:
administrátor 2000 K, pokladník 360 K. Spolek uč.
domů: poktadník 900 K, účetní 1200 K byl by tedy
celkový náklad na adm. vedení 9980 K nečítajíc
v to účtování na Rábu a Vyšehradského i Zoub
kova útulku, jakož i správu knihovny.

Počítali-li bychom náklad na jednu dobrou
sílu účetnickou 3600 K, na jednu pomocnou
2400 K a jednu sílu ženskou 1200 K, obdržíme ná
klad na kancelář 7200 K. který i s vedlejšími ná
klady. pojištěním nemocenským i pensijním by

s úsporou ještě větší. Tyto 3 sHy stačily by jistě
úplně k vedení účetnictví všech institucí, rovněž
k obstarávání administrace »Českého Učitele« a
vedení účtů Vyšehradského i Zoubkova útulku, ja
kož i pensionátu Praha. Těm silám zbylo by ještě
dostatek času na pornoc jednateli, jemuž by vypo
máhaly ve vyřizování běžné korespondence, prací
písařských atd. Správa by se tím jistě zlevnila
a zkoncentrovala, účetnictví by se jednotně upra
vilo a předsednictvo by získalo dokonalý přehled
o všech podnicích. Revisor má za to, že zvláště

dnes, kdy zřízením učitel. domů agenda značně
vzrostla, jest tohoto opatření nanejvýše třeba.
Nelze popírati, že již tím, že úřednictvo, tudíž i
veškeré knihynalézaly by se v Praze, v jedné
místnosti, usnadnéla by se vedení spolku práce,
ještě více pak tím, že by úřednictvo pracovalo
nepřetržitě a bylo by vždy jakýmkoli pracím pro
organisaci k disposici.

Tomuto zařízení nikterak není na závadu ta
okolnost, že ZŮS a Sp. učit. domů jsou dvě samo
statná tělesa, poněvadž správa jich i nadále by
zůstala oddělena. Pouze vedení účetnictví svěřene
by bylo společné kanceláři. Vedení administrace
»Čes. Učitele« patří ZŮS, který je nakdadatelem,
tudíž i majitelem časopisu. Zde doporučovalo by
se zvláště, aby byly uskutečněny některé změny,
které usnadňují revisi, jež za zařízení nynějšího
nemůže do vedení náležitě vniknouti« —

»Uč. Noviny« dodávají: »Pan rev. Treybal pí
še jako nejzavilejší oposičník a proto asi správa
ZŮS. tak úslině mlčí o této části nefalšované zprá
vy revisní a nedala jí ani ku projednání reorga
nisační komisi! Oposice si přeje, aby provedena
byla reforma navrhovaná revisní zprávou, neboť
by tím jen účetnictví a správa ZÚŮSzískala, ale
mnohým lidem, kteří se usadili dědičně ve funk
cích, nechce se od korunek, které snadno a ry
chle plynou do kapes za práci a za nadpráci v po
době reinunerace, cestného, nocležného, schůznélio,
pohřebného, na pomocné síly, za písařské práce
atd. A při tom ta krásná mučednická pósa —!«

Komu náleží výdělečná »Štěstěna«. O tom
píše centralistický »Proletář«: A nyní také sdělí
me veřejnosti jména lidí, kteří jsou majiteli »Ště
stěny«, kteří ze »Štěstěny« berou tučné zisky a
kterým je »Štěstěna« zdrojem pohodlného oboha
cování se. Jsou to následující: Karel Vaněk, říš
ský poslanec, sekretář Všeobecné nemocenské po
kladny, předseda Lidové záložny, čelný činitel ve
všech korporacích separatistů atd.; Vlastimil Tu
sar, říšský a zemský poslanec, člen Matice Škol
ské, čestný občan v Jundrově, krajský důvěrník,
předseda klubu zem. sep. poslanců, místopředseda
sep. říšských poslanců, člen rak.-uher. delegace
atd. atd; Václav Jelínek, místosekretář Všeobecné
nemocenské pokladny; Aug. Šmerek, ředitel ti
skárny »Rovnost«; Adolf Kyttner, místopředseda
Všeobecné nemocen. pokladny. — Zakročí výkou
ný výbor soc. der. autonom. strany i proti těmto
pěti předákůnm? —

Židovské výdělky. V paláci vídeňské poštov
ní spořitelny konala se porada vídeňských finanč
níku o nové rakouské výpůjčce. K poradě se do
stavili baron Louis Rothschild, Landesberger (za
Anglobanku), Moritz Mínkus (za Unionbanku), Kux
(za »českou« banku Union). Dále budou porady Ss
německými finančníky S. M. Bleichróderem, Men
delssohnem (z Berlína), se Salomonsohnem (Di
skontní společnost) a s pp. Guttmannem, Natha
nem Jidelim, kteří zastupují banku drážďanskou.
Do jakých kapes tedy plynou obrovské úroky,
vvždímané těmito bankami? — Na pešťského vel
koobchodníka B. Hammerschlaga a spol. učinilo
mnoho věřitelů trestní oznámení, že zboží, jež mu
bylo dodáno na úvěr, zašantročil za ceny směšně
nízké. Stržené peníze nezaslal věřitelům, ale roz
dělil je členům své rodiny. Na firmu vyhlášen kon
kurs a tu se shledalo, že pasiva činí 350.000 K,
aktiva pouze 51.000 K. Po krátkém fešném krimi
nále takový chytrák může dělat barona. Pešťský
velkoobchod firmy Simon Gottlieb ohlásil insol
venci. Passiva činí jen — 1,650.000 K. — Dne 23.
t. m. konána schůze správní rady Alpské báňské
společnosti, která konstatovala za rok 1913 čistý
zisk 16,690.744 K. Tyto peníze shrábnou židovští
akcionáři, kteří nepotřebují ani seděti v kanceláři.
— Pražské posádce i jiným posádkám českým do
dávají seno, slámu a oves židovští velkoobchodní
ci Hynek Rosenfeld. Leopold Heller. Aron Beck a
Oskar Neumann. — Ve Lvově dokončen před po
rotou obrovský proces s několika židy, kteří do
stali do svého vleku slabormyslného velkostatkáře
Vlodka z Topolnice, Svádělí ho k vůli vlastnímu zisku
k tak odvážným peněžním spekulacím, že statkář
přišel o celé své milionové jmění, které zmizelo
velkým dílem v kapsách židovských. Jeden z těch
podvodníků (Hiůtterer) byl odsouzen do žaláře na
tři léta, druhý (Kleinhándler) na půl druhého lé
ta. Ale což na tom? Peníze vymámené jsou tak
dobře uschovány, že se již židům neztratí. Jejich
potomci na základě takových kapitálů budou kšef

barony. V Uhrách stali se pány židé, jichž otcové
statečně odíralí a maďarisovali chudé Slováky a

ze vší práce, bez nošení zbraně shrabují od poplat
níků mikony a k tomu všemu vysoké tituly. Za
to však vojákovi, zmrzačenému v bitvě, dovolí se
nositi na zádech flašinet.

Veliký chvalozpěv na hospodářství křesí.
soc. vídeňské radnice podrobuje věcné kritice ka
tolická »Pravda«, která v 8. čísle píše: »Obec vy

těchto podniků užívá. To přece není žádná záslu



atd. atd. K tomu třeba podotknouti, že když vlád
noucí strana přejímala správu města od strany
liberální, měla Vídeň příjem sotva 83 milionů, kdež
to v r. 1914 má příjmů na 240 milionů. Nepravíme
to, že bychom chtěli snad liberály hájiti, ani nás
nenapadá, ale chceme dáti průchod spravedlností.
Za dobu svého 18-letého panství přijala vládnoucí
strana na 3000 mtlionů, za to se dá už leccos po
*říditi.Tato strana se chlubí, že těchto příjmů bylo
dosaženo bez zavedení přirážek. Není to však
pravda. Příjmů těch bylo docíleno vodním halí
řem, který vynáší ročně 3 mil. korun, přvní daní,
která nese 5 mil. korun, kořaleční daní získalo se
přes 2 mil. korun, ze státní kořaleční daně béře
Vídeň 4 mil. korun, před třemi lety zvýšené jízd
né na tramwayi a nedávno i v ommibusích, čímž
dosaženo 3 mil. korun. Ve Vídni jesi 1HC3Urd63s62) +
a elektřina pro malého člověka a výnos plynáren
a elektráren obnáší 16 mil. korun. Další příjem 0
patřuje se dluhy. Kdežto dříve bylo za 32 léta
naděláno 165 milionů korun dluhů, bylo nyní vy=
dluženo za 18 let 647 milionů korun. Vzorné ny
nější hospodářství končí tedy dluhem 735 miliony
kor.<

Rakouská půjčka a snížení diskontu. Rakou
sko-uherská banka snížila zase úrokovou míru na
4%, čímž nepřímo chtěla dáti na jevo, že na pe
něžním trhu zavládly zase normální poměry. Sní
žení úrokové míry umožní také našemu >»kancléři
pokladu« lehčí provedení zamnýšlené půjčky. V
nejbližší době si hodlá vypůjčiti půl miliardy, ale
nevi ještě, v jaké to učiní formě. Úředníci finanč
ního ministerstva zatím studovali poměry na ev
ropských peněžních trzích a jsou toho názoru, že
rakouská půjčka najde přátelského příjetí v Nizo
zemí a ve Švýcarsku. Hůře je tomu v Londýně,
kde sice ještě nedávno uherská půjčka provedena
s velkým úspěchem, ale kde zatím se již situace
značně změnila. Těžiště leží v peněžním trhu ně
meckém. Přes to, že rakouská půjčka by mohla
býti dobře umístěna v Nizozemí, Švýcarsku a Ně
mecku, reservuje finanční ministr pět čtvrtin půjč
ky kapitálu domácímu a jenom 100 milio fíů u
místí v cizině. Zatíin ovšem pracují již židé na vi
deňském peněžním trhu, aby dosáhli co možno nej
nižšího přijímacího kursu. Kdyby se finančnímu
ministru podařilo dosáhnouti půjčky bez $ 14., na

mnohem příznivějších podmínek než v případě o
pačném. V tomto případě stála by obstrukce stát
dokonce velmi mnoho peněz.

Obchodní gremium královéhradecké konalo
dne 21. března v místnostech Ústředny výborovou
schůzi za předsednictví p. cís. rady Richtra. Usne
seno uspořádati dne 3. dubna členskou schůzi za
účelem porady o kandidátní listině pro valnou hro
madu, která odbývána bude 15. dubna. Poradě o
kandidátce předcházeti bude krátká informativní
přednáška Dra Wiškowského o novém zákonu 0
osobní dani z příjmu. Dále usneseno vyzvati sirká
renskou společnost »Helios< aby obesilala české
zákazníky českými cestujicími. Na předvolební po
radu delegováni pánové: Melichar, Jirásek a Šubrt
s direktivou žádati, aby třetí sbor bvl i nadále po
nechán živnostnictvu bez ohledu na politické pře
svědčení. Ku konci vyřízeny ještě některé záleži
tosti vnitřní agendy gremtalní.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ka provádění pracf kostelních vřele doporučujeme mladou českou

dfinu absol. c. |. stát, skoly řezbářské
BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Katolická útulna pro české učně ve Vídni
(III. okres, Schiitzengasse čís. 30 v budově české
ho kláštera) sprostředkuje bezplatně místa českým
učňům a výhradně křesťanských rodin a vykonává
nad nimi pečlivý dozor, by jejich mravnost a zdra
ví nevzaly úhony. V neděli shromažďuje hochy ve
svých besídkách k poučným přednáškám a ušlech
tilé zábavě, kde nabývají jakousi náhradu za bla
živé radosti otcovského domu. Útulna snaží se svě
řenou mládež náboženským vedením mravně po
vznášeti, by nezabředla k zármutku rodičů do bah
na velkoměsta. Správa ústavu dbá usilovně toho,
by se učňové vzdělali odborově, by jednou doved
ností a zdatnosti v řemesle mohli snáze soutěžiti
v boji o skývu chleba. Rodičům katolickým, kteří
posílají své syny do Vídně na učení, doporučuje
se vřele, aby se s plnou důvěrou obrátili na Útulnu
a sdělili v dostatečně známkovaném dopisu, jaké
mu řemeslu míní se hoch věnovati, přeje-li si umí
stění v české či německé rodině a pod. Upozorňu
jeme, že místa elektrotechniků a strojích zámeč
níků těžko lze obstarati a jen za těžkých ptateb
ních podmínek. K dopisu přiloží se 10 hal. známka
na odpověď. Před odpovědí neposílejte hocha do
Vídně. — Hoch může též po několik nocí přespati
v Útulně za mírný poplatek.

+

ruinisterstvo pro práce veřejné právě nyní velmi

lici n. M., Starkově, Bartošovicích, Stolíně a Vo
lešnici. O zřízení družstva v Borové a v České
Čermné se jedná. ——*

Především poukazuje se na to, že tkalci ve
Stolíně a Volešnici s výhodou a lépe koncetrovati
se mohou v Č. Kostelci a ministerstvo projevuje 0
chotu hmotnoupodporou zrušení obou posavad
ních družstev umožniti. Ostatním družstvům byly
poskytnuty velmi vydatné přímé subvence a mimo
to veřejné půjčky.

Pro česká družstva tkalcovská byla zřízena v
Č. Kostelci v souhlasu s českým | instruktorem

ganisace velmi blahodárně působí a pečuje zejména
o veřejné dodávky.

1/2722
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Továrna na cottacová umerická

= HARMONIA=
též evropského systému

RUDOLT PAIKR4 SPOL.
v Hradci Králové.

Pedálevá harmomie obou soustav v každé veli
=—— kosti, pro kostel, školu i ku cvičení.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadůmdovolujesi depo
rečiti veškeré kostelní náduuy a
náčihí a to: monstrance, kalichy
cibáře, nádobky, paténky, pacifkály,
wícny, larpy, kaditelnice,kropenky
atd, své vlasiní , předpisám
církevním vyhovující. Staré před

uči opravuje v původní intenci a« ohni zlatí a mříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kásku franko bes sávaznosti koupě.
Vše se posíld posvěcené. Prdos ruční.

Sblad 06k eh astříbrnýchklenotů, jako:řetězů
madonek,kÁška, ratýnků, náramků atd. 1 'Motářeké
proteny, ( jídelní náčiní se stříbra pravého

1 čínského vědy na akladě.

Staré olase, sbříbro « drahobomy kupuje za nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasié a ciselour

Praba-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. m.

Uhlí hornoslezské
Richthofen, Deutschland, Recke, Heinitz
atd. jen zaračeně dobrých kvalit, ublí
hnědé, pekařské Britania, Amalie Flo

rentina atd.

Koks dolnoslezský
Bahnschacht, Glůckbilf,

Antracit 6 65
westiálský i anglický v kostkách neb

ořechu.

Dříví palivové
ve svazoloh neb kotoučích suché, prvo
třídní dodá až do sklepa, levně se za

ručenou jakostí i váhou

Všeobecná úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ruč. obmez.

vwHradoi Králové,
Palackého třída čp. 80, I. poschodí.

Norinka!
Právě vyšel

e katol. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvěděte se z VĚSTNÍKU, který

ochotně zdarma zašle

RUSTACE VAVROUCE,Prahá,
Lipová ul., 11.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkolcevské výrobní společenstvo
EB „„Vzájemnost“ mm
WW“v Hrvuonově Čís. 190. W

Vývoz lnčného a modního zboži. —
Doporačuje v osvědčených jakostech k simní sononě:

Modní látky vininéi , dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, zeti: k
— — daty atd., překrámýchmodníchvorů. htma9* Výbavy pro nevěsty "8
sa levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho
ohvalnýchuxnání. — vky vceně přes 20 Kusef

láme vyplaceně. 1 balík Tsbyéká vkusně rozdružoných— s , —————————
Obdršíte te nejlepší! | Rřesť-seciál podnik!
SMY“ Vpodniku tomto Isetéž bezpečněuložiti U
vklady proti 6%,úrokování.
Podnikpodléhá revisi Zemskéhovýboru král. Ceakého

a Zemského Svazu. © ——LL——————

KUŠBDX BD X CSDXXGOD MCSB

š Jan Horák,
soukenník 2

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kellekci
nejnovějších druhů pravých

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

X63

DI

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

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

skoušku,
ě Ěomotat
X 00 X5BD X 660 X REDX GSDX

Elektrické
umsvětlo mm

přenos síly pro továrny,
hotely, domy, villy atd.

“ zařizuje

Jos. Ježek
elektrotechnický závod

v Hradoi EKrál

KA5DXÍ605X

Hromosvody
staví a jich opravy pro

vádí velmi pečlivě a přesně.

Jan Kryšpín, go
(J. Sylvaterův ke

EN

SŮ/

synovec,nástupce) K |mAO
„mu Av OKR E

kan kostonch. E E,
PRAHA-—L. J

8. 166 st, Malá Kariova M R
ul. čís. S0nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loabim) dopo

ručuje se

lu n okemohrá
šího aš k bohatému fi- (
guralnímu provedení a

Sicei se delesnými
rámy, sítěmi, vsasonémi.

Veškeré ukirny 1 odborná rada Dezpla'0e,
vší závaznosti ku definitivníobjednávce,

U“ Nesbetnéveřejná| pisemotpochvalnáv=a (, —3
Založeno roku 1868

le

téai



TT](Kjarnímusetí |- -Oe
č | moučkou Řrnoší

z Thomasový| „pardubic.strusky
známka „hvězda“ O tomtoprrnímarcibiskupovi Pražském

Blata "ihned 4 prá sepsalhistor. úvahu
kujícím hnojivemfos- Ji Sahula.
torečným. - žádejte

výslovně známku | Mtran 64.„hvězda. Ga 16 hůléřů:

Objednávky vyřídí i
bned administrace

TÁ NÍopRo1a6 . „Čau. ýobův 4
, a "+ 6 U v Hradci rálové,

POZORmaznásnuHVĚZDUŠÍ| křesf. zemědělců | | Ačuberinum
Praha l.-spálénás| ——.

Zal. 1850. Zal. 1860.

Jindřich
Vančů,

. nejstarší uměleckýzávod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

so zlata,stříbra,bronzuajiných velkoobchod semenářský
kovů vw keždém slohu, od 4 m
nejjednoduššíhodonejbohatšího PRAHA-I, Šadůváké
provedení dle Lliturg. předpisů.
Jem ruční práce umělecké
eemy. Veškeré opravy a snovu
zřízení provádí se co nejpečli

věji a se sárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho doporučenía uznáníporuce. - MAA NN

náměstí, „U zlaté husy“.

Cenníky a nabídky
ochotně se zašlou. |oman utků

Vep ch |,
W Svatováclavské MaticeŠkolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná- VÝROBKYPRVÉ- VÝHODNÉPLATEB
: HO ŘÁDU- NÍ PODMÍNKY

kupní pramen v Rakousku veškerých OBRÁZKOVÉCEN

la,
Čovorého máčimi ve výrobnách nejetaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly "75 HIRSCH,
v Jablonném n. Orl. č. 86. 9 pasíř a zlatník,

Tisíceusnávacíchreferencía odporučení.— PRAHA-I, Karlova ulice 10,
Obráskové cenníky, rozpočty, vzorya hotovézboží doporučujevelký výběr .
kvýběrufranko. kostelního náčiní

Bes velkoměstské režie ve vlastních dílnách a jako: ; 2boní. jako: monstrance, kalichy, ciboria, lampy, svícny,ka

domech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější | ditelnice atd. Starší věci opravuje, v ohniznovu zlatí ajjteny aš o 209, neš všude.jinde. stříbří, vše co nejdůkladněji a levně. — Za vše se ručí.

Jubii. 200 let. trvání a 40 let. vlasimí činnosti. O ctěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddaný
Adresovánívědy doslovnése vyprošuje. Jan Hirsch

„=
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Záložna v Hradci KrálovéJanské náměstí čís. 163.

„ Vklady na knižky 4%%v

4444:
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- a kladystřědenkové 5%

>>> | Úvěry Půjčky Eskont |
P5EPPPPPPP5EPP 111114

orodiá |
kostelní .

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skle

v Třebechovicíh u Hradce ||
Králové. |— |

Cenníky a rospočT na požádánía.

J0S. ROUS,
uměl. m. závod řez
bářský,pozlacovačskýa

oltářnictví

—doporučuje svůj odborný závod o
pro kostelnípráce. |

|
"Renovovánístarých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových k
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za ceny Mírné.—

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším

provedení. O

Rozpočty a informační cesty
zdarma a bez závazku. —=—==

První ceny na všech obešlaných
výstavách. |

USHSEHNENE

K velikonocům
dovoluji si veledůstojnému duchovenetvu nabízeti chvalně
známé, již r. 1888 nejdůstojnější biskupskou konsistoří
Ordinariatním listem důst. farním úřadům k nákupu

doporučené

Pilnáčkovy pravé voskové
svíce oltářní,
dále paškály, triangle atd — Též mám na skladě vonné
královské kadidlo, kostelní uhlí dřevěné a pod. —
K vedlejšímu osvětlování a k pohřbům doporučují

levnější svíce voskové a polo oe — Pro soukromou
potřebu výtečné toiletní mýdlo a nepadělané člstéjádrové mýdlo (bez zápachu.)

O hojné rozkazy prosí v hluboké úctě

Anna Braunová v Litomyšli,
Dolní Riegrovo náměstí (máselná podsiň).Obchod svícemi,
mýdlem a jinými odbor. výrobky cis. a král. dvorní

továrny firmy J. Pilnáček v Hradci Králové.
Wše v cenách továrních.

ET A4 danlen||Skvostné dárky
ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky, jehly
Z ajinézlatéa stříbrnéskvosty

s. v nojmodornějším provodoní

n nabísí ke koupi

JAN KALIS,
zlatník a hodinář v BRYCENOVÉ z En
Solidní obelaha přimírných cenách. Důvěryhodným

sásilky na i na splátky bez svýčení cen.
Založeno r. 1948.



Příloha
Kulturní jiskry.

Ve státě demokratickém. | Zednářská vláda
francouzská do omrzení nlýtvá heslem: >Fovnosi
volnost, bratrstvíl« Asi tak, jako když nejhrabi
vější ohamtivci vstoupili do Sokola, odporučovali
iným heslo »Ni zisk ni slávu!« — aby sami pro
sebe mohli shrábnouti jak mnoho peněz tak osl
nivé tituly. Milosrdné sestry, dcery francouzského
národa, které posluhovaly v nemocnicích zedná

-řům a Soc. demokratům ve dne v noci, byly vyhá

pověstným banditům pařižským, apačům, věnová
na veliká shovívavost proto, že tito pomáhali vol
nomyšlenkářům pří katolických kraválech, pokud
ještě konfiskace církevního majetku nebyla uzá
koněna

Srovnejme práce tichých řeholnic s činem
vznešené. učené dámy, choti ministra Caillauxa!
Jeptišky staraly se i o vyléčení svých nepřátel.
Paní Caillauxová však zákeřně zavraždila konser
vativního redaktora Calmetta několika výstřely
proto, že se tento snažil provětrati dusný vzduch
francouzské korupce. Čin paní Caillauxové nebyl
přenáhlením při okamžitém vzrušení. Dáma tato
věděla, že bezcharakternosti a kšeftařství jejího
chotě nedají se hájit věcnými odpovědmi. Proto
se promyšleně připravovala na násilné umlčení
spravedlivého kritika. Než vešla do Calmettovy
redakce, učila se pilně střílet, aby nechybila. Nu —
a jak se jedná s touto paní, která přece velmi dob
ře znala dosah svého zločimu? Nachází se sice ve
vyšetřovací vazbě, ale cela její bvla vyzdobena,
dán do ní skvostný nábytek, nová porcelánová
kamna, koberze. Přidělena jí byla také zvláštní po
sluhovačka. Patrno tedy, že nóbl vrahové se těší
obzvláštním výsadám proti obyčejným vražední
kům, kteří se dopustili zločinu proto, že se jim ne
dostalo ani průměrné výchovy a že byli svedení
od rafinovaných demagogů! >Rovnost —| bratr
stvíl« — Nyní vyděděnci francouzští mohou dobře
prohlédnouti, kde v jejich republice rovnost pře
stává. .

Protože by býval sevřen Caillaux důkaznými
kleštěmi jako tuctový kšeftařský zločinec, hledala
se na rychlo cesta, jak aféře dodati rázu tragiky.
Paní Caillauxová spoléhala na to, 'že vraždícím
ženám uděluje se ve Francii šmahem | amnestie.
Spoléhala se na to, že rafinované travičky a jiné
zločinné ženy bývají pod nátlakem vládních kruhů
při porotách osvobozeny. Nu — a národ, kter“ ky
pěl stále větším hněvem prcti Caillauxovi, náhle
obrátí a vzdychne soucitně: »Ejhle, jakou má mi
nistr oddanou ženu! Jak se chudák dovedla obě
tovati pro záchranu jeho cti! Rázem dům beze
ctného vydřiducha stane se domem tragickým. Ale
což Calmette, který byl sprovozen se světa bez
soudu, bez řádného ortelu? Ten musil obětovati
vlastní krev, aby ve státu »rovnosti a bratrství«
nebyly důkladně protřepány zločiny vládních kru
hů, aby svedený lid začal litovati — vražednou,
krvavou ruku.

Národní sebeobrana v Pomořansku a Kašub
sku. V partii baltického pobřeží, která jest omý
vána mořem, zvaným dříve polským, obyvatel
stvo kašubské a polské nyní za veliké podpory
Poláků ruských i rakouských nabývá sebevědomí
a netušené rárodní síly. »Národ. Listy« dne 30.
března píší: >Dnes nestačí už říci průměrnému Ka
šubovi, že hmotnou oporu a pravou vzdělanost
může mu dát pouze co nejtěsnější přilnutí k veliké
říšt německé, stejně jako nedaří se již úskočným
agitátorům, pokoušejícím se mezi kašubský lid i
polskou inteligenci postavit hradbu předsudků, ne
důvěry a skrytého podezírání ... .. Cestujeme-li
dnes kdekoli po Kašubsku a po březích »polského
moře«, setkáváme se skoro všude s praktickými
výsledky oné svépomocné práce polské ... Od
starožitného Odanska až po jezero Žarnověcké
táhne se dnes živé a vývoje schopné pobřežní ú
zemí slovanské v délce sedmdesáti pěti kilometrů.
K tomuto pevninskému území připočísti nutno je
ště podlouhlý a zeměpisně vysoce zajímavý polo
ostrov Hel .... Domorodé obyvatelstvo tvoři
svůj vlastní, svérázný, odlišný a rozhodně zajíma
vý typ .... V polských a kašubských statcích
všudesetkáte -se ještě s chvalně známou staroslo
vanskou pohostinnosti. Ale ledakde podají vám i
čerstvé číslo polských novin, jež poslední dobou
čestně proklestily si sem cestu a působí vydatně
jednak na zvyšování povšechné kulturní úrovně v
obyvatelstvu, jednak i na vzrůst ryzího uvědomě
ní národního. Nejrozšířenější jsou tadv přirozeně
denníky lidové >Pielgrzym«, >Gazeta Gdaňska«
a zejména »Oazeta Grudzioňska«, jež má letos

„106.000odběratelů | jest nejpopulárnějším denním
listem polským vůbec: a stojící, jak u Poláků je
samozřejmo, na programu přísně katolickém. | V
řadě vsí rádi a s jistou pýchou pochlubí se vám i
knihovničkou, kterou před časem zařídil zde po
znaňský »Svaz lidových čítáren.« Také polské
spolky, jednak svépomocné, kupecké, jednak spo

řitelní a podpůrné jsou teď po celé délce kašubské
ho břehu zakládány. Povlovně sice, ale přece jen
s vyhlídkamí na postupný úspěch. Za své poslední
návštěvy loňské napočetl jsem již dvacet sedm ta
kových institucí s polským kapitálem, polským ve
dením a polsko-kašubskou klientelou.

Pěší cestování přímořským územím odškod
ňuje turistu za námahu a občasné zápasení s ostrý
mi západními větry bohatě a několikanásobně. Ta
ké lid vesnický vychází cizinci slovanského původu
srdečně vstříc a dovedete-li se s místními prostin
kými ale dobrými vesničany dohovořit po polsku,
mužete se mezi nimi záhy cítit doma. Rádi se roz
povídají a po první pochopitelné ostýchavosti vám
i zazpívají, nebo sdělí své tradiční zkazky. Dnešní
běžná řeč, jíž tito pobřežní vesničané mluví, podo
bá se silně polštině a od jazyka polského liší se
vlastně jen menší měkkostí i koňcovkami.«

Nu tak vida — »jed z Judey« pranic slovar
ským katolíkům kašubským neškodí. Právě nao
pak katolicism chrání zdatně malé slovanské 0
strůvky proti germanisaci protestantské. Zahranič
ní katoličtí Poláci pomáhají horlivš Kašubům z
důvodů národnostních i náboženských. Kdyby ne
byla stejná pouta víry, pak by katoličtí Poláci z
Ruska a z Haliče přirozeně poněkud ochladli.

I jinde v Německu právě katolictví zachraňuje
slovanský živel. Sami nekatoličtí spisovatelé do
svědčují, že protestantská část Srbů lužických da
leko rychleji se odnárodňuje než Srbové katoličtí,
kteří posud odolávají přívalu pevně jako hradby.

A což katoličtí Slovinci? Právě nyní za veli
kého rozmachu hnutí katolického dobývají svým
národním právům respektu. A jsou snad katoličti
Chorvaté národními zbabělci? Žáci velikého bisku
pa Strossmayera vědí dobře, jak bájiti zděděnou
půdu, zděděný jazyk. Vizme, jak energicky dove
dou se hájít katoličtí Poláci jak v Poznaňsku tak v
Rusku! A v čele národovců tam přece stojí kato
ličti kněží.

Tedy »jed z Judey« jest Slovanům nejvhod
nější záchranou. Zato však by jim přinesla brzo
zkázu volnomyšlenkářská hesla. Utrejch, který
rozsévají zednářšti židé, způsobil hrozný rozklad
v Porturalsku, ve Francii, ba i v Turecku, vytvořil
celé regimenty zoufalců, kteří vnášejí otravu do
nejširšíchvrstev. —

Teď tak přijít ke Kašubům Ssnějakým mo
nismem anebo s jinými ismy, jichž forma i obsah
se mění každé desetiletí aspoň jednou! Z lidu ja
rého, odhodlaného by se tvořily hloučky skeptiků
a kritiků, kteří nikdy nic positivního ©nezaloží.
Vždyť to vidíme i na českých poměrech. Husiada
alarmovala národ stále hřmotněji, »husitské« mo
derní hnuti se roztříštilo v nejrůznější proudy, kte
ré rozvrátily národ až běda! Hrabivci však po
třebovali roztříštění k vůli vlastním sobeckým zá
měrům. Kdyby nyní Kašubové měli v čele vyzna
vače různých »ismů« — jako to máme v Čechách,
brzy by musili ohlásiti úplný národní bankrot, pro
tože k positivní jednosměrné práci nikdy by se ne
dostali. Slované rozeštvaní od sobeckých demago
gů sváděli by daleko horší boje vzájemné než proti
národním nepřátelům. Věru úctu budí tak svorná a
cílevědomá práce, která získá pro jediný národní
denník tolik odběratel! Ať český lid přemýšlí o
rozdílu mezi postupem početně slabých Kašubů
a »pokrokem« velkého národa českého.

ss Světoznámákola "JM
KORUNA
s pětiletou písemnouzárukou dodává

l firma:
LADIASLV ŠVESTKA,
Praha, Václavské 1- 3.

Úvěrahodným osobám též na mírné měs. splátky. Žádejte cennfky,

Tatmová kultura. Neříkají pokrokáři, že se
má věda zdemokratisovati, že universitní extense
mají část vyšší vědy podávati i nejprostšímu lidu?
Nuže — Paříž, která se zve hrdě »mozkem světa«,
měla by v prvé řadě ukázati světu, jak se to vše
obecné vyšší uvědomění provádí. Leč — právě
toto veleměsto má poměrně větší počet analfabetů,
než kterékoliv jiné město francouzské. Na př. roku
1910 bylo tam odvedeno k vojsku 939 analfabetů,
r. 1911 pak 687 analfabetů. Sami důstojníci stýska
jí, že velká část rekrutů nemá ponětí o velké době
Ludvíka XIV., že nezná významu Napoleonovy
vlády, že nemá ani primitivní znalosti zeměpisu
francouzské země atd. Kdy tedy vlastně zavládne
všeobecné uvědomění, hlásané tolik horlivě fran
couzskými vládnoucími zednáři? ©Vždyť lidová
vzdělanost v bohaté a slunné Francii jest menší
než ve skalnatém, ledovém Švédsku. Není tu pře
mnoho frází bez živného obsahu?

Frederic Mistral mrtev. Staříčký básník, který
se dožil slávy světové, zemřel 25. března ve svém
rodišti Maillaně při ústí Rhony. Narodil se roku
1830, takže se dožil skoro 84 let. Zesnulý studoval
v Avignoně, kdež také začal se obírati starobylou
provencálskou poesií. Brzy (již jako I8letý mladík)

pokoušel se v provencalském básnictví s úspěchem
rozhodným, R. 1859dobyl si veliké slávy básní Mi
reio, na jejíž vysokou cenu upozornil sám Lamar
tine. R. 1867 přijata s nadšením Mistralova báseň
»Calendau«, jež způsobila mocné vzpružení národ
ních snah jihofrancouzských. R. 1869 věnoval osla
vě sjednocení s Katalonií báseň >Chant de la cou
pe«. R. 1878 vydal cyklus básní Iselo ď or (Zlaté
ostrovy), r. 1884 »Nerto«.

Mistral byl geniem v pravém slova smyslu.
Ani největší ovace však tohoto skromného visio
náře nepřivedly z rovnováhy. Když mu byla udě
lena Nobelova cena, věnoval ji provencalskému
»Museon Arlatan<. Několikrát mu bylo nabízeno
závidění hodné členství francouzské Akademie, v
které sám Zola několikrát marně se pokoušel. Ale
Mistral vždycky odmítl. Nechtělo se mu navště
vovati Paříž, žil v idylle a pro idyllu nejraději.
Slavný Barbey ď Aurevilly se ho tázal: >Jak, vy
jste Mistral?« — »Ano«, zněla odpověď. — »Ale
pak přece nejste pastýřem?!'< — >Bohužel nikoli«,
poznamenal roztouženě veliký básník. Právě v sa
motě, v přímém styku s přírodou rodily se tak
nádherné sloky, k jakým nikdy nedovedla nad
chnouti dlažba blaseované, modernismem přesyce
né Paříže.

Mistral byl v Provenci osobou tak milovanou,
že byl zván králem Provence. Když došlo r. 1899
k velikému vzbouření lidu, když si nevěděly státní
úřady rady, šlo se k Mistralovi. Ten promluvil k
revoltujícím mužům a ženám: »Vraťte se všichni
ke své práci. V práci jest život. Krásná je vaše
Provence, prozářená sluncem, hýčkaná mořem. A
krásní jste vy, její děti. Buďte dobří, jako jste sta
teční a krásní.« — Tu ze zástupu vystoupila žena,
objala ho jako dcera a řekla: »Ty jsi ze všech nej
krásnější.« — V davu veliké pohnutí, hustý zástup
se rozptyloval, zasypav Mistrala nadšenými ova
cemi.

Když nadšení ctitelé Mistralovi připravovali
pěvci pomník, byla uvedena skromná duše jeho v

kového úmyslu odvrátiti. Bylo mu namítnuto, že
Henrik Ibsen účastnil se osobně odhalení vlastního
pomníku. Mistral odvětil: »Ibsen je Skandinavec,
já však Provencalec. Beztoho se říká o Proven
calcích, že jsou blázni. Neodvážím se již vůbec
nikdy choditi po Arlesu. Již slyším za sebou šep
tati: Hle, Mistral sestoupil se svého podstavce!«

Mistral zasloužil se o vytvoření nového spi
sovného jazyka k nářečí své provencalské vlasti,
dokázal, že má -toto nářečí nevyčerpatelný zdroj
prostředků k výstižnému vyjadřování. Nevidíme v
jeho básních literární barnumské strakatiny, nevi
díme zde dryáčnického bengálu. Za to pozorujeme
zde tichý svit nefalšovaných hvězd, tlumočení citů
přirozených a tedy nejmocnějších, v dílech jeho
poukazuje se na sladkou harmonii vřelé lásky k
bližnímu, horování pro duše očistěné, vysvobozené
z materialistické výchv Mistral byl mezi svými
pravým apoštolem, celým jednáním svým poučo
val, jaká jest úloha geniova mezi lidem prostým,
jakým způsobem nehlučným má se lid povznášet a
zušlechťovat. Mistral byl rozhodným katolíkem,
mužem hluboce nábožensky založeným. Není tudíž
divu, že duše sycená ideály tak vznešenými dove
dla rozpiati svá křídla k vzletu tak vysokému. ja
ko Dante, Torguato, Tasso, Mickiewicz a jiní ka
toličtí básníci,

Jaký to kontrast ve Francii! V Paříži určují
osudy národa bezohlední hrabivci, střežící bděle
své přecpané pokladny. Tito lidé vnucují poplatní
kům inonistické názory, vychovávají rozšklebené
masky, ženou je k randálům — jen aby se odvrá
tila pozornost od toho. co poskytuje skutečný klid.
A ejhle — v jižní Francii skromný prorok, podo
bající se tolik našemu Zeyerovi, volí taktiku opáč
nou, vychovává pak lid tak úspěšně, že samy bla
seované kruhy pařížské mu skládají hold. Katolík
ukázal cestu správnou a dokumentoval její prospěš
nost stkvělými praktickými triumfy.

Valná hromada Ústřední Matice Školské kona
la se 25. března 1914 za četného účastenství člen
stva a hodnostářů. Podle výroční zprávy vvdržo
vala Ústřední Matice Školská roku 1913 162 škol
o 295 třídách a pobočkách a o 15.576 žácích. Ze
škol bylo v Čechách 60 škol obecných, 44 mateř
ských, na Moravě 13 obecných, 21 mateřských, ve
Slezsku původně 11 škol obecných, z nichž však
dvě byly nahraženy Školami veřejnými, a 11 školek
mateřských, jedna střední škola ve Slezsku, gyni
nasium v Orlové, a jedna škola průmyslová v Pra
chaticích. Celkový náklad na školství činí 928.802
K. — Učitelů měla Matice na stálo 315 osob, na
remuneraci 316 osob. Úhrnem působilo při škol
ství 641 osob. Celkových příjmů bylo 1,113.545.49
K, vydání 1,287.696.83 K. Schodek K 174.151.54, za
viněn hlavně nucenou dotací k fondům pensijním
K 164.545.—. Zpráva žaluje do průtahů, jaké ná
klady vznikají Matici z toho, že za veřejné fondy
must vydržovati školy i tam, kde dávno měla být
Škola veřejná. Za úspěchy své děkuje svornému



působení výboru s odbory a přáteli Matice. Roční
rozpočet svůj, téměř K 2,000.000,doufá uhraditi z
obětavosti národní, jež stále musí míti na zřeteli:
potřeby menšinového školství. Na valné hromadě
po zevrubném výkladu Dra Přemysla Šámala, ná
městka starosty, vzdal Matici díky generální. ře
ditel Zemské banky království Českého Dr. K.
Mattuš, náměstek starosty král. hlav. města Prahy
p. cís“ rada Schrótter, Jeho, Excelence ministr dr.
Fořt, poslanec Dr. Richard Fischer z Mora“ r
fesor Tomáš Stypa, jménem Čechů slezských, na
čež po doslovu slečny El. Machové, jménem Ú
středního spolku českých žen, byla výroční zpráva
schválena a vykonány doplňovací volby výboru,
který zůstává celkem v posavadním složení.

Národohospodářská hlídka.
Zemský svaz českých hospodářských druž

stev a společenstev konal VI. řádnou valnou hro
madu 26.března v Praze v sále >Merkuru«. Sta
rosta Josef Prokop konstatoval, že z 289 členů
s 536 podíly jest přítomno 38 členů, zastupujících
78 podílů. Vysvětlil, že příčinou slabší účasti jest
nevhodná doba. — Farář Záruba sděli, že žádost
za státní subvenci byla doporučena vládě Země

sabvsacera Tevisnívýlohyv obnosuasi8000K,
které mají býti poukázány toprve tehdy, až se za
hájí kroky k splynutí obou hospodářskýchústředí
v království Českém. |— Zpráva účetmí za rok
1913 dosvědčila. utěšený hospodářský rozvoj Sva
zu. Zisk za rok 1913 činí 5694 K 97 h proti 5591 K
84 h za rok 1912. Závodní podíly obnášejí 21.440 K.
Svěřené jmění jest vykázáno vklady na běžných
účtech se členy 1,653.341 K 12 h, vklady ostatní
152.224 K 14 h. — Dozorčí rada na pěti schůzích
přesvědčila se o správném úřadování aobchodo
vání Svazu.

Na návrh delegáta Srbka rozhodnuto, aby vkla
dy byly nadále úrokovány čtyřmi orocenty aaby
společenstvům bylo ponecháno na vůli, chtějí-li si
úroky tyto vyzvednouti či ponechati Svazu. —
Tajemník Šolle sdělil, že se nabízí Svazu ke koupi
dům čp. 90. a 91. na Novém Městě ve Spálené ul

50 obytných místností. Provedou-li se jenom nej
nutnější adaptace, může tento dům vynášeti Svazu
5 procent z investovaného kapitálu, který by činil
dohromady 450.000 K. Po delší debatě jednohlasně
usnešeno koupiti tento dům v tolik živé části mě
sta za podmínek smluvených mezi výborem Svazu
a dosavadním majitelem knížetem Schwarzenber
gem.

rozmachu. Kéž v novém domě ku prospěchu ka
toiokého rolictva rozvine činnost ještě úsilov
nější!

XIII. valné shromáždění Katotického spolku
čes. rolnictva pro Moravu, Slezsko a Dol. Rakou
sy konalo se v Brně dne 29. března. Učast byla tak
veliká, že překvapila všeobecně. Byly zastoupeny
všecky okresy, rozsáhlá dvorana Besedního do
mu i galerie byly zcela naplněny účastníky, kteří
již svou přítomností projevii hromadný protest
proti politice agrárních pokrokářů.

O půl 11. hod. sloužil na Petrově za živé a
zemřelé členy spolku mši sv. Jeho Exc. nejdp. bí
skup brněnský. Arcipastýř tento ve vzletném pro
slovu na cenu vznešené víry, kterou Moravanům
hlásal sv. Cyril a Methoděj, vybízel k víře živé,
projevované bohumilými skutky.

O půl 1. hod. zahájil valnou hromadu předseda
Šamalik, který pravil: »Nepřitozený blok socialis
mu, liberalismu a agrarismu prováděl politické
krupobití na naši bujnou setbu. Neubil nás.Poško
dil nás, ale vlastně poškodil celý národ a poškodil
veškeren venkovský lid.

Hned v prvém zasedání zem. sněmu vrhl se
pokrokový český blok na náš venkov.

Nezbytná a neodkladná sanace zem. financí,
která byla v roce 1910 tehdy ještě nesezdaným
pokrokovým blokem rozbita, čímž přivoděno zemi
moravské přes 5 mil. K nového dluhu, provedena
přes hlavy zástupců katolických proti venkovu,
a to, bohužel, za součinnosti i těch samozvaných
přátel venkova, agrárníků a socialistů.

Veškery, hlavně sanační předlohy pokrokové
ho bloku, t. j. agrárníků, lidovců a socialistů pro
vedeny proti našemu venkovskému poplatnictvu.
Náš katol. rolnický spolek jediný z rolnických
sdružení důrazně vystoupil na obranu zástupců
venkova.

Spolek náš a jeho členstvo nebylo nikdy, není
a nebude proti sanaci financí zemských, ale žádá
sanaci spravedlivou, sanaci takovou, aby na úhra
du schodků zemských přispívaly spravedlivě vše
cky stavy! Vystoupením svým docílili jsme znač
ných výhod: Zemské přirážky měly být zvýšeny
o 20%, pro náš odpor sníženy na 17 procent a při
stoupeno na zrušení školního platu. Školní plat byl
sice zrušen sněmem, ale schválení císařského ne
mělo se osnově zákona toho dostati.

platnictvu velikých výhod. Školní příspěvek obecní
měl býti zvýšen pokr. blokem o 15 procent —

jsme poplatnictvu snížení 7 procs školních přirá

chudé v nemocnicích a blázincích. To znamenalo
zničení malých obcí. Pro ' odpor náš 'proti této
předloze zaručena zákonem obcím menším, které
nemají 5000 K příjmů, velká úleva...

Poslanci naši hlasovali proti všem zvýšeným
dávkám zemským a proti novým dhrhům. Poslanci
naši hlasovali proti všem nespravedlivým subven
cín, které slouží jen k udržení moci panujícího
dnes pokrokového bloku. Poslanci naši hlasovali
proti zvýšení učitelských platů tak, jak byly ne
spravedlivě navrženy.

Spolek svou čilou agitací umožnil porolničení
cukrovaru v Sokolnicích, kde naši členové se řád
ně uplatňují, a docílil úspěchů na získání půdy vel
kostatků pro náš lid. Svojanovský dvůr na Velko
Meziříčsku, patřící p. hr. Harrachovi, jest koupen
malým lidem.

mena. Třeba agrární poslanci hlasovali proti lu
xusním daním, jako daním z dostihů, šumivých
vín, automobilů — hlasovali poslanci naši pro tyto
daně a hlasovali proti zvýšení daně z lihu, poně
vadž těžce stihne náš lid. Poslanci naši hlasovali
pro zvýšení existenčního minima nři osobní dani
z příjmů, aby malopoplatnictvo, které nemá 1600
K příjmů, bylo od osobní daně osvobozeno.

Po dalších proslovech a po vykonání voleb
účastníci se rozcházeli za nadšeného zpěvu národ
ní hymny. Valná hromada, na níž vylíčen zname
nitý rozvoj spolku, znamená pro naše rolníky ve
liké povzbuzení.
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Zajímavá knihanejen
ýbrž Ipro každého.
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Stran 164, velká 8.

Vnádherné knižní úpravě K230
franko.

Možno obdržeti v každém knihkupectví
hlavně

vDružstevním knihk
a nakladate

v Hradci Král., Adaibertinum.

Podporujte svédieces. knihkupectví|

Hospodářství v pokrokové organisaci Když
žádal učitel Cengr bližší vysvětlivky o finančním
stavu >Čes. Učitele«, vedoucí činitelé halili se v
tajemství redakční a administrační.

Leč přece pravda přiša na světlo. Ačkoli V.
Kubín se chlubil, že jeho přičiněním byl »Čes. Uči
tel< vždy aktivním, zjistil Cengr, že některé roční
ky končily ztrátou. Oposice se postarala o zve
řejnění výmluvných cifer. »Učit. Noviny« píší:

>A tak jsme na valné hromadě 30. prosince
m. r. slyšeli, že XIV. ročník org. věstníku končil
ztrátou 4653 K 76 h. XV. ročník ztrátou 2873 K
91 h, XVL ročník ztrátou 5690 K 37 h, což činí za
3 roky úhrnem 13.227K 04 h! Tak tedy hospodařili
naši odborní už hospodářiorganisační — a při tom
se chlubili, že jejich zásluhou byl vždy organ. list
aktivní! Věru, že teď máme málo chuti věřiti v
aktivnost ostatních organisačních podniků!

A kam se poděly peníze z Čes. Učitele? Pro

ly 8116 K 06 h, v roč. XIII. činily 7439 K, ale v
ročníku XIV. (pasivním!) činily 15.774 K 92 h! To
se stalo tím, že na účet honorářů vvniacen byl
dne 8. prosince 1910 čestný honorář pro získání
spolupracovníků pro >»Českou školu« v obnose K
3000, dne 29. ledna 1911vyplaceno na zvýšení ho
norářů roč. XIII. a zálohou pro příští ročník 1000
korun a dne 17. července 1911 vyplaceno z vklad
ní knížky Čes. Učitele 5000 K, které nebyly sice
spisovatelským honorářem, ale byly předsedni
ctvem vysvětleny. Na tyto výplaty nejsou vůbec
žádné doklady, poněvadž je vydáno předsedni
ctvem (proč jen jím?) nařízení, že veškeré dokla
dy, týkající se osob, musí býti po domácí rovisl
zničeny. Z toho důvodu se neví, komu byl vypla
cen zvýšený honorář 1000 K, a tak nelze zjistiti,

:

1000K v r. 1910, - ,
Kdo si srovná číslice, tomu se zatemní orga

nisační vědomí a zeptá se: >Nač platím, proč jsem
V organisaci?« A není divu, že po těchto Jobových
zvěstech uvažují jednoty. vážně, že budou opou
štěti ZÚS a zařídí novou organisaci, v níž pomě
ry upraví členstvo a nikoli klika dvou, tří osob
vzájemně se podporujících :na účet organisace!«

Co zmůže poctivá linanční svépomoc. V 50.
výroční zprávě První záložny ve Vys. Mýtě čte
me cifry velice poučné. Tento ústav, výtečně spra
vovaný konservativním cís. radou Fidlerem, po
skytl pouze za rok 1913 na darech a příspěvcích
26.905.63 K. Během půlstoletého trvání svého da
rovala První záložna na školství, chrámy, opatrov
nu a sirotčinec, na městské museum, sady a 0
krašlování města, na účely obecní a chudinstvi,
různým spolkům ©—akorporacím | dohromady
1,136.351.40K. Ve zprávě se praví: »Jest jisto, 0
citlo-li se naše město ve stadiu rozkvětu, že není
tu posledním činitelem První záložna.« — K tomu
podotýkáme, že v době velikého rozmachu mlado
českých radikálů mluvilo se o Vys. Mýtu s vel
kým despektem proto, že má zastupitelstvo staro
české a že velká většina voličstva odevzdávala své
hlasy ve prospěch staročeských kandidátů posla
nectví. A ejhle — toto město přece jenom velice
pokračovalo, protože bylo řízeno svědomitými pra
covníky rázu Fidlerova. Maně se vtírá přirovnání
se Semily, Vršovicemi, Michlí atd.

Opět jedna německá banka před bankrotem.
»Norděsterreichische Bank fiir Handel u. Gewer
be« octla se před těžkou krisí. Kancelář této ban
ky v Brně byla uzavřena. Filiálka ve Vítkovicích
byla rovněž uzavřena, Uzavření vyvolalo v ně
meckých kruzích veliký poplach. Banka ocitla se
v krisi následkem ohromných ztrát v průmyslo
vých podnicích.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové, Stav

mil. 485.900 K.
Moravská agrární a průmyslová banka v Bruě

vykazuje na vkladech za měsíc březen 33,458.104
kor. 33 h, tudíž oproti měsíci předcházejícímu více
o K 392.347.35.

Českoslovanská záložna v Praze -řijala za
měsíc březen 1914 vkladů K 72.359.53 a vvnlatila
K 51.982.91. Zůstatek vkladů dne 31. března 1914

K 914.928.86. Přibylo tudíž vkladů o 20.376 K
Živnostenská banka fillálka v Hradci Králové.

Stav vkladů Živnostenské banky na vkladní knížky
a pokladniční poukázky obnášel koncem měsíce
března t. r. K 130,601.810.32. : .

Lidová Záložna v Č. Budějovicích, náměstí,
Radniční loubí č.-8. přijala za měsíc březen vkladů
K 40.925.48, vyplatila K 20.745.04, přibylo tudíž
vkladů K 11.180.44. Celkový stav vkladů 920.341 K
38h. Obrat za měsíc březen K 305.999.26.

Kongrua. Píše se nám: Zdálo by se, že jest
to nadsazováním, slyšíme-li, že na tom dnes po
licajt jest hmotně lépe, než kněz. Že však tomu
přece tak, podává nám opětovně zřetelný důkaz
vypsané místo městského strážníka na Mělníku.
Srovnejne tedy podmínky: Počáteční | služné
strážníka 800 K, 6 tříletých příplatků po 4 K, dra
hotní přídavek 50 K, osobní přídavek 130 K ročně,
naturální byt nebo 100 K příbytečného, stejnokroj
a výzbroj.

A nyní jak to je s kaplanem? Služné 700 K,
které se nemění, ani kdyby 30 let kaplanoval, 6
pětiletých příplatků po 100 K, drahotní přídavek
žádný, osobní přídavek žádný. Stejnokroj, výzbroj
knihovní, stravu, topení a čistění prádla musí si
platiti ze svého. Co teď poskytuje štóla, o tom
svědčí ta okolnost, že kněžstvo se jí chce vzdáti.
Na strážníkovi se žádá obecná škola, na knězi po
obecné škole ještě l2leté nesnadné studium. Na
strážníkovi česká příslušnost, na českém kapla
novi v Němcích vše se mstí, nezapře-li, že je u
přímným Čechem. Na kněze činí nároky denně po
mocí zelených lístků instituce národní, náboženské
podniky, hlásí se chudí přátelé. Rád by dal, ale
nemá z čeho. Faráři na tom nejsou lépe, o čemž
svědčí všeobecné stesky a velká nezaviněná za
dluženost mnohých duchovních. Vycítili to už i
řemeslníci a obchodníci, kteří nejeví velkou ocho
tu dávati knězi na úvěr. Řádky tyto nepřehánějí.
Vše jest hořkou pravdou a jest na čase, aby se
konečně něco stalo pro ty, kteří slouží oltáři i
trůnu. Frpělivost u kněží začíná docházeti. Pisa
tel nemluví za sebe, neboť sám jest spokojen, ale
za sta jiných spotubratří, kteří klesají pod tíhou
nouze a bídy. K—u.

O cestách demagoga napsal soc. dem. F. V.
Krejčí v soc. dem. >Akademii« (v posledním čísle)
psychologický náčrt. Poznal Švihu roku 1894 v
Hradci Králové jako jednoho z nejradikálnějších
studentů. Pak ho vídal v Praze. Švihovy zájmy
a chování ukázaly na intelekt velmi vnímavý, pruž
ný, ač nestálý a těkavý. Švíha jako student psal
do >Rozhledů« články o socialismu a byl v roce



1897 v kruhu socialistických studentů, kteří zalo
žili revui >Akade.. < 1 aasnaradství svedlo
jej však brzy do nově založené stramy národních
socialistů 'a tu psal —ještě jako soudní auskultant
— do orgánu mládeže této strany >Mladých
Proudů« „ažse dostal pro článek o revolučním so
cialisnu do konfliktu s Klofáčem. — Šviha byl
člověk rafinovaně organisovaný a zrada jeho by
la zločinem imtelektu, neřestí ducha, jenž si nasa
zoval různé masky, tak že na konec už sám ne
věděl, jakou má pravou tvář. — Podivno však, že
soc. demokraté fysiognomii Kudrnáčovu snažili se
všelijak omývati, poukazujíce na nezdolnou nut
nost osudu, na duševní Kudrnáčovu abnormalitu
atd. .

Autonomástické soc. dem. hospodářství jest
podrobeno bezohledné kritice rudých centralistů.
28. března jeden autonomíistický družstevník otí
ral se o centralistioká družstva, soustředěná v Ú
středním svazu. Na to mu odpovídá 1. dubna cen
tralistický »Dělnický Denník«: »Je-li pravdou, že
k separatistickému družstevnímu svazu přestoupi
Jo devět desetin českých družstev — což ovšem
pravdou není — pak je to pro separatisty fakt
skutečně potěšitelný, méně potěšitelný však pro
družstva sama a pro všechno dělnické družstev
nictví vůbec. Neboť právě ta okolnost, že separati
sté chtěli a chtějí ostatním družstevníkům, zejmé
na ovšem Internacionále, >imponovat« velkým poč
tem »filigránských« družstev, „přispěla'k tomu
smutnému faktu, že jejich českoslovanský svaz
zaznamenává v jediném roce také devět desetin
všech úpadků celého Rakouska vůbec a že za ce
lých deset roků nebylo v dělnickém konsumním
družstevnictví tolik úpadků, kolik separatisté jich
vykazují právě v jediném roce .. . Sami separa
tisté do družstevního hnutí nepřinesli ani jedinou
dosud vlastní dobrou myšlenku, za to ale mnohá
družstva velmi oslabili, poškodili a rozbili, ba jed
notlivým i hrob vykopali... Pisateli »Práva Li
du« však ještě připomínáme, že nikdy nedokáže,
že zřízenci Ústředního svazu rakouských konsum
ních spolků dožebrávají se u českých družstev ně
jaké podpory na »rmiliondvacetihaléřů« nebo na
jiné politické účele, nikdy také nedokáže, že by
proti jen jedinému českému družstvu Štvali a na
ně hanu kydali. Spíše by se mu podařilo snad do
kázati, že jednotliví representanti pražského se
paratistického družstevnictví okrádají dělnické or
ganisace, že zpronevěřují těžce sebrané krejcár
ky chudých dělníků, aniž by byli z družstevnictví
a ze strany politické vyhozeni. Ba oni zastávají
ještě velice důležitá, zodpovědná místa úřednická.«

Křesťanskýživnostník.
Demagogie v ruchu živnostenském. Sotva se

začalo vážněji pracovati pro povznesení živno
stenského stavu, již se přihlásili se svými službami
lidé, kteří mají na zřeteli prospěchy osobní. Před
sedovi Zemské jednoty živnostenské posl. Slavíč
kovi byla vytýkána již častěji demagogie a zaned
bávání živnostenských zájmů k vůli strannickým
zájmům politiky národně-sociální.

Došlo však k hotové bouřt na veřejné schůzi,
uspořádané od nár. sociálů tento týden v Hořovi
cích. Měl tam referovati o posledních událostech
v českém veřejném životě posl. Slavíček. Nár. so
ciálové nechtěli dovoliti, aby schůzi předsedal so
ciální demokrat, který byl zvolen velikou většinou
hlasů. Protože nár. sociálové očekávali velice o
stré výtky proti Slavíčkovi, stáli o to, aby schůze
byla skončena předčasně. Začali hulákat, až uši
zaléhaly. Když však ani tento kulturní projev ne
přivedl jiné posluchačstvo z rovnováhy, povolal
Slavíček šest četníků, kteří za velikého spilání
nár. sociálů sál vyklidili. Nár. sociálové tedy roz
bili si vlastní schůzi, jen aby zamezili kritiku.

Jiní účastníci srazili se v mohutný průvod,
který v dolejší části města improvisoval tábor li

nictva rozehnáno. Slavíček pak s hrstkou přívržen
ců odbyl tichou schůzi v malé místnosti při zavře
ných dveřích.

Nejpoučnější však jest, jak se Slavíček choval
při lomozivém řádění svých věrných. Bledl, ale ne
měl ani slova odsouzení pro randálisty. Když byl
vyzván, aby zjednal pořádek, řekl »demokrati
cky«, že prý nár. sociálové v okresích zastupova
ných poslanci jiných stran také ponechávají před
sednictvo těmto stranám. Kdyby to bylo pravdou,

"ví přece pan poslanec, co předpisuje demokratický
duch při schůzi veřejné. Ale — rozbité schůze mla
dočeské od nár. sociálů v Jičíně, K. Hoře a Ne
pomuku svědčí o něčem zcela jiném. Radikálové
toho rázu ustupují jen tam, kde vidí fysickou ne
zbytnost. Jednání Slavíčkovo ukazuje jasně, co mu
jest přednější: zda hájení třídních zájmů všeho živ
nostnictva, či podpora a ochrana poskytovaná po
litickým fanatikům. Předseda Zemské jednoty živ
nostenských společenstev měl by zrale uvážiti, jak
velikou má zodpovědnosr.

Všude rozšiřujte
a poedporujte

katolický tisk!

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Vzdělavací kamhovny

katolioké avazek 59.: Ježíš Kristus jako BožskýMesáš
a pravý SynuBoží dle Synoptiku. Napsat Dr.. R. Špaček.

přelož Fr. Wolf, farář, K. Lhota. Na Zábavy večerní
—5až 6svazků—předpácíse ročně4 K.—Křesťan
ská škola. Časopispro řízeníideí náboženských vče
ském školsrví. Řídí V. Špaček, Roč. 13., seš. 2. S přílo
hami »Obrana« pravdy křesťaaské ve veřejném životě
»Rodinné vychování<. Vychází jednou měsičně za roční

více.
Archa, čís. 2. přinášl cenný obsah. Roční předplatné

6 Kzaslláse naadresuRevueArchavProstějově.
Sluseční píseň, působivé drama Gab. Ronaje (Boga

ra) právě vyšlo nákladem Archy. Cena výtisku 1 K.
Museum. Časopis bohoslovců českoslovanských. —

Pořádá J. Kalous. Roč. 48., čís. 2. Admimistrace Musea
v Brňě (alumnát) přijšmá předplatné 3 K.

Ad. Jašek. Roč. 5., čís. 3. Předplatné 1.50 K přijímá
P. A. Jašek, katecheta v Kroměříži.

Květy lásky. Lidový měsíčník, věnovaný opuštěným
dětem. Řídí A. Hofman. Roč. 10., seš. 3. Předplatné ro!.
2.40 K přijímá administrace na Král. Vinohradech.
Tractatus causam Mgri Joaaais Hus a parte catho

lica itmstrantes. Vydal J. Sedlák. Sv. 1. Jacobi de No
vřano, Mgri Parisiensis, Disputatio cum Hussitis. Ná
kladem knihtiskárny benediktinské v Brně. Za 1 K.

Nákladem A. Nenberta v Praze. Daňový rádce pro
zemědělce, řemeslníky, živnostníky a ostatní venkovské
poplatníky. Sestavil V. Kroupa. Za 1.50 K. (Rolníkova
kůihovna sv. 20.) — Charoby obliní a stromů mrazem
způsobené a ochramméprostředky: proti nim. Podává Dr.
J. Smolák. Rolníkovy knihovny sv. 18. Za 60 hak

Peněžní revue. Roč. 1., čís. 7. Řídí J. Brabec, K.
Karásek, K. Šikýř. Roč. 1., čís. 7. Náktadem J. Liebřcha
v Praze. Vychází dvakrát měsíčně. Roč. předplatné K
10— přijímá admánistrace v Praze II.. Ječná u.

Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. Pavel Vychodil.
Roč. 31., čís. 3. S pozoruhodným obsahem. Předplácí
se ročně na 12 čísel 10 K v benediktinské knihtěskárně
v Brně.

Yerv

EKatolioil
Nejvýhodnější a nejbezpečnější uložení vašich

úspor vám skytá jedině naše

Geskoslovanská záložna v Draze
Spálené ulice č. 46-IL |

ježplatíúrok ná | Důchod. daň platí záložna5% | sama.: Pro bezplatné uklá

die doby výpovědní,

dání z venkova složní listy

"- Zápůjčky -U
»Jednoty edložen« v Praze,
zdarma. - Povinná revise

všeho druhu kulantně.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

elavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
rmějtí veškeré koštel.1 uádvvy A

cibáře, nádobi „paténky p ikáne, nádobky, y. pacifik
svícny,Jan VZa telalce, a
std. své sýreby, pístm
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí a
+ obni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez sávsznosti koupě.
Vše 00posíld posvěcené. Práce ruční.

slatých a stříbrných blenotů, jako: řelksů
ů, prstýnků,náramků atd. £ Botářeké

jídelní nádíní ze utříbra pravého
1 čínského vždy na skladě.

Wereslate, stříbro adrahokamy kupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a oiselour

Praha-l.-079., ul, Karoliny Světlé, čia. 12. n.

Jiled
Sadonek,

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnosí pro šicí stroje.
Hradce Králové, mlabského mostu 270.

M Elektrické
JÍ B světlo mm

přenos síly pro továrny,
hotely, domy, villy atd.

zařizaje

Jos. Ježek,
olektroteskalcký zárod

v Hradoi Král.

Hromosvody
staví a jich opravy pro

vádí velmi pečlivě a přesně.

Biskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové [g

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

———— |
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé,

Pro zasmání.
Mladý komptoirista, který -byl postavy nepatrné,

žádal šéfa, aby mu přidal měsíčně 20 K.« — »Hm, dvacet
korun?« vrtěl hlavou šéf. »Nermyslíte, že těch peněz bu
de pro člověka tak maličkého trochu moc?« — Obratný
kamptoirista odpovědět: »Připoušítm, že jsem na svá

nemám žádného času k tomu, abych taky rostl.« — Šéf
se zasmál a přídavek povolit.

»Pepíku, proč nedovolíš, aby tuhle Frantík taky
tvých sáněk užil?< — »Ale — vždyť je má každou chvíli
v ruce. Když se jede dolů, to jest velice nebezpečné,
a proto jedu vždycky já. Když se mají sáňky dopravit
nahoru, při tom se už člověk nemusí báti úrazu; to zas
tedy má sáňky v ruce Frantík. A tak jich užíváme v

družném přátelství právě na polovk.«
A: »Jen kdybych věděl, co mám vlastně svému strý

ci koupiti k narozeninám. Jest vejiký lakota, tak že jistě
toho, co mu kowpám, sotva bude užívati« — B: »Hm —
tu jest rada velice lehká, naplň šest láhví vodou, zazát
kuj je a zapečeť a nalep na ně nápis: »Staré rýnské
1780.« Jak velikou radost bude míti nad tak vzácným
darem! A jistě se bude báti láhve s vínemtolik sta
rým zbytečně otvírati.:

»Jsi se svým synem spokojen?< — »Ten mne stojí
hříšné penize. Každou chvíli začne něco, co nedokončí.«
— »AÁch,to já mám syna k pomilování! Ten zas mi po
máhá šetřiti, poněvadž jest tolik líný, že nikdy nic ne
začNne.c

Buršák Bumel celých šest neděl nepsal svým rodi
čům, takže matka radila svému starouši, aby za synem
jeL — Starý Bumet však prohodil s úsměvem: »Nač tak
dalekou cestu? Uviktíš, že ve třech dnech tu bude přece
jenom psaní jako na zavolání« Sedl si a mapsal list:
»Milý symu, tvé dlouhé mlčení nás vážně znepokojuj=.
Bojímese, že se ti přihodiloněcohrozného. Pišnám
tedy obratem, jak se ti vede. Pro všecky případy přiklá
dám papírovou desetikorunu, aby sis koupil něco posi
tujícího. Tvůj starostlivý otec.« — Hned třetí den došel
starého Bumla dopis: »Drazí rodiče! Na štěstí vaše ve
liké obavy nebyly podstatné, neboť se těším nejlepšímu
zdraví. Mé dlouhé mlčení bylo zaviněno velice pilným
studiem.Leč—ve vašemdopisejsem náhodouonu pa
pírovou desetikorunu nenalezl. Tatínek ji zapormmětpou
hou náhodou přiložiti. Proto vás prosím, abyste mi h

skavě ten obnos poukázali.< — Starý Bumel se zasmál
a prohodil: »Vidiš, stará, jak tu byla odpověď hned!
Můj manévr mne nezklamal. Ale počkej, nezdárný sy
ru, ta desetikoruna ti ještě dlouho nepřijde.«

»Dovotte, já jsem vás považoval za slušného člo
věka.« — »Ale á nikoli, rozumitel« — +»Ach— tedy
jsme se bohužel mýlili oba dva.«

p POE
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
: (protokolovaná Arma)

"|v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. I. Feškadiy, faráře vo Výpraobtisieh)

H doporučuje P. 1. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vysnahresaný

-- výrobní závod

vsech kostelních paramentů
spolkových praporů a kovového náčin:
Cennfky, vsorky i roucha hotová as nkázko

se Ba požádání frank“ zašlou.-i



droby obleků d

Do Hradce Králové
a okolí!

-Dovoluji si osnámiti velectěn. obeenstvo,

Řena ©dále povedu.

živnosh malířskou
po svém zemřelém manželu Č. Trunoovi.

Mám dobré síly pracovní a. opatřila jsem
si nejnovější vzory, byoh svým P. T. pánům zá

kazníkům posloužiti mohla malbou dle moderníóh požadavků.
Jest mojí povinností poděkovati všem, pro

které můj manžel pracoval a jicbž přízni se
těšil. Prosím, aby tato přízeň i na dále byla
mně zachována. Přičiním se, aby všichni pání
zákazníci byli co nejlépe obslouženi..

O hojnou přízeň prosí

ANTONIE TRUNCOVÁ,
majitelka závodu malířského,

Jiříkova třída čís. 281., proti České bance
iliálce.

Velodůstojný Pane!

Ve Vašem vlastním zájmu
žádejte výhradně

voskové svíčky
a továrny firmy

Fr Dezemský
| v ML

Jsou nejlepší a v odborných
kruzích za nedostižitelné uzná
vány.

Boleslavi.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

BEZ KONKURENCE|

chle zhotoví umělVazbukab$5:
Richarda Šimáčka

w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

se zárukou neporušenosti prodává
po oelý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemak. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podaíni.

Koberce a předložky
minster«,vlněnéplyšové»

Celistvé | běšné, různých šířek a velikostí,výtečné “
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených
Nástěnné koberce
Ngurové, zvláště pečlivě provedené.
Cenniky zdarma

a tranko.

apestry« a »Velvete.

Jutové »špagátové«, vlněné »ho
landské«,vlněné »Harléme.

Kokosovéběžce a rohožky |
velmi trvanlivé, sa ceny úžasně levné.

bavlněné i vlněné, různých druhů a jakostí.

Mě-Vlastnívýrobavšechdruhů koberců,zádona pokrývek. 1

v ch

W SvatováclavskéMaticeŠkolské. kJ X685 X G X 89 Xvmoaiaaoleděj«osou+| Š Jam HMoráky
soukenník

koslal, parameniů
rádia, praporů. příkrovů, koberců a

půbáhay JMmáčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu + Čechách, 0. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacíchreferencí a odporučení.—
Obráskové cenníky, rospočty, vsory a hotovézboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastajoh dílnách a
domech, levné pracovní síly ns venkově, čímě levnější
ceny aš o 20"/, než všude jinde.
Subil. 100 let. trvání a 40 let. vlasímí čimmonti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesníhodinky
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

ba řetízky, prsteny, náramky, jehly

NÍv nejmodernějším provodoní
nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlatníka hodinářv BYCHNOVĚu"Ea
Solidní obsluha mírných cenách. DůvěryhodnýmH

zásilky navýběr i na aplátky bez zvýšení cen.
Založeno r. 1848.

ORp*>Veledůstojnémuduchovenstva. i

JAN HIRSCH,
pasiř a zlatník,PRAHA-Í, Karlova ulice 10,

doporučuje velký výběrkostelního náčiní
ka

ditelnice atd. Starší věcioopravuje, v ohni znovu zlatíastříbří, vše co nejdůkladněji a levně. — Za vše se ručí.
O otěné sakáskyprosl v nejhlubší úctě oddanýJan Hirsoh

i, Rychnověnad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci *
nejnovějších druhů pravých

——vlněných látek
své vlasiní výroby, jakož i tu- icizo=

zemských.
Četná asmánÍ zvláštěz kruhů vc'e

JK důst. duchovenetvá svědčí o poctivé ob
sluze m.be ryze křesťanského závodu za.

dobu ve než třice'iletéto působení.

X

iai

Učsčte, prosm, melou objednávru na
zkousku,

E em látky na taláry.
X A0XebX6Též na splétky bez zvýšení cen!

Se) X G8 XSBDXBEDKGSDX

zdravá, 24letá, prací domácích i hospodářských
znalá,

přijala by místo služky
v katolické rodině, kde by náboženské své po
vinnosti plniti mohla. — Laskavé nabídky pod
znač. „Služka 172“ do administrace t. l.

Jan Kryšoín,
(J. Sylvaterův | kg

synovec, nástupce) Mj

odborný : OY:

—málockýzávod—$ k ý
moMb ©L

oken,kostelních,'R Fi ©Vee Av
nl. čís. 39nové blíže Ma
lébo náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
měst pod loubíta) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedené a

sicei se Šelesným
rámy, sltčm, vsusenémi.

Vofkeré tklzsy 1odborná bene
vší VASDoStÍka definitivníPojodnéroe

ORY"Nončetnéveřejné | písemnépochvalné uvnácí. P

Založeno roku 1863.

X2
Paramenta Ém. Werner a S ol rr aAdovotionalp ., - BRNO.



| Předplatné na čtvrl roku 2 K 60h
' na půl roku Ó K —

Odstrašující politika.
Moravští protikatoličtí radikálové vpletli před

rokem Husovým do svého slávověnce« nový květ
jedovaté potměchutě. Před říšskými i zemskými

prodávati práva národní. Zatím však právě v po
sledních dnech zavířily poplašné zprávy, že rudo
zeleno-pokrokářský blok hodně ustoupil Němcům,
jen aby se povedly aspoň nezbytné počátky fi
nančních a sociálních reforem.

Když dr. Koudela podal v pravý čas velice by
strý návrh na dukladnou sanaci zemských financi,
byl od radikálů za vedení semitv dra Stránskéhu
ukřičen. Nyní, kdy se dostavily nejsmutnější ná
sledky ječivých protestů, pokrokářský kmotr Po
zbyl měl napravovati to, co dříve na zemi spáchal.
Leč radikální rytíři propadli pří zkoušce státníko
vě zcela. Nedovedli ani kale záplatami flikovati to,
co měli účelně a soustavně přivésti v dobrý stav.

Učinili veliké sliby učitelstvu, ačkoli věděli,
že bez důkladné sanace slibům vyhověti nemohou.
Jelikož však učitelstvo zdvihlo proti falešné hře
odpor netušený, překvapující, rozhodli se rytířo
vé pomoci svým učitelským agitátorům za každou
cenu, i kdyby se mělo ustoupiti podstatně dobý
vačnosti moravské židovsko-německémenšině.

Vyděrační Němci pak si dali svůj souhlas s čá
stečnou sanací dukladně zaplatiti. Češi vyšli vstřic
germánským dobyvatelim tolik, že se styděli ob
sah paktu (smlouvy) s voličstvem svým sděliti.
Němci však nad pohodlným a značným vítězstvím
tak se rozradovali, že sdělili nejprve obsah paktu
a pak jeho doslovné znění. Leč — Čechové poní
rali obé, aniž věc blíže svému voličstvu vysvět
lili. Němci však trvali houževnatě na svém konsta
tování.

Velice okázalým způsobem promluvil © paktu
30. března sám poslanec baron d' Elvert na schůzi
německo-pokrokových voliču. Dle zpráv“ >Tages
bote« řekk >V mnohých oborech národního, kul
turního a hospodářského života, pokud souvisí s
činností zemské správy, byly s národními odpur
ci ujednány základy nové jich úpravy, jimiž důle
žité zájmy Němců byly odňaty občasné subjektiv
ní úvaze nebo libovůli sněmovní většiny a v dal
ší době mají býti zajištěny zákonnými předpisy. je
dině spolehlivými.«

Baron d' Elvert vysvětloval, že se tu jedná
o subvence, dotace a dodávky, pro který sněm
zemský ustanoví hlavní sunu, která se pak roz
dělí mezi národní kmeny podle ujednaných klíčů.

Nově vznikající soukromé školy měšťanské,
Kymnasia a lycea nesrní dostati žádné subvence.
Dále do doby platnosti nového zákona o měšťan
ských školách nesmějí se zřizovati měšťanské ško
ly české v obcích, kde jsou německá zastupitelstva.
Vobcích s českými zastupitelstvy pak není dovo
leno zřizovati školy německé, (Tento. bod paktu
jest hroznou zbraní proti rozvoji českého škol
ství; vždyť Němci mají na Moravě tak veliký nad
bytek škol, že těžko do nich shánějí mládež svých
krajanů. Zato však Čechové těžce sbírají groše k
opatření škol nejnutnějších.)

Má se též zajistiti, aby všechnv záležitosti,

návány německými přísedícími, dále aby bylo za
mezeno opomíjení a zanedbávání německého úřed
nictva ve službách zemských. (Tak! Kam se došlo?
Vždyť přece právě v posledním čase český tisk
vzdychal, jak jsou ve službách zemských čeští
úředníci odstrkováni ve prospěch Němců).

| Ujednáno též, že na jednací pořad sněmu zem
ského bude dovoleno dáti jen takové záležitosti,

V Hradci Králové, dne 3. dubna 1914.

proti kterým nebude nic namítati žádná z obou ná
rodních stran země. Tuto vymoženost prohlásil po
slanec: za nejcennější pro ochranu národnostních
práv německých.

Bar. d' Elvert zároveň přiznal, že pakt byl u
jednán jako důvěrný, ale že nyní Němci o něm
mluví otevřeně z příčiny odročení sněmu. Řečník
zároveň dodal, že pokrokářský tisk český ne
správně informuje veřejnost, není totiž pravda, že
neučinili Češi Němcům za propuštění nových 'fi
naněních osnov žádných ústupků.

Poslanec dále povzbuzoval: »Němci musí na
saditi všecko, aby zákonně bylo uskutečněno vše,
co se jim podařilo zatímně uspořádati siednanýnu
únluvami.c

Na téže schůzi potvrdil slova baronova předák
německých pokrokovcu moravských dr. Jarolim.
Prohlásil, že nově přibylým paktem jsou jakékoliv
atentáty na německé zájmy na sněmu moravském
vyloučeny.

Ještě dříve, než vešel ve známost v českých
kruzích autoritativní projev ď Elvertuv, byly ozná
meny české veřejnosti hlavní body: pověstného
paktu v této formě:

1. Klíč na subvence pro vysoké školy, divadla
a obchodní akademie stanoven 50:50. Klíč pro
střední školy 60 : 40, pro dodávky, stavby a živ
nostenské účely 64 : 36, pro subvence 70.: A4)a
pro ostatní účely 72 : 28.

2. Subvence smí býti rozdělovány jen příse
dicími zemského výboru příslušné národnosti.

3. Při zadávání dodávek musí se přihlížeti k
národním poměrum příslušného místa.

4. Při zadávání podílů Němců na zemských
dodávkách musí se přihlížeti k většímu počtu ně
meckých dodavatelu než dosud,

„5. Nově vznikající soukromé měšťanské školy,
gymnasia, lycea nesmí dostati nijakou subvenci.

6. Než vejde v platnost nový zákon o mě
šťanských školách, nesmí býti zřizovány v ně
meckých obcích české měšťanské školy a v mí
stech s českým obecním zastupitelstvem německé.

7. Zákon Perkuv bude změněn v permanent
ním výboru sněmovním na základě národní auto
nomie, takže školství Němcu a Čechů bude se moci
vyvíjeti bez vzájemných vlivu. Zkušební komise
budou složeny z příslušníku téže národnosti.

8. Místní školní rady mohou přijímati děti z
cizích obvodu, dokud jest místo a nevznikají tím
nové výdaje.

9. Společenstva budou rozdělena dle národ
nosti.

10. Všecky národní záležitosti Němcu vyhra
zuji se německým přísedícím zerrského výboru.
Německé úřednictvo nesmí býti odstrkováno

11. Na jednací pořádek sněniu smí býti dány
jen záležitosti, proti kterým žádná z národních
stran nečiní námitky.

Tyto body překvapujícím způsobem se st odují
s výroky d' Elvertovými. tak že jest marné všecko
zaječí zalhávání českých radikálů.

Tedy za komanda semity Stránského pracuje
národ od desíti k pěti, utrpěl porážku, z níž se
tak hned nevzpamatuje. V roce, kdy budou morav
ští pokrokáři všude nadšeně vvkládati, jak Hus po
češtil českou universitu, nejpotřebnější rozvoj ná
rodního školství bude zastaven. V roce, kdv budou
novohusité zpívati hymny na porážku Němců na
Vítkově, před Vyšehradem, u Domažlic, budou se
Němci radovati, že »atentáty na německé zájmy
na sněmu moravském jsou vyloučeny.«

V XV. století vynikajícími předáky národa byl
Hus a Žižka, po pěti stoletích r. 1915 jimi budou
na Moravě kšeftař Stránský, Tusar, Staněk.

Ročník XX.Inserty počítají se levně.

Ani sněmovní většina nesmí se postaviti proti
přemrštěným »duležitým zájmům německým« v
době, kdy se bude křičeti do světa o poč>štění
měst vojsky husitskými. Zkrátka husitské cepy už
nadobro shnily, ale husitskou kuklu si strkají moder
ní Blaničtí rytíři až přes oči, aby národ neviděl,
jak jest jim úzko v okamžiku, kdy z plantene ra
dikalísinu zbylo jenom trochu troudu.

Taktika poražených.
Kdo utvořil pověstný, neblahý © moravský

pakt? Byl to 24. února devitičlanný sněmovní vý
bor, který představoval pestrou pokrokovou spo
lečnost z židů, Němců, pokrokářu, agrárníku a soc.
demokratu. Provedeno prozatímné stníření česko
německé na Moravě bez dlouhých tahani:, proto
že radikální blok již již se topil v povodní, kiercu

patrno už z toho, že sama židovská »Neue Freie
Presse« hlučně si ten smír pochvaluje. V paktu
se nám jeví nepřemožitelnost německého veta v
nejhroznější podobě.

Zákon Perkův, který byl tak těžce vybojován
proti dravé germanisaci, bude nahražen školskou
národní autonomií. Již smějí býti české děti přiji
mány do německých škol, které měly býci pro ne
dostatečnou návštěvu zavřeny. A co jiných ně
meckých výsad! Bratrský »Den« 1. dubna pozna
menává: »České živnostnictvo, české školství je
raněno skoro smrtelně. Místo klíče, odpovídajícího
čtvrtině německé, se dostává Němcum 30, 36, ano
dokonce 50 procent výhod. Dodávky do zemských
ústavu mají respektovati místní poměry, čili ně
mecké živnostníky, poněvadž všechny velké zem
ské ústavy jsou v německých městech. Němcun
se.dává do ruky hrozná zbraň v podobě veta, že
nesmí na sněm přijíti věc, proti které podají ná
mitky.<

A v době národního rozčilení se opatrné po
krokáři skrývají. L.dubna ještě napsal »Čas«:

»Všecky tyto zprávy dle našich informací jsou
nehodnověrné a jejich puvod nutno hledati v roz
háraných poměrech mezi moravskými Němci, v 0
sobních i stranických řevnivostech; seznam ně
meckých úspěchu ..... je ve skutečnosti, jak se
nám z Brna sděluje, toliko seznamem | německých
požadavku, ale nepodává ani obsahově ani textově
pravý obraz © tom, co v devitičlenném výboru
sněmovním skutečně bylo ujednáno. Náš brněnský
zpravodaj nám sděluje dále: Příčina, proč Němci
nyní vystupují s domnělým paktem, je, že jejich
klerikálové a němečtí soc. demokraté náhle stali
se nacionálními radikály a vytýkají ostatním stra
nám německým, že německé zájmy zaprodaly. U
veřejnění paktu. jehož znění nikterak neodpovídá
pravdě, má účel ryze agitační. Obdobný zjev je ta
ké na české straně, kde strany národnostně nej
vlažnější, Mladočeši a klerikálové, zase vyčítají
pokrokovému bloku, že na sněmu zradil národnost
ní zájmy. Již z toho, že na obou stranách vystu
pují proti vedoucím stranám ti, kdo jsou v mizivé
menšině, je vidno, že při celé věci jde jen o po
litickou agitaci a štvaní. K jednání devítičlenné ko
mise přišly s požadavky oba tábory. Co vyšlo na
jeva v německých listech, je toliko soupis němec
kých požadavků — skutečné ujednání je zcela ji
né: některým požadavkům německým vubec ne
bylo vyhověno a naopak, v ujednání jsou ťaké ú
stupky Čechům.«

Na to několik otázek: Proč by právě nyní
strana katolická vzbuzovala odpor proti paktu za
účelem agitace? Jsou snad nové volby? Není lží,
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. úýtají

že katolíci jsou v menšině mizivé? Jsou snad ka
tolíci proto národnostně nejvlažnější, že se nedávají
upláceti ačmecko-židovskými inserty a že jediní
na Moravě hájí rázně zděděnou půdu proti němec
kým židům? ,

Ještě 2. dubna mluví >Čas«<o paktu toliko do
mnělém. Prý >z celého ujednání stojí za zmínku
vlastně jenom dvě věci: otázka školská a klíč do
dávek.« Leč zvláštní, že týž denník, který tak ča
sto obhajoval zhoubnou politiku dra Stránského,
místo jadrného popření velice osudných bodů snaží
se dělati těmto bodům advokáta.

Ale jsou tu jiné velice výstražné příznaky. Mo
ravští Němci vyhlásili své punktační vítězství slav
nostně. Proti tomu projevu stojí neslané, nemastné
vykrucování. Orgán da Stránského, který dovede
všecko překroutit rázem, napsal, že německé od
halení jest romantickou kombinací. Místo jasné
odpovědi vyzýval moravské našince dne 1. dubna,
aby uveřejnili letošní česko-německou moravskou
úmluvu. Potom prý pokrokoví členové dsvítičlen
ného výboru moravského sněmu učiní totéž. Proč
však nezaujaly >Lid. Noviny< hrdinsky hned
správné stanovisko k řeči d' Elvertově, o které
přece téhož dne velmi dobře věděly?

»Hlas Národa <l. t. m. podotýká:
»Německých měšťanských škol v obcích s če

ským obecním zastupitelstvem vůbec není. Tako
vé obce byly by rády, kdyby si mohly poříditi a
spoň měšťanské školy české, natož aby pomýšlely
na měšťanské školy německé. Ale potřeba českých
měšťanských škol v obcích s obecním zastupitel
stvem německým jest již dávno prokázána. V Lip
níku jest na př. obecní zastupitelstvo německé, ale
většina obyvatelstva v městě česká a okres lip
nický téměř ryze český. Není spravedlivějšího po
žadavku, než aby pro toto obyvatelstvo byly zříze
ny v Lipníku měšťanské školy české. České obce
okresu moravsko-krumlovského usilují již dávno o
zřízení české měšťankyv Něm. Krumuově,ač jeho
obecní představenstvo jest německé.

Ustanovení paktu, že na jednací pořádek sně
mu smí býti dány jen záležitosti. proti kterým
žádná z národních stran v zemi nečiní námitky,
znamenalo by byvši uzákorěno podlomení veškeré
samosprávy zemské a omezilo by právomoc sněmu
na míru nejmenší.

Z >N. Fr. Presse« možno vyčísti, že nový
moravský pakt platí jen via facti. Ale boj Němců
není prý skončen. Němci nedají prý své zbraně je
ště z rukou.«

Jestliže porušili důvěrnost paktu Němci, mají
Čechové plné právo, ba povinnost mluviti také.
Leč radikální blok se chová velice zamlkle — a to
jest právě silně výmluvné.

Snášelivost evangeliků. Ve spisech vědeckých,
v povídkách, románech a v básních českých spi
sovatelů líčení jsou evangelíci jako vzor snášeli
vosti, jako trpící a pronásledovaní beránkové. Jsou
líčení jako mučednické oběti katolické despocie.
Zatím opak jest pravdou. Zcela správně tuto nesná
šelivost evangelíků popsal již Vilém Slavata z
Chlumu (viz »Přehled nábož. dějin čes.< v Ottově
svět. knih. str. 61.) Tam čteme: >A tak dostali (Kal
víni) krále svého náboženství, následujíce v tom
obyčejného způsobu Kalvína, že nejprve mezi ka
tolickými žádají dovolení, aby v svých svědomích
nebyli obtěžování, aby pokojně mohli věřiti, jak
Pán Bůh jin dá poznati. Když to, dostanou, tehdy
se snažují dosáhnouti, aby mohli dostati dovolení
k provozování svého náboženství; dostanouce i
hned se snažují, aby mezi nimi a katolickými rov
nost byla, aby v těch městech, kde jsou, tak mno
ho kostelův jako oni k provozování svého nábo
ženství míti mohli; dostanouce to, snažují se, aby

mohli mocnější býti, nežli katoličtí, dovedouce so
bě to, nechtějí: víceji katolickým k provozování
jich pravé víry ani kostelův ani jiných míst dovo
lovati, pravíce, že jich víra jest modlářství.«

Že se od té doby nezměnili, cítíme do dnes.
Jak zuřivá byla zášť a nenávist jejich ke katolíkům,
patrno z tohoto příkladu: >V angličině jmenuje se
ježdík, neznámo proč, Pope (papež). Jak vypravuje
Frank Buckland, byla tato ryba při zavedení pro
testantisnu v Anglii předmětem neuvěřitelného
trýznění jenom pro toto lidové jméno.< (Jiří Janda.
Velký ilustrovaný nřírodopis II., str. 219. v pozn.)
Může býti něco odpornějšího?

Na jiném místě sám evangelík Alex. Humboldt
píše: »Není zapotřebí poznamenávati, že do boje
protestantských lékařů proti užitečnosti nebo Ško
dlivosti kůry chinové přimísila se jednak zášť pro
ti jezovitům (kteří první lék chinový do Evroov
přinesli; slul jesuitský prášek. Pozn. pis.), jednak
i náboženská nesnášelivost.« (Obrazy z přírody IL.,
295. Svět. knih. Ott.)

Jak zcela jinak jednají katolíci, kteří vše dob
ré, též u nepřátel, rádi uznávají a používají, ku př.
jesuité, jak svědčí evangelík A. Denis ve spise:
>Čechy po Bílé Hoře« L 340.: >Z kněží, kteří sna
žili se o vytvoření nového života duchovního v
národě českém a zvlášť o zastavení hrozného úpa
du jazyka českého, vynikají zejména jesuité Jiří
Konstanc a Václav Matěj Steyer. Oba v pracích
svých užili vzorných spisů bratrských.< A na ji
ném místě: >Duchovní poklady Jednoty Bratrské
ústy J. A. Komenského odkázané ve »Kšaftě< je
jím národu českému, oceněny byly od domácích
jesuitů ještě v pošledních letech života největšího
biskupa bratrského a užito jich k obnově duchov
ního života, na novém základě přísně katoliakém.«
(tamtéž, str. 41.).

Kde se tedy jeví větší snášelivost, u evangelí
ků, kteří mučí a trýzní němou rybu pro její jmé
no »papež« a kteří jeden z nejlepších léků zavrhu
jí proto, že ho přinesli jesuité — či u katolíků?

Vytýká-li se však církvi katolické poprava na
rynku staroměstském a exulanti, děje se tak ne
právem. Dle téhož evangelíka Denise >lze roze
znati dva směry dost určité; naproti laikům, kteří
doporučují prostředky rázné a násilné, duchovní
spíše hledíopatřiti. kacířům prostředky vzděla
vací.« (str. 35. Čechy po Bílé Hoře.) A na jiném mí
stě tamtéž, str. 233. čteme: »Spravedlivě jen do
dáme, že (jesuité) za své úspěchy raději chtěli
děkovati pouhé své výmluvnosti než-li zakročo
vání moci světské. V té věci shodovali se s arcibi
skupem Harrachem a instrukce, jež arcibiskup dá
val missionářům, byly proniknuty city nejušlechti
lejšími.«

Co se týče Ferdinanda II. a jeho jednání, tedy
on a před ním Ferdinand I. seznali v evangelících
živel revoluční a ten chtěli ve svých zemích vy
pleniti. Ostaně jednali vladaři evangeličtí mno
hem krutěji a bezohledněji. Čtěme jen v Ottově Na
uč. Slovníku V. str. 730 o evangelíku Cromwellovi,
anglickém lord-protektoru, jak si počínal v Irsku:
»uvoliv se podrobiti Irsko a opatřen nejvyšší mo
cí vojenskou i civilní, provedl úkol tento do roku
1650 s barbarskou ukrutností, dávaje v dobytých
městech vražditi obyvatelstvo nebo prodávaje je
za otroky americkým plantážníkům ... . Vláda
jeho měla ráz přísně protestantský, nepřiznávajíc
ani katolíkům ani anglikánům oprávněnosti, avšak
byla zase tak dalece snášeliva, že jiných vyznámi
(kterých? p. p.) nepronásledovala.« Jak šetrně,jak
opatrně psáno! Jaký krásný kožíšek beránči na
vlečen posledními slovy na. dravého vlka! Stejně
bezohledně a krutě počínal si Kalvín, když se zmo
cnil vlády v Ženevě: >Správa města brzo nabyla
rázu theokratického. Libertini (svobodomyslní p.
p.), kteří Kalvína z té duše nenáviděli a nejednou
i život jeho ohročovali, ponenáhlu jsou úplně po
tlačení. Ovšem proti nim jest zakročováno s nej

větší přísností, ba některým z nich i na Život je
sáhnuto (!).. .. V jednání svém proti Servetovi,
kterýž sám hrdelní trest na Kalvína žádal, a kterýž
byl radou genevskou k smrti odsouzen a upálen,
nebyl Kalvín horší svých současníků, ještě se ne
byl vymanil z předsudků středověkých (!) a jednal
podle názorů tehdy všeobecně platných; také vi
děl celé dílo reformační podvratným učením ohro
ženo a musil podati důkazů, že evangelická církev
bludů v sobě trpěti nechce . . .. Veliké chyby je
ho (Kalvínovy) byly toliko nadmírou jeho ctností.«
(Tak vida!) Ott. SI. Nauč. V. str. 67.

Jedná-li se tedy o evangelíka, pak z velikého
tyranství stane se nadmíra ctností, z násilníka a u
krutníka nevinný beránek. — E. N.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

Inu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Zase pokrok assimilace. »Volnou Myšlenku« v
prvé řadě podporují bohatí židé. Zasévají tuto ko
kotici výhradně do osení křesťanského, necháva
jíce židy klidně žíti a věřiti dle učení rabínského.
I slepému musí býti nápadno, proč židovští zed
náři, kteří tolik horlivě pobízejí k monismu a fer
rerismu křesťany, neuspořádají v tom směru po
měry předně v národě vlastním. Jiným občanům
rozdávají plnou hrstí ty padělané perl“ s nimiž
před své lidi nepřicházejí. »Volná Myšlenka« na
postupu! Ano — ale kde? V těch místech, kde se
nalezne dosti placených demagogů, kteří zájmy
svého lidu zaprodávají semitům. Zatím však vesele
vzrůstá počet židovských synagog, židovská ger
manisace ve velkých městech Slovany tísní, židé
s postupem V. Myšlenky« němčí směleji. Dne 4.
března byl v »Nár. Politice« tento insert: »Řezníci,
kteří by chtěli podrobiti svou prodejnu dozoru

sentaci náboženské obce pražské, Maiselova ul.
18.« :

Že jest košerování rituelním aktem zastara
lým, že při něm zvíře zkusí veliká muka a že se
stanoviska zdravotního jest naprosto zbytečné,
ví dnes přece každý pokrokovec. Ale přece místo
proti tomuto rabínskému zařízení 'křičí prodejní
sluhové židovstva proti svátosti biřmování, proti
růženci, katolickým průvodům. Když se snažila 0
bec Vídeňská, aby košerování z Vídně zmizelo,
podala proti tomu náboženská obec israelská obr
něný protest.

Konečně —jaký ritus chtějí židé zachovávati,
jest hlavně vnitřní jejich záležitostí. O to však se
hlavně jedná, jak požidovštělý tisk balamutí kře
sťanské čtenářstvo vychvalováním židovské assi
milace. V době semitského assimilování poběží ce
lá řada řezníků k vrchnímu rabinátu s uctivou pros
bou za dozor, protože by jinak »assimilovaní« židé
nekontrolovaným prodejnám se vyhýbali. Ti si u
mějí dupnout, za.své obřadní obyčeje se nestydí,
ale se zaslouženým despektem pohlížejí na plazící
se »husity«, kteří za židovské peníze hned jsou 0
ochotni všecky křesťanské názory prodati.

Husitské uvědomění na postupu. Pardubické.
»Neodv. Listy< 1. dubna se rozkřikly: »Zrušte sva
tojanský ohňostroj! Všechen lid český, pokud mvsl
jeho není zatemněna římským zlem. nebo otrá
vena sobectvím a pokrytectvím, nachází se v ji
stém slavnostním rozpoložení.« A proč? Prý nám
nadchází větší svátek v r. 1915.Musí býti ke svát
ku tomu v národě čisto. Musí se odstraniti prach,
jejž zanechala na našem národě >»násilnáprotire
formace«<.Ke zbytkům prý náleží i »legenda sva
tojanská«. .

»Moderní věda historická, která nedá se již
klamati klerikálními podvrženinami, řekla nám "*
zcela jasně své slovo o kultu t. zv. Jana Nepo



muckého. Pověděla nám na základě neklamných
dějinných dokladů, že nebylo žádného takového
muže v českých dějmách, jak je líčeno církví pod
jménem Jana Nepomuckého. Dokázala nám, že to
jen výplod jezovitských falšovatelů českých dě
jin, jenž neměl nijakého jiného menšího úkolu, než
li 1. zastříti lidu českému svatou památku Mistra
Jana Husa, jenž církví římskou byl za kacíře vy
hlášen a jako takový upálen, a 2. zakaliti čestnou
pamět lidového a humanního českého krále Václa
va IV., jenž církvi římské stal se svým protihie
rarchickým smýšlením i skutky nepohodiným i ne
náviděným.«

Ne tak, pánové — jen s těmi frásemi hodně
pomalu! Musíte se konečně smířiti s tím, že už
nyní uvědomělí katolíci nedají si hrubě spílati od
každého zpupného ignoranta za to, že prohládli
předivo pokrokových a liberálních lží.

Kdo miluje pokrok upřímně, nebude považo
vati za nejznamenitějšího Čecha toho muže, v je
hož stopách kráčela zkáza přeslavné pražské uni
versity, jehož stoupenci obrátili v prach a popel
cetý Vyšehrad, Malou Stranu, Hradčany. Pokro
kový člověk rozhodně nemá velebiti dobu, kdy
církevní a to husitská inkvisice zbavovala kato
lictvo vší svobody, připravujíc netoliko katolíky,
ale i svobodomyslnější husity o hrdla a statky.
Nikdy nepracovala v Praze tak bezcitná tyranle,
jako za samovlády husity Jana Želivského a jiných
husitů. Soudný den prostíral černá svá křídla nad
Prahou každodenně po několik let, sami husité se
navzájem v téže Praze vraždili a upalovali z ná

boženského Wfanatismu. Sam? tž mistři pražští,
kteří byli osobními přáteli Husovými, zakoušeli od
radikálních fanatiků husitských takové soužení a
štkamování, jako by byli bezectrými zločinci Ta
ková svoboda vplula do vod vltavských na pra
mici, která byla nazývána Husovou. Ať jen někdo
dokáže, že vůbec kdy jindy trpěla česká Praha tak
strašně vandalstvím a nelítostnou inkvisicí, jako
právě od husitů samých. Pak teprve budou 0
právnění mluvit novohusité proti Koniáši a Pla
chému.

Táboři představovali tisícové řady Koniášů, že
spalovali bez rozdílu celé nákladné knihovny, že
pražští fanatikové spálili knihovny i pražským hu
sitským mistrům, tohle by konečně měli už jednou
pravověrní husité věděti. A zrovna tak by měli
věděti, že Jesuité celé spousty husitských spisů pil
ným sběratelstvím zachránili před zánikem. Jen
tedy, pánové, začněte! Za jednoho Koniáše kato
lického vám představíme tisíce Koniášů husit
ských, kteří nejnádhernější díla doby katolické
mařili, kteří ničili kulturní odkaz velikého Otce
vlasti!

»Moderní věda< také naprosto neví o kleri
kálních podvrženinách, týkajících se kultu svato
janského. Naopak právě vědecké zkoumání pod
vodných tvrzení pokrokářských dokázalo světle,
že o úmyslné balamucení se jedná zcela jinde. A
že »nebylo žádného takového muže v českých dě
jinách«, může pouze tvrditi analfabeta anebo člo
věk, jemuž jest klamání veřejnosti řemeslem. Kdo
chce luštiti otázku svatojanskou pod zorným ú
hlem liberálů minulého stoleti, ten jest ovšem ne
napravitelným zpátečníkem a takový dle staré ro
mance dále do omrzení zpívá o »jezovitských fal
Šovatelích.« Zeptejte se ho na jména těch falšo
vatelů, zůstane vám odpověď nadobro dlužen; »ví«
jen tolik, co napapouškoval z některého pamfletu.

Zato však tuctový Husita nesmí věděti, jaké
čiré falšování v otázce svatojanské jasně dokázáno
novohusitům.

A my že chceme zastříti lidu památku Huso
vu? Což se katolický tisk málo nadomlouval tuc
tovým ignorantům, aby konečně si pročetli, čemu
Hus učil, jak si skutečně počínal? Nevydali právě
katoličtí badatelé cenné, předními odborníky chvá
lené příspěvky k seznání doby husitské? A byl-li
Hus opravdu kacířem čili nic, to už přece jest
rozluštěno tak jasně, že na tom nezmění ani vlas
jakékoli romantické elegie. K tomu všemu konsta
továno tak často, že ani jediný moderní husita ne
vyznává ty zpátečnické články, které byly Husovi
od soudců důrazně vytýkány — a přece takový
bezděčný husitský odpadlík volá do všech úhlů
světa, že Hus byl odsouzen pro — pravdu.

A kdo že chce zakaliti památku »lidového a
humanního« krále Václava IV.? Kdyby byl vystu
poval Václav mocně proti Husovi, to by se nyní
jeho památka měla! Hus ovšem byl velice šetrný
k těm Václavovým chybám, které káral na kněž
stvu co nejostřeji, Byla to účelná © diplomacie,
když Hus porníjel mičením hrozné výstředností
králových šlechtických milců, když nepoučil krále,
že vyslýcháním a trestáním hokynářek panovník
dvě veliké říše nespravuje. O zakalení dobrých
vlastností Václavových katolíci nikdy nestáli. Zato
však sami husité, ačkoli věděli, jak Václav Husovi
nadržoval, potupili vandalsky tělesvé ostatky toho
to krále ve Zbraslavi. O tom se všam husitští kmá

vána >sobectvím a pokrytectvím« husitských špic.
"| Právě ten lid český, jehož mysl >zaterměna
římským zlem«, zachránil národ v dobách nejhor
ších za vůdcovství kněží probuzenců. Tehdy byl
kněžím odměnou za jejich vlastenectví státní ža

tář. Leč do národní květnice, vypěstované od ka
tolíků, usadili se sobečtí parasité, kteří bez práce
žali tam, kde nesázeli. A tek vidime, nyní >ne
sobeckou< práci velkých husitů: Vejvara, Šupicha,
Švihy, Beneše, Novotného atd. atd.

»Neodv. Listy« se bojí, že sklidí ode všech do
brých Čechů hanbu a potupu ti občané, kteří sva
tojanský ohňostroj neodstraní. Přímo úžasné! Ale
— jestliže novohusité dovedou ctíti cizí mínění ta
kovýmto způsobem, pak jim řekneme: neměla-li a
nemá-li posud Praha potupy větší, než jakou jest
svatojanský ohňostroj, pak jest na tom převelice
dobře. Pak se nemusí bát žádný Pražan Michle ani
Vršovic, žádných obrovských diet, sinekur atd.

Nejde tu o ohňostroj, ale o neomalené překru
cování ducha českých dějin. Ohňostrojem naším se
světlé stránky povahy Husovy nezatemní, ale
štvanice novohusitské jsou řízeny výhradně k vů
li tomu, aby se zatemnila světlá památka Arnošta
z Pardubic a Karla IV., jehož sami staří husité
vzpomínali s největší úctou. Štvanice novohusit
ské mají za účinné podpory vychytralých semitů
sršeti nesnášelivou síru na pokojné katolíky, zbah
niti veřejné poměry ještě více nejdotěrnějším zne
užíváním jména Husova.

vplavata!.
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Úpadek českého vlastenectví ve Vídní ilustru
je jasně tento nářek >Vídeňského Denníku«: >Ani
výsledek obecních voleb ze sboru třetího, ani ze
sborů jiných nás nemůže a nesmí uspokojiti. Když
na Landstrasse nedostaneme v třetím sboru ani to
lik hlasů, aby je volební komise uznala za hodné o
známení; když ve Favoritech dostaneme ve tře
tím sboru pouze 160 hlasů, když v Pětidomí ne
soustředí na svého českého kandidáta více nežli
30 hlasů, když Alsergrund ani neví, kolik měl v
pravdě českých hlasů, pak to možno nazvati zje
vem nikoli žalostným, ale přímo skandálním, prá
vě tak, jako když v prvém sboru ve Favoritech ne
obdrží český kandidát ani tolik hlasů, kolik tam
máme českých hospod a když ve vnitřním městě
soustředí se v prvém sboru na českého kandidáta
tolik hlasů, kolik zde máme českých advokátů. Po
volbách z třetího sboru v Leopoklově bylo dopade
no několik řvavých >vlastenců« při zradě českého
volebního hesla. Křesťanští sociálové odměňovali
četné voliče za vykonané dobré služby starými
zlatníky s andělíčky; v české společnosti objzvila
se pojednou těch andělíčků pěkná hromada, vesměs
to svědkové nespolehlivosti, bezkarakternosti, pro
rady českých lidí. Jinde té kontroly neměli a ne
mohou tak přímo prstem ukázati na ty, kdož se v
českých řadách pohybují, české pivo pijí, český
karban pěstují, české písně vyřvávají po desáté, v
prsa se česky buší, ale v rozhodující chvli zradí
se za — zlatník s andělíčky! A přece těch lidí bez
karakterních, těch duší prodajných jest jinde ještě

nepoměrně více, než v Leopoldově, ba neskonale
více, více než opravdu poctivých Čechů. Kdo je
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kový proradný člověk ruku ti podá jako vlastenec
a v duši se ti směje a směje se všem tvým snahám,
všem tvým ideálům. Směje se nejsvětějšímu zá
palu českému, neboť za zády jde a prodá svůj hlas,
svůj stud, svou duši za — zlatník s andělíčky! Če
ský ústřední volební výbor jednal poslední čtvr
tek o té bezcharakternosti, o té mizernosti pře
četných našich lidí, jimiž se hemží naše řady a
naše národní spolky, a uznal, že udíleti této zradě
nadále pardon, bylo by hříchem neodpustitelným.«

Nu tak vida! Ale kdo pak jen si vzal patent na
»novou lepší výchovu« českého živlu ve Vídni?
Kdo pak to prohlásil, že i vídeňští naši krajané
musí postupovat na základě novohusítských prou
dů? Kdo se vysmívá českým katolíkům, sbírajícím
na čes. bohoslužby ve Vídni? To nejsou rozhodně
katolíci. Nár. sociálové ve Vídní jako praví radi
kálové chtěli opanovati všecko, komandovali če
ské konservativce po kaprálsku. Když vídeňský
konservativní pracovník měl se státi poslancem,
hned se rozječely radikální trombóny, že jest kle

Teď radikalismus jenom sklízí to, co sám za
sel, jest hlavním vinníkem na blaseovanosti a r0z
kladu české veliké menšiny vídeňské, které bral i
deály, ale nových ji nepřinesl,

Politický přehled.
Proti všemu prostřednictví mezi Čechy a

Němci jsou němečtí poslanci z Čech. Sotva se roz
hlásilo, že alpští Němci chtějí působit na Čecho
němce, vysvětluje německý tisk z Čech, že zaháje
ní nových dohodovacích porad jest prý v nejbliž
ší době přímo nemožné. Nejenom proto, že v če
ském táboře poměry stran jsou velmi zmatené, což
vylučuje prý úplně všeliké vyjednávání, ale i na
německé straně není prý společného pracovního
svazu. A nyní, kdy veřejné mínění v něm. části
Čech jest prý ještě velmi roztrpčeno postupem če
ských stran v parlamentu, setká prý se také pokus
v prostředkování navržený alpskými poslanci s
velikou nedůvěrou a zvětší ještě panující zmatek.
Třebaprý ještěpočkat. ....

Německé strany v Čechách usilují opět zříditi
společnou organisaci, jakou byl svaz něm. poslan
ců ve sněmu království Českého, dokud jej dr.
Bachmann nerozbil. Především se o to snaží něm.
agrárníci, kteří už na den 27. března svolali k to
mu cíli schůzi.

Posl. dr. Kramář uvažuje v Nár. Listech takto:
Dali jsme se do boje, ve kterém není ústupu, jen
vítězství nebo porážky. Ohrožujeme životní zájmy
druhých národů, ostatních Němců i státu, který ko
nečně má také jiné starosti rež je český sněm.
Nejprostší obezřetnost v tak nebezpečné chvili ká
že, abychom všecky ty faktory šetřili a nevehnali
je do náručí Němců. Proto jsme psali: Nedělejme si
zbytečně nepřátel, soustřeďujme svůj boj jen a jen
na české Němce. Ale u nás marno kázat! — Moc
nářství naše jest v těžké situaci zahraniční, V této
chvíli osudné chce ukázati světu, že dovede býti
silným, že může zvětšiti armádu, naplniti své po
kladny, stavěti strategické železnice... . A v této
chvíli my svou obstrukcí všecko to | zamezíme.
Němci se těší na ten okamžik, aby proti nám po
štvali všechny mocné této říše, aby na nás uka
zovali jako na zapřisáhlé nepřátele mocnářství ...
Na krajském sjezdu strany mladočeské v Mnichově
Hradišti mluvil však jinak. Pravil: Bereme plnou
zodpovědnost za to, že jsme se postavili na stano
visko těch českých stran, které dělají obstrukci.
Když jsme prohlásili, že bez českého sněmu není
říšská rada možna, pak budeme mezi českými stra
nami státi pevně na stanovisku, aby říšská rada ne
přišla dříve k jednání, dokud nebude moci jednati

český sněm, který má tutéž důležitost jako říšskárada. ,
Alpský Němec o Němcích v Čechách. Posl. dr.

Steinwender ve štvrsko-hradecké »Tagespost« po
jednávaje o poměrech v Čechách, míní, že spása
může přijíti odtamtud, kde nákaza ©vypukla: z
Čech. Všichni ostatní Němci jsou prý jen bezmoc
nými obětmi rozmarů a hloupostí v zemi české.
Může ještě hodně dlouho trvati, než dojde v Če
chách k nějaké dohodě. Takový stav může býti
snesitelný pro svářící se strany, které nad svým
hašteřením zapormíají na celý svět, ale pro nás
ostatní snesitehým není. ...

Nová státní půjčka, vydaná na základě čl. 14,
byla zadána družstvu bank, v jehož čele jest po
štovní spořitelna. Budou nyní vydány 4 a půl proc.
pokladniční poukázky v obnosu 396.6 mil. K a bu
dou osvobozeny od daně a splatné v 15 letech. Po
kladniční poukázky jsou splatné ve zlatě a zní na
koruny, marky, franky a holandské zlaté. Budou
vyloženy k upisování v Rakousku, Německu, Ho
landsku a ve Švýcařích.

Soustředění českých s? V Hlasu Národa ob
jevilo se provolání, které zve k soustředění sil,
Jež jest nutné za nynější roztříštěnosti v českých
řadách. Za vůdce k tomuto cíl vyhlédnut zkuše
ný polřtik dr. Karel Mattuš. Program nové této



strany musí prý býti takového rázu, aby se k němu

jak lid dělný, tak i stavy střední a velkostatek, je
hož součinnost jest nejvýš žádoucí. Program mu
sí býti potřebám doby a situaci nynější vyhovující
a nesmí v ničem vybočovati z existenční hranice
našeho soustátí, jehož veledůležitým státotvorním
základním kamenem jsme a chceme vždy zůstati.
-© Obecní volby ve Vídni skončily 26. března,
kdy volil první sbor v -pěti okresích, kdež se ob
sazovalo 6 mandátů. Z těch uhájili Židé svůj man
dát v I. okresu, v ostatních zvítězili něm. křesť.
sociálové. Tak křesť. sociálové zajistili si většinu
na radnici na dalších 6 lct.

Schůzka mocnářů. Císař Vilém II. na své ce
stě na jih setkal se 25. března v Benátkách s krá
lem italským Viktorem Emaneulem a 27. března s
následníkem trůnu arc'knižetem Františekm Ferdi
nandem na jeho letním sídle Miramare. Všude 0
slavného vítání.

Francouzské bahno. ©Podařeným ©ministrům
Caillauxovi a Monisovi přispěl na pomoc podvodný
bankéř Rochette, zdržující se ve Švýcarsku, a uji
šťuje, že s ministry Monisem a Caillauxem vubec
ani písemně ani ústně se nestýkal a že oba tito
muži jsou jeho aféry úplně vzdáleni. A dle radikál
ních listů v aféře Rochettově nebylo prý zjištěno
nic, co by oba ministry kompromitovalo.

Krise v Anglii. Tvrdí se v Anglii nepokrytě,
že vůdce ulsterských rebelů sir Carson, před nímž
kapitulovala vláda, dal velmi špatný příklad a ne
poslušní důstojníci ukázali. že v Anglii, dosud vzor
né zemi pořádku netřeba se řídit zákonem a že je
pouze nutno, chopit se zbraně . . . . Ministr války
Seely a generálové French a Ewart podali žádost
za propuštění. Ministra války zastoupí zatím mini
sterský předseda Asguith sám.

Na Balkáně. Bulharský národní komitét vyzý
vá všecko obyvatelstvo Bulharska a Thracie, aby
nekupovalo u Řeků, ani navštěvovalo řecké hostin
ce, kavárny a nepracovalo v řeckých továrnách a
skladištích. — Albánci se opět vzbouřili a plení
srbské vesnic2.

Zprávy organisační
a spolkové.

Valná hromada sdružení katolické mládeže v Hrad
ci Králové. Bylo slavné páté valné shromáždění Sdru
žení české mládeže katolické v Hradci Králové. Kdo

přišel mezi mladé stoupence, kdo pczoroval to nadšení
a ten zájem. který opanovával mladé duše při jednání —
ten s radostí musil říci, Že jsme na postupu, že rostěmé.
Proti lonskému roku značí valná hromada opětně po
krok, byla četněji navštívena delegáty z nejrůznějších
mást našeho krátovství. O čtvrtnajedenácté dopoledne
sloužil tajemník Sdružení dp. St. Beneš v domácí kapli
v Adalbertinu mši sv., při které doprovod na harmonium
obstaral s nevšední ochotou dp. Vasata a solo lahodným
hlasem zapěla sl. Běla Pečínková. O II. hodině dopol.
zahájil starosta Sdružení dp. Karel Keppl valnou hroma
du uvřtáním přítomných a přečet četné došlé pozdravy.
Sdružení venkovské mládeže v Praze zastoupeno by'o
oficielně místopředsedou svým p. Láchou z Kosma, o
kresní sdružení venkovské mládeže na Čáslavsku bylo
zastoupeno předsedou p. J. Krumlem z Vinař a jednate
lem p. A. Linhartem ze Žlebů, kteří přijeli shlédnouti
osobně práci hradeckého sdružení. o němž během va'né
hromady se velmi lichotně vyslovili. Po přečtení zápisu
o IV. valné hromadě tajemníkem dp. Benešem zahájena
byla debata o lonské 10 prac. dani na skupinové jmění
uvalené, jakož i o finančím stavu skupin vůbec. Mezi
debatou dostaví! se do shromáždění vsdp. ThDr. Fr.
Reyl. sídelní kanovník v Hradci Králové, který přátel
skými slovy jménem Politického družstva tiskového u
vítal delegáty v Adalbertinu. V další své řeči ocenil vý
znam Sdružení a přá: jemu i nadále nejlepšího zdaru.
Po promluvě vsdp. kanovníka zvolena deputace (dp.

Keppl, p. Hušek z Blešna), které uloženo aby šla vzdá
ti hold vznešenému protektoru našemu J. E. nejdůstoj
nějšímu panu biskupovi. Depatace tato byla velmi laska
vě přijata ve slyšení a nejdůstojnější pan protektor se
zájmem vys'echl zprávy z valné hromady.) Obsáhou
zprávu sekretářskou přednesl dp. Beneš; líčen v ní dě
jinný vývoj Sdružení v roce 1913, organisace vnitřní,
spolková kázeň, početný stav našeho Sdružení, který
opětně vykazuje značný přírůstek členstva a HčÍ sc
vykonaná práce. Jménem valné hromady gratuloval mí
stostarosta Sdružení p. Nejedlý ku přednešené zprávě
a vzdal zároveň panu tajemnékovi dík za vykonanou
práci s prosbou, aby i nadále ve prospěch sdružení
pracova!. Při debatě o okresních sdruženích promluvili
p. Šep ze Žamberka a p. Nejedlý z Hradce Králové, na
čež zpráva jednomyskrě schválena. Velmi oěkně vy
pracovány byly též zprávy agitační a přednášková, ze
kterých posluchači učinili si pravý cbraz o pracech ú

bor a pan Hušek z Hoděšovic o stržbě důvěrnické. —
Tiskovou zprávu přednesl starosta Sdružení dp. Keppl.
Konstatoval, že snahou Dorostu tonského roku bylo. aby
byl jednak věstníkem skupin, jednak milým druhem, jed
nak pak aby vážnými úvahami hleděl prohlubovati du
cha náboženského; přirozeně, že ne všem se zamlouval,
některým byl přiiš vážným. jinl se zase -pohoršovah,
pak-li si ve »veselém koutku« trochu zalaškoval. Re
ferent má přání, aby list zvédal úroveň čtenářia niko

iv obráceně. Konečně sděluje, že 33 skupin má své
knihovny, které též mají dvě okresní sdružení. Děkuje
redakcím Čecha, Našince, Obrovy, Našich Listů a Ji
třenky za laskavé otiskování zpráv, na druhé straně

pražské vůbec žádné zprávy o našem Sdružení neuve
telňujt a zaslané zámyslně potlačují. Při debatě o tisku
zmíněno též přednášek a p. Plachta z Č. Skalice sí
přeje, aby na některých místech kněží více sí všímal
organisací katol. mládeže. Pan Nejedlý“z Hradce Králové
souhlasí s přánkn předřečníkovým, nicméně podotýká,

že kněžstvo české našemu Sdružení nejvíce vychází
vstříc. Zpráva sekce školské přednesená p. Nejedlým
líčí kočovné kursy s bohatým programem a zmiňuje se
též o školách pokračovacích; byla schválena bez de
baty. Rovněž tak přijata byla zpráva sjezdová a zá
bavní, týmž referentem přednesená. S potěšením kon
statuje pan referent, že taneční zábavy byly dosti ome
zeny. Zprávu odboru orelského přednes! p. Nejedlý. Po
debatě, na které mluvil pan Smiřický, dp. Keppl a pan
Nejedlý, přijata byla jednohlasně resoluce: »Valná hro
mada Sdružení české mládeže katolické v Hradci Kr.
zdůrazňuje opětně správní řád tělocvičných odborů orel
ských schválený na plenární schůzi dne 20. října 1912 a
valnou hromadou dne 12. ledna 1913 a splnomocňuje ú
střední výbor, aby v otázce orelské postupoval stejně
jako dříve, kterýžto dřívější postup valná hromada úplně
schvaluje.« Zpráva finanční. přednesená dp. Benešem,
byla podnětem k živé diskusi, kterou vyvolaly velké
dlužné zůstatky některých skupim. Zúčastnila se ji sl.
Kosařova z Dobrušky, p. Smiřický, p. Nejedlý a j. v.
Po zprávě sl. Kosařové za sbor revisní dáno výboru ab
solutorium. O návrhu na zvýšení členského příspěvku
promluvil dp. Beneš, proti zvýšení mluvili p. Nejedlý,
Šep ze Žamberka, Michálek z Třebechovic, Smiřický,
Krb ze Slezského Předměstí. Jednohlasně přijat návrh

p „Nejedlého, aby členský příspěvek zůstal nezměněný
a p. Krba ze Slezského Předměstí, aby skupiny ze svého
jmění dne 31. prosince 1913 vykázaného odvedly ku po
sflení financí ústředních 5 procent z čistého jmění. Za

tím dostavil se do shromáždění vsdp. kanovník Msgre
ThDr. Fr. Šulc, který byl jak představenstvem, tak ú
častníky velmi srdečně pozdraven. V delší své řeči pro
mluvil o sjednocovacích pracech mládeže a o stanovisku
výkonného výboru. Po řeči vsdp. kanovníka požádal
tajemník dp. Beneš přítomného p. Láchu, aby pronesl
své názory o jednotě mládeže. Po jeho referátu rozprcu
dila se čilá debata, které se súčastnil p. Bráha z Ma
chova, dp. Keppl, p. Nejedlý, p. Houžvička z Hořic, p.
Smiřický, dp. Beneš, kteří všichni zdůrazňují, že ka
tolická mládež má býti organisována v jednotném sdru
žení mládeže. Pan Lácha se opětně přimlouval za za
chování Sdružení venkovské mládeže vzhledem k voleb
nimu právu do zemědělské rady, načež jemu n. Nejedlý
dokázal, že naše Sdružení jej má rovněž a kromě to
ho, že venkovská mládež je získala teprve roku letoš
ního. Konečně přimlouval se p. Nejedlý, aby zanecháno
bylo neustálých sjednocovacich akcí, které nikam ne
vedou a odporučova!l ušlechtilé závodění v pracech or
ganisačních, z něhož rozhodně jedna strana musí vyjíti
co vítěz. Tím debata tato byla ukončena a sneseno,
aby společný sjezd mládeže konal se letos v Chocni
u příležitosti tamní výstavy. Volný návrh dp. Buřila z
Meziřiíče o zapracování mladého kleru do prací orga
nisačních odkázán poradě duchovních rádců. Při volbě
nového výboru zvolení: Karel Keppl, řiditel Borromea
v Hradci Králové, Běla Pečínková, lit. učitelka v Hor
kách n. J.. Lidunka Kosařova z Dobrušsy, J. Voňavka,
kaplan v Lomech. ThDr. Fr. Reyl. kanovník v Hradci
Králové, St. Beneš, adjunkí Bisk. knihtiskárny v Hrad
ci Králové, Václav Nejedlý, bank. úředník v Hradci Kr..
Náhradníky: dp. Václav Buřil. kaplan v Meziříčí. du.
J. L. Petrásek, kaplan v Holchlavech. dp. J. Havelka,
kaplan na Pouchově, F. Kučerová ze Studencee, J. Mi
chálek z Třebechovic. Redaktorem Dorostu zvolen p. V.
Nejedlý. Bylo již půl páté hodiny odpolední když sta
rosta Sdružení vřelým doslovem ukončoval valnou hro
madu a účastníci se rozitěděli do svých domovů. Valné
shromáždění bylo opravdu shromážděním | pracovním.
Co návrhů, co názorů se vystřídalo za pět hodin ne
přetržitého naslouchání a při tom účastníci nejeviki nej
menší únavy. S největším zájmem sledována každá se
be menší poznámka, vše řádně zapsáno, aby delegát
moh! doma referovati. S novými silami, se zvětšenou
chutí a jarostí spěchá Sdružení k dalším svým cílům a
úkolům v tomto roce vytknutým a my jen těšíme se.
že i roku letošního bude postup jeho takový, aby nás
moht naptniti těmi nejlepšími nadějemi.
-© Valné shromáždění duchovních rádců skupin kato
lickó mládeže. Již delší dobu pozorováno bylo u nás v
dřecési královéhradecké, že organisace naší mládeže trpí
ohromným nedostatkem — nedostatkem schopných. nad
šených vyškolených vůdců — vůdců. kteří by orgamsaci
mládeže rozuměli a dovedli ji všude vostaviti na správ
nou základnu. K odstranění této obtiže zejména při akci
sjednocovací se rroievivší svo'al sekretariát „Sdružení
české mládeže kato'ické« do Hradce Králové na den 2.
dubna poradu kněží, péči o mládež naši se věmujicích.
Porada velmi četně navštívena duchovenstvem různých
kategorií. Po vřelých zahajovacích slovech starosty
»Sdružení« dp. K. Keppla zvoleno předsednictvo (vdpo.

sekretář z Lomnice n. Pop.) mačež vsdo. kanovník

»O poměru kněze k organisaci mládeže«. ve kteréní
klad! na srdce všemu kléru péši o náš dorost. Mezi řečí
zavítal do shromáždění J. E. nejd. pan biskup dr. Dou

brava, jenž projevil obzvláštní potěšení, že duchovenstvu
dlecésní horlivě ujímá se otázky tolik důležité —péče
o mládež a odporučoval vřele pokyny p. reforestovy
bedlivé pozornosti veškerého kléru. Na to se rozvinula
debata, jejíž výsledkem bylo jednohlasné usnesení: za
ložiti Svaz duchovních rádců skupin katol.. mládeže V
diecési královéhradecké.-O programu a organisaci to
hoto Svazu referoval tajemník »Sdružení« dp. St Be
neš. Jako hiavní úkoly spolku naznačil: 1. Seznamovatl
klerus se všemi otázkami péče o mládež; 2. podávati
kléru praktický návod pro práci ve spolcích mládeže,
3. opatřovati potřebný materiál a pomůcky; 4. získávati
spolupracovníky, zejména v inteligencí: 5. pečovatío Or
ganisace katolické mládeže české. S programovými zá
sadami i nástinem formy spolkové byl projeven jedno
myslný souhlas a tudíž přikročeno bylo k volbě zatím
ního výboru, jenž by vypracoval řádnou osnovu stanov
a proved! definitivní ustavení spolku. Do výboru toho
povoláni jsou: Msgre dr. Fr. Šulc, dp. K. Keppl z Hrad
ce Králové, dp. J. Světelský, katecheta z Třebechovic,
dp. Fr. Jelínek, kaplan z Kostele n. O. a dp. St. Beneš
z Hradce Králové. Při dalším bodu „Volné návrhy: pro
jeven souhlas, aby podobné pracovní schůze častěji by
ly svolávány a po doslovu dp. Kepila byla předsedou
schůze zakončena. —- Kéž důležitá tato složka našeho
Života organisačního naplní velké naděje, které se v ní
právem kladou!

Kostelní práce
pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největš

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Spolkové veřejné schůze konají se na Hod Boží
velikonoční odp. o půl 4. hod. v Miletině, večer v Ho
řicích a v pondělí velikonoční odp. o 3. hod. v Jeřicích.
Ve všech těchto schůzích přednáší p. říd. učitel Váci.
Špaček.

Vamberk. Dne 25. března na svátek Zvěstování P.
Marie odpotedne konal křesťansko-sociální spolek Svor
nost členskou schůzí, při níž dp. Jarosl. Mihulka, míst
ní kaplan, promluví. O tisku. Důst. pan řečník promlou
val v řeči 1 hodinu trvající o vznešeném poslání dobré
ho a ušlechtilého tisku, který nás opravdu vzdělává.
A tím jest tisk katolický. — Naproti tomu líčil zhoubné
následky tisku špatného, jenž půscbí rušivě v ohledu
náboženském, mravním a sociálním, jak to nepokrytě
doznávají mnozí vážní mužové všech národů a různého
pojitického přesvědčení. tedy i nekatolíci! Pěknou svoji
řež ukončil dp. řečník přátelským vybídnutím k odebi
rání a čtení tisku dobrého, který ušlechtile baví a pou
čuje a Staví na osvědčených základech, jež do srdcí
vštěpuje církev, škola a rodina. Slečny Dostálová a Pán
ková při této schůzi přednesly pěkné básně s pravým
porozuměním, za což byly odměněny potleskem. Vzdá
váme jak slečnám přednášejícím za jejich příkladnou
ochotu, tak i velebnému pánu za jeho poučnou před
nášku srdečný dik!

Jaroměř. Den 25. března zůstavil nám velmi milé
vzpomínky, které tak hned z mysá nezmizí. Přednášel
v našich spolkových místnostech dp. Alois Šerm, kaplan
z Kyšperka, o své cestě přírodními krásami Švýcar k
uměleckým pokladům Italie. Nám nedovolují poměry
osobně se podívati do krásných Švýca: a navštívit nád
hernou Italii. Proto nám bylo vítáno, když překrásné
obrázky nás tam uvedly. Bylo jich na 150 — a jeden
hezčí druhého. Znázorněno: cestování, scenerie, pře
krásné chrámy atd. Vše vežní příhodné, slovní dopro
vod dp. Šorma byl velice obratný. Zaplať Vám to Pán
Bůh! Zdař Bůh!

Ronov nad Doubr. Roku loňského pozorovali jsme,
že mnozí z mlád. org. nešli o Vzkříšení za svým spolko
vým praporem. Žádáme a vybízíme dívky i jimochy
vesměs našich přifařených obcí aby všichni bez roz
dílu kráčeli o slavnosti za svým praporem, jak činí 0
statní spolky. Jest to trapné, když za praporem jde
jen ma'ý hlouček. Dckud není prapor, jest stálé nalé
hání, by se pořídil; když se pořídí, pak mnozí vůči
němu nekonají svoji povinnost. Žádáme tudíž by nikdo
ani z obecenstva nestál mimo průvod. ale každý vstou
pil do řady a udržoval vzorný pořádek. Vždyť jest to
úcta Krista Eucharistického — Svátostného! — Dne 2.
dubna bude míti přednášku se světelnými obrazy Z
vlastní cesty r. 1913 v hostinci p. J. Vávry o půl 3. hod.
odpol. vip. M. Klouda, kaplan, na thema: »Přes Černé
moře — Kavkazem — do Ruska.« Diapositivv ku před
nášce zhotoví spolucestovatei| přednášejícío| vícip.
MUDr. Viktor Svatoš, zubní lékař v Příbrami Bližší
sdělí se ještě plakáty. — Vzděl. katol. socáální spolek
»Rovnost« dá si posvětiti dne 28. června nový svůj pra
por. Svěcení konati se bude o půl 5. hod. odpol. a svě
titelem bude Jeho Exceltence Dr. Josef Doubrava, bis
kup královéhradecký. Členové a katolíci konejtepečlivé
přípravy!

Žlebské Chvalovice u Ronova n. Drubr. Naše sdru
žení katolické mládeže sehrálo dne 29 „.březm V sále
p. Čeňka Nesládka divadelní představení »Černé jese
ro«, obraz ze života ve 4 jednáních od A. Bogmera.Hra



provedena precisně a účinkující odměněni hlučným po
Heskem. Zmužile v předí

Nácbod. Odbočka »Všeodb. sdružení« pořádala :svoji
člonskou schůzi dne 13. března. Zprávu o Ústřední val
né hromadě podal br. Jos. Kozel. O dalším našem po
stupu na Náchodsku promlivil br. red. V. Kozel Po
výměně různých názorů členská schůze skončena. —
Všichni čjenové se žádají, aby pravidelně jednou za 14
dní zapravili své. příspěvky. Příspěvky se vybírají V
konsumu »Budoucnost« každou druh.-u neděli, kde sou
časně si možno vyzvednouti časopis »Práci«. Zde se
též nalézá spolková knihovna. Zdař Bůh!

Rohozná u Poličky. 22. března sehrala naše skupina
katolické mládeže divadelní hry: Deputace, Tihle muži
— to je cháska, V insertní kanceláři (frašky o jednom
jednání). Ačkoli se všecko musilo secvičiti rychle, zho
stili se naši herci svých úloh co nejlépe, ač některý z
nich vystoupil poprvé. Obecenstvo nevyšlo z jarého ve
selí a odměňovalo účinkující velikým potleskem. K zá
věru předneseno výstižně kupietní dueto. Srdečné diky
vzdáváme milému režiséru ochotnického spolku, kterí
nám tak účemě vypomohl. Vroucí dík též všechněm
ctěným příznivcům, kteří nás poctili návštěvou.

Špatný obchod. Německý císař je velikým ctitelem
francouzských mistrů štětce. Jmenovitě obrazy bitev, v
nichž jsou právě Francouzi mistři, ho zajímají. Má je
většinou v reprodukci. Jedním z oblíbenců jeho je De
taille, od něhož přál si císař originál Mistr, jak známo.
nedávno zemřel. Císař hned poslal k pozůstalým svého
důvěrníka, aby získal od nich obraz mistrův. Důvěrník
vyhledal si obraz a rovnou za něj nabíd. 100.000 fran
ků. Advokát, zástupce pozůstalých, nechtěl však obraz
dáti, a proto zvolal se smíchem: »Navrhuji vám vý
měnu. Dostanete cbraz a dejte za něj Elsasko-Lotrinsko.*
— »To nemyslíte vážně!« zvolal důvěrník císařův. —
»Myslím!« odtušil však pevně advokát. A tím způsobem
Z tohoto obchodu ovšem sešlo.

Schůze širšího výkonného výboru České strany
křesťansko-sociální konala se dne 26. března 1914. Ta
jemník přednesl dešlé spisy a podal k nim vysvětlení.
K možné doplňovací volbě v říšské městské volební
skupině 26. mají býti dle organisačního řádu vykonány
přípravy. V debatě o dohodě v katolickém hnutí vyšlo
na jevo, že ve výkonném výboru je největší ochota ne
jen k dohodě a svornosti nýbrž i ku sjedncoení. Do ko
mise pro společný postup zvolení pp.: Šabata, Msgre
Dr. Kordač a Msgre Dr. Šulc. Redakci spisu o jednotném
postupu i s organisací nepolitickou převzat Msgre Dr.
Korda*. Otázka levaého denníku byla odbožena do doby,
až bude jednota v katolickém hnutí českém. Stanoven
program řádného sjezdu a referáty rozděleny. V zále
žitostech definitivního tajemníka navrhl zatímní tajem
ník p. Svatek učiniti přípravy, abv nový výkonný vý
bor hned po sjezdu si mohl zvotiti definitivního tajem
nika-laika. Odloženo na dobu po sjezdu.

K fondu na stavbu katol. spolkového domu v Chru
dimi došly příspěvky: 20 K Adolf Richter, továrník v
Kolíně, 6 K Marie Waltrová, soukromnice v Chrudimi
po 5 K: Dr. Fr. Reyl, kanovník za Jednotu kat. tovary
šů v Král. Hradci, »Vlast«. Jednota katol. paní a dívek
v Čes. Budějovicích. Jan Kroužil, farář v Rataji na Mo
ravě. Po 3 K: Vil. Feierabend, majitel hlav. skladu tabá
ku v Chrudimi, Jan Hausrer, koop.. Gross-Herlitz, M.
Lubopacký, farář, Paskov, Lamb. Seidl, koop. v Opa
vě, Jos. Hradil, koop. v Opavě. Rajmond Veverka, rek
tor koleje Piaristů v St. Vodě, Říhovský Vojt., varhaník
v Chrudimi, Skopal Jos. farář v Životicích na Moravě,
Fr. Šverdík kaplan v Novém Jičíně, Otto Tichý, kcop.
ve Strážnici, Jos. Bekerus. ředitel obec. škol. v. v. v
Chrudimi Jan' Svoboda. c. k. finanč. rada v. v. v Chru
dimi. Katol. sociál. jednota v Litomyšli. Po 1 K: Přibyl
Fr., farář ve Spalově Fišara Jos., děkan v Smržicích, M.

Novák, koop. v Opavě, Cyr. Šnejdrie, kaplan v Opavě,
Jan Matonoha. farář v Šubitově, Pernica J-- farář ve
Všechovicích. Zbořil Ant.. děkan v Konici, Chlapek J..
farář v Kcšově, Špalek Al. farář v Roškově, Loniček K.,
farář ve Střiteži. Janšik Jan, farář ve Veselí na Mora
vě, Ing. Zavřel. farář v Přerově Nejmenovaný koop. ve
Pteni, Žváček Jan, farář v Domaželicích, Čerman Jos.,
farář v Brému. Břečka Štěpán, farář v Rudelzan. Binke

Ed. Kolář. farář v Dupau, Fojtik Jos.. duch. spr. v Král.
Dvoře, Janisch Jos.. koop. v Nivnici, Schmied Vilém.
koop. v Porubě, Koutný Ant. farář ve Vel. Újezdě. Ne
jmenovaný ze Storb. Farní úřad v Třeboraticích. Hamer
ský Jos., výrobce sodové vody v Chrudimi. Po 50 hal.:
Nejmenovaný v Týnici u Tábora. Vymětal Th., farář
ve Smilově. Dušek Kare!. katecheta v Dobříši. Všein
dobrodincům vzdáváme uctivé »Zaplať Bůh: a ostatní
prosíme. by prosby naše neodkládah a sebe menším
dárkem na nás vzpomněli. Zdař Bůh!

Svato-Václavské Matici Školské v Praze-Bubenči
ma hražení dluhů Kato'ického paedagogia daroval vsdpp.
a P. T.: 100 K: Nedvědický z Dol. Rakous, Pecánek Jan
K., farář a k. a. notář v Středoklukách 65 K: Konáš Fil.,
děkan v. v. v Říčanech (celkem 110 K). 60 K: Nejmenc
vaná dáma prostř. vkdp. V. Mlejnka v Nebuželi, 50 K:
Maznec Jos.. říd. uč. v. v. a majitel domů na Smíchově,
Sýkora Dr. Jan Lad.. kanov. a univers. profesor v Pra
ze. 30.12 K: Majer Václav, farář v. v. ve Vodňanech
30 K: Přílelová Jute v Lounech k uctění památky zemt.
otce. 21.60 K: Kos'na Fr.. ve Vrbčanech u Plaňan 20 K:
Gaertner J., maj. par. mlýna v Sedižanech. Dvořák J..

Ant., farář v Lomrfici n. Pop,. Nožka Fr. děkan v. v. v

imihradská EL., učiteka ve Strakonicích, Kníže Thun

Hohenstein v Podmeklí, Tichoveký Jos., k. a. vikář u
farář v Bratromicích, 17 K: Vaško Frant., děkana v Ko

1380 K: Spálenský A4, os. děkan v. v. ve Slavči, 10.60 K
Farní úřaž v Polence ve Slezsku.

Dokonaléopravy8pozlacování

oltářů, kazatelen, soch atd.
provádí

Jos. Řehna, iiA.Onti,
odborné pozlacovačství a polychromie

v EKutné Hoře, Havl.nám.155.

Umělá polychromie
soch a křížow.cest.

Návrhy a rozpočty zdarma.

Na ekladě kříže náhrobní, nástěnné a všebo druhu
rámce a obrazy. OR“ Založeno v r. 1868.

Církevní věstník.
Svěcení v semináři. V sobotu dne 28. března a v

neděli ma to udflel nejd. arcira:.vř v seminářském chrá
mu Páně svěcení alumnům bisk. semináře. Posvěceno
bylo 17 bohoslovců a to II z ročníku 4. a 6 z roč. A.
na subdiákony a diákony. V pátek před svěcenin měl
uejdp. biskup k ordinandům hluboce procítěnou pro
mluvu.

Zprávy dlecésní. Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo
ráčil jmenovati: vdp. Jana Tichého, rytíte řádu Frant.
Josefa, konsist. radu, b. vikáře, děkana na Veliši a
vdp. Jana Sehnala, rytíře řádu Frant. Josefa, konsist.
radu, b. vikáře, děkana v Bělohradě čestnými kanovníky
kathedrální kapituly v Hradci Králové. — Vyznamenání
jsou: p. Jan Šandera, katecheta na c. k. realce v Nácho
dě obdrže, Exposit. canon. p. Jan Hanzlík, farář v Kun
valdě, p. Fr. Světelský, farář v Bartošovicích. p. Otok.
Radouš, far. v Nekoři, ordinariátní pochvalu. p. Josef
Róssler, kaplan v Uříně, p. Ign. Dovrtěl, kaplan v Žam
berku, kcnsistorní uznání, — Ustanovení jsou pn.: AL
Dostál. farář v Bystrém, za děkana v Čáslavi. Jan
Tošovský, administrátor, za faráře v Horním Studenci,
Rudolf Waschiczek, kaplan v Králikách, za faráře v
Knapovsi, Jcesef Filip. kooperator ve Vilímově, za zá
meckéhc kaplana a expositu v Dymokurech, P. Václav
Kollert, O. S. B. kcnvemual v Břevnově za kaplana do
Police n. M. — Na odpočinek vstoupil: p. Josef Hovor
ka, b. notář, farář v Kaňku. — V Pánu zesnuli: p. Jan
Sobotka (V. Voln) farář Orličský na odp. v Prčicích,

zemř. 7, března 1914 (nar. 1861, vysv. 1890). p. Jos.
Pfof (V. Voln) farář ve Starém Bydžově, zemř. 13.
března (naroz. 1856, vysv. 1882). — Uprázdněná mista:
Semanín (Schirmdori). fara patron kníž. Thurn-Taxise,
Starý Bydžov, fara patron. Jana Czižka ze Smidaichu.
Kaňk, fara patron. nábož. matice, Bystré u Nového Mě
sta n. M., fara patron. nábož. matice. vesměs od 1. dub
na b. r.

Ve svatém témdní v kathedrále královéhradecké bu
de tento pořad: V neděli květnou 5. dubna: V půl 10.
hod.: Svěcení ratolestí, průvod a slavná inše sv. se zpí
vanými pašijemi. V ponděli, úterý, ve středu a ve čtvr
tek od 6 hodin ráno svatá zpověď. — Ve středu S. dub
na: Ve 3 hod. odpol.: Matutimum tenebrarum čili truch
livé hodinky s lamentacemi. — Až do večera Sv. zpo
věď. — Na zelení čtvrtek 9. dubna: V 7 hodin ráno:
Cirkevní hodinky. V půl 8. hod.: Pcntifikální mše sv.,
mezi ní svěcení sv. olejů a siavné svaté přijímání. Po
té průvod s nejsvětější Svátosti k oltáji sv. Antonína.
— Umývání nohou 13 starcům. před čímž české čtení
sv. evangelia s kazatehy. — Ve 3 hod. odpol.: Truchlivé
hodinky s lamentacemi. V 5 hod.: Litanie u oltáře sv.
Antonína. — Na veliký pátek 10. dubna: V půl 8. hod.
ráno: Církevní hodinky. V 8 hod. Posvátné obřady se
zpívanými pašijemi. Na kon:c průvod do Božího hrobu
v kapli sv. Klimenta. -- Pokud se konají sv. obřady,
není dovoleno, aby věřící od otáře k okáři za přížinou
líbání oltářních kamenů chodili. V půl 3. hod. odpol..
Truchlivé hodinky s lamentacemi. — Kázání. — Litanie
u Božího hrobu v kap'i sv. Klimenta. — Na bílou sobo
tu 11. dubna: V půl 8. hod. ráno: Církevní hodinky. V
8 hod.: Svěcení ohně velikonožní svíce a křestní vody.
Slavná mše sv. V 5 hod. odpol. Slavnost »Vzkříšení Pá
ně s průvodem. Když se v Božím hrobě odzpívalo
»Vstalť jest této chvíle«, počne se i v kathedrále táž
píseň zpívati. Pc příchodu do kathedrály rožehnání s
nejsvětější Svátosti; slavné zpívané hodinky a požehná
ní pontifikální. — Píseň lidu. — V chrámu Páně Matky
Boží o 7. bod. večer slavnost Vzkříšení Páně.

Sv. biřmování konalo se v chrámu Panny Marie dne
1. dubna od 10 do 12 hod. pro královéhradecké stu
dentstvo z gymnasia, reálky, paedagogia. odborné školy
a obchod. akademie. Jeho Exc. nejdp. biskup udělil zde

mládeže. Ku konci Jeho Exc. připojil vroucí případný
proslov a udě'il všemu shromáždění vrchnopastýřské
požehnání.

Česká sekce 25. euch. komgresmv Lurdech. Dochá
zejí dotazy, zdali jest postaráno o ubytování českých

+

.

s dobrým svědomím všechny interesenty ujistiti, že jest
o pohodlí všech účastníků všemožně postaráno, Jest
však nutno, aby přihlášky zaslány byly nejdéle do 15.

dech, rač se ve svém vlastním zájmu co nejdříve při
htásiti! Doufáme pevně, že Jeho Excellence náš nejdů
stojnější arcipastýř přivede velikou legii svých diecés
ních kněží a lašků k zázračné jeskyni massabielské,
kdež Matka Boží divy tvoří! Prospeky, přihřašovací
archy a veškeré informace zasltají: faráf Ant. Kašpárek,
Praha II. (Jungmannovo nám. 20), farát Leop. Kolisek,

u Rychnova n Kn..
Marlánská zahrada v Praze na Strahově. Toto pře

překrásné dílo Zeyerovo předním naším malířem Kla
rem v sceniokých obrazech mistrovsky vystihnuté těší
se větší a větší oblibě nejen v pražských kruzích, ale i
venkovských. A právem — neboť tyto ryze české pa
šije zaujmou znavenou duši českého člověka zcela. Ta
jemná. tichá a jkmavá mluva každé té scény, Klarem
vypravené — výmluvnější, než ústa sebe dokonalejší
ho řečníka — staví ducha v htubokou zbožnost. Není
přehnáno, když'se tvrdí, že Mariánská zahrada jest ve
likou a nadšenou modlitbou každého, kdo přišel a spa
tři. — Mariánská zahrada bude ještě celkem čtyřikráte
předvedena, a sice 5., 12., 13. a 19. dubna o 5. hodině
odpolední — vyjímaje 19. dubna — ve kterýžto den
bude o 6. hodině večermí. Na velikonoční představení
ve dnech 12. a 13. dubna se přihlásilo již mnoho ven
kovských hostí z Čech, ano někteří i z Moravy — i u
pozcrňuje tudíž pořadatelstvo, že „možno veškeré při
hlášky do 8. dubna říditi na ředitelství hradčanského
ústavu slepců v Praze. Ceny mist 3 K a 2 K.

Velký rozvoj katolicismu v Slbiři, Počet katolíků
v Sibifi vzrostl za "posledního desítiletí neobyčejně.
zvláště v gubernii tomské, hlavně následkem vystěho
valeckého ruchu z království polského, z Litvy a Livon
ska. Ještě nepříliš dávno obsluhoval tomský farář sa
mojediný celou rozsáhlou tomskou gubernii. rovnající
se velikostí Francii, a v celé Sibiři byly tenkráte jen
tři katolické kostely. Nyní jest celý ten obrovský kraj
obydlen množstvím katolických Poláků. Litvínů, Loty
šů a též Němců. Jsou to kolonisté, řemeslníci, drobní ob
chodníci živnostníci a malcprůmyslníci. Podé železné
dráhy jsou téměř v každé větší stanici kaple. Některé
z nich mají svého zvlášního kněze. Farníci těchto men
šich měst jsou většinou dělníci na dráze nebo v továr
nách. Mnoho se zde naskytá též katolických vojínů. Za
to jest dosud citelný nedostatek kněží.

Počet dlecésí v celém světě. V ce'ém světě nalézá
se 1.108 residenčních arcibiskupství a biskupství. avšak
pravidelné číslo residenčních arcibiskupství a biskup
ství. když jsou všechny diecése obsazeny, je 1055 neboť
47 diecésí je spojeno s druhými a 6 nachází se pod stá
lou administrací, Avšak kromě těchto sídelních cirkev
ních hodnostů je 370 jiných, titulárních arcibiskupů a
biskupů, ponejvíce apoštolských vikářů, apoštolských
delegátů. představených velikých katolických institucí
a potom biskupů na odpočinku. Cefkem dnes žije 1437
patriarchů. arcibiskupů a biskupů, z nichž 30 jich bylo
ustanoveno sv. Otcem Piem IX., 661 bylo jich ustano
veno sv. Otcem Lvem XII. a 146 jich je dnes, kteří
byli ustanoveni nynějším papežem Piem X. Tedy 746
(více jak polovice žijících hierarchů) bylo ustanoveno
Piem X. Nejstarším biskupem v celém světě dnes je
msgr. Monnier, titulární biskup Lyddie. který byt rozen
dne 5. ledna r. 182. tedy jde mu na 95 rok. Potom je
Monsgr. Laspro, děkan katolického episkopátu. který je
n 7 roků mtadší, a zvo'en byl 23. března 1860. ještě řídí
a spravuje diecési v Salerno, Italie, bez koadjutora (vý
pomocného biskupa) a před nedávnem učímil návštěvu
sv. Otci, t. zv. »ad limina«.

Kóhlerův skvostný Obraz k prvnímu sv. přiljimání
bude v několika dnech již hotov a započne se s jeho
rozesiláním. Matice CM. si vydáním obrazu toho získa
la novou velkou zásluhu. Jeť obraz ten v pravdě umě
jeckým dílem, a co hlavního, dílém vynikajícího uměl
ce českého a zhotoven v českém závodě. Můžeme dnes
již ujistiti vdpp. katechety, že obraz předčí daleko ně
mecké výrobky mnichovské a bude se i dětem vlce lí
biti. Mistr Kóhler sám svůj návrh prováděl na litograf.
kámen takže i reprodukce jsou vlastně originálem. —
Doufáme proto. že vd. pánové kteří obrázky potřebují,
hojnými cbjednávkami Matici umožní pckračovatí v díle

vé, a přece stanovila Matice cenu jeho na pouhých
20 haléřů. aby se pokud možno co nejvíce ujal a rozší
řil. Prosíme o objednávky obratné abychom je postup
ně vyřizovati mohli. Obraz proveden je v 10 barvách.
Objednávky řiďte na sekretariát Matice CM. v Oko
mouci Dolní nám. 17.

Kněžský dům v Luhačovicích. Na příspěvcích člen
kých a milodarech sešel se právě první tisíc korun. Je
ště 22.000K! Carissimi confratres, nolite obdurare corda
vostra. —

Zprávy
místní a z kraje.

Scháze městské rady dne 30. března 1914. S tech
nickou kanceláří byl sdělen obsah cirkuláře | Zemské
správní komise království Českého, jímž se upozorňuje,



zakázáno ažo obinamusí býti nejméně75 cm vysoká a
50 cm široká. — Výkonnému výboru, místní pošitické or
ganisace sociálně demokratické propůjčeno bylo měst
divadlo za obvyklých podmínsk ku. provedení slavnost
máhodivadelního představení na den 30, dubna t « —
Přejezd přes chodník v ulicí Střelecké nedaleko hostince
p. Soukčova vydlážděnbude strajovými žujovými kost
kami — Papu Janu Uhrovi vlasteíku domu č. p. 135,
uděleho bylo povolení ku postavení nového portálu na
tomibdoměna Velkémnáměstí—Nanáměstiprotiu
lici Čelakovského provedou se chodníky z cihelného be
tomu a s pískovcovými obrubníky.

Osobní. Ministerstvo jmenovalo p. Josefa Růžičku
učitelem IX. hodn. třídy na zdejší odborné škole.

Česká Filbarmonle v Kllcperově divadle. | Těšihi
jsme se, že zase jednou poslechneme si pěkně orchestrál
ní skladby, přednesené tělesem hudebním prvního řádu.
Program sám vykazovl řadu věcí předníoh našich skla
datelů starších i mladších: Fibicha, Nováka, Dvořáka a
Suka, ač snad by bývalo vhodnější voliti místo klavlr
ního koncertu Dvořákova jinou skladbu orchestrální —
Klavírní hudbě věnován byl zajisté již jednou celý ve
čer a riimo to hrál tu Ansorge a byl tu klavír Bósendor
fův. Připadalo to někdy až rušivě, když do brilantní
harmonie Dvořákovské v orchestru pronikly tvrdé zvu
ky piana. Mimo to skladby takové jsou obtížné i pru
solistu, jenž napiatě musí držeti takt, i pro orchestr,

již něco podobného na programu, tedy vyžaduje to lepší
přípravy. Vědyť na venkově jsou též hudebníci, kteří
jdou poslechnout věc, které rozumějí a nespěchajt do
koncertu pro parádu. Při jednom místě rozešel se 01
chestr -se solistkou, což jest zcela vysvětitelné. Toto
tedy pro memoria pro podruhé. Třeba ovšem pochvá
hiti co chvály zasluhuje a to jest provedení celkové.
Nejkrásnější byly ovšem skladby Novákova a Sukova.
Novák jest ovšem pro mnohého obtížný. Svižně byl
i Fibich a konečně i Dvořák proveden, až na onu né

hodu. Snad je též ma závadu při těchto koncertech ta
kový spěch. Vžďyť nelze ani pořádně věc pochopiti a
unaví člověka toto honění jednoho čísla za druhým. —
Koncert byt tedy celkem zdařiký, ale doufáme, že až
podruhé uslyšíme Filharmonii, budeme moci jt přáti je
ště k lepšímu úspěchu a že program bude jen orche
strální.

VHI. hadební večer u ctihodných Sester školských
vpemslonátě cís. Fr. J. I. nás opětně potěšil pěknými
orodukcemi žákyň hudební Školy, jež svědčí o značném
pokroku jejich v hudbě. Zastoupeny byly všecky obory
hudby, jímž se v klášteře učí: piano, housle, citera, zpěv
solový i sborový. Škola ukázala nám zručné piznistky
M. a A. Černých, V. Hobzkovou, Hamanovou a Stři
havkovou. Zdařile svá čísla na piano provedly O. Orn
stová, V. Matysová, která jeví zvláště pěkné vlohy hu
dební, Paulová a z pokročilejších sl. L. Bubnová, J. Ro
sová, Průšová, Novotná. Rutinovaně zpívá M. Pavlí
ková. Maličká Věchtová překvapuje svým pokrokem ve
hře houslové, též M. Faitová zhostila se dobře své ú
lohy za přitéhavého doprovodu H. Duchačové. Druhá
část programu vyhrazena byla Fibichovi. Pružně se ne
sla čísla 2. a 3., s opravdovým pochopením hrála M. Ši
mová. SI. Faitová a sl. Michlová pak korunovaly celý
večer svoji bravurní hrou na klavír. SI. Bubnová svižně
zazpívala známou »Má dívenka«. Též sbory hudební i
pěvecké příjemně se poslouchaly. Tedy i na dále »Zdař
Bůh!«

Jansova výstava v Hradci Králové. Dne 15. m. m.
otevřena ve výstavním sále našeho Musea posmrtná vý
stava nedávno zesnulého českého krajináře Václava
Jansy. Výstava obsahuje 185 krásných obrazů, z nichž
celá řada jsou skutečnými kusy galeriiními. Práce jeho
jsou virtuosními ve vyjadřování českého charakteru na
šich krajin stejně jako v zachycování nálad, kresbě ar
chitektur a dojmů z přímoří. Rovněž několik figurá'ních
prací zde vystaveno. Výstava těší se značné pozornosti
obecenstva (do dnešatho dne na tisíc platících návštěv
niků), jakož i četným hromadným návštěvám. Hned v
prvých dnech výstavních navštívil výstavu J. Exc.
nejdp. biskup Dr. Jos. Doubrava, továrník Jos. Bartoň
rytář z Dobenína z Nového Města, četní zástupci města
i okresu a řada předních representantů města, jakož i
četní návštěvníci z měst a obcí okolních. Rovněž cho
vanci semimáře vedení vicerektorem vdp, Dr. Koneč
ným čestně: zastoupení v řadě !hromadných návštěv,
vyslaných místními ústavy. Výstava svojí uměleckou i
čísehou bohatostí jakož i ladností úpravy sama co nej
více k návštěvám se doporučuje a jsme přesvědčení, že
četnými koupěmi bude doplněno bohatství Jansových
obrazů v Hradci Králové (nejčetněji v biskupské resi
denci). umístěných.

Jansova výstava prodloužena přes svátky veliko
„npění,tedy do 13.,t m, Rovněždenně zůstane— vzhle

dem ku světlým dnům —výstava dopůl 6. hod. otevřena. —

Čítárna městského "průmyslového musea v Hradci
Králové bude o svátcích velikonočních uzavřena ve
dnech 8.—14. dubna. —

- Člentm--věelařského spolku pro Hradec Králové se
oznamuje, že: nezdaněný oukr denaturovaný došel a vy
dávati jet bude proti záplacení 43 haléřů za 1 kg škol
ník v měšťanskédívěl škole bin Formánek. Tamtéž lze
obdržeti semena medonosných rostlin jako svazenky,
horčice, bodláku“ amerického, jakož 4 hřízy kostivah.
Ústředí žádá, by spodek udal do 15. dubna počet členů,
Mě hodlají se súčastušti slovanského včelařského sjezduvPrazevsrpnut.r. pořádanéhozaúčelemuspořádání
zvláštníhovlaku,slovynadrázeaubytovánáŽádajíse

tudiž členové, by se přihlásli u předeedaicíva, s -jsojika
čjeny rodiny sjezdu a výstavy oúčastnité se: hodladí.

Pancéřová síš centrály Záložního úvěrního ústavu
v Hradci Králové nákladně bezpečnostně zařízená, obsa
huje přes 250 ccelových, schránek (safes), které slouží
ich nájemcům k uschování důležitých listin, cenných
papír“ drahých kovů, skvostů a vůbeccenných předfhě
tů buďna dobustálou neb dočasně vpřípaděprázdnin,
dovolených a jindy, kdy je nebezpečno zanechali své

cennosti pouze ve svém bytě. Schránky tyto, jsoy se
'staveny de velikosti ve dvěskupiny a zařízeny na u
závěr nájemce se spoluuzávěrem banky; jednomu bez
druhého nelze však schránku otevřít. Mimo to možno
ku schránce připevniti zvláštní závěsný zámek, takže
zmíněné uzávěry zabezpečují naprostou netknutelnost
obsahu schránkového. Celá pancéřová síň jest pak, jak
proti požáru, tak i vloupání naprosto bezpečná, jsouc
seslená ve stěnách svých mohutnouvrstvou armova
ného betonu, obsahující zvláštní, za tím účelem profilo
vanou konstrukci ocelovou. O účelnosti této pancéřové
síně pro majitele cenností netřeba se více zmiňovati.
Případnými bližšími informacemi poslouží ochotně Zá
ložní úvěrní ústav v Hradci Králové na požádání buď
plsemně nebo ústně při osobní návštěvě nově postavené
bankovní budovy.

novuzlacení a. opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL
V LITOMYŠLI.

Doporučenípo ruce. Na požádání jsem
vědy k službám boenplatač k ústmímu

jednání se dostaviti.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsík březen
1914. Stav vkladů počátkem měsíce K 2,318.145, vloženo
bětiem měsíce K 199.797,vybráno K 91.865, stav koncem
měsíce K 2,426.07. Stav půjček počátkem měsíce K
2,557.602, půjčeno během měsíce K 116.780, splaceno K
117.846, stav koncen měsíce K 2,556.536. Počet účtů
4198. Reservní fondy K 228.480. Závodní podíty K 86.400.
Poktadní obrat K 826.056. :

Spolek českých textilníků koná tuto neděli svou val
nou hromadu o 10 hod. dopol. v Obchodní akademii.
Při této příležitosti promluví dr. Preiss o stavu a po
třebách textilního průmyslu.

Na týdenní a obllní trh v Hradci Králové, dne 28.
března konaný, přivezeno: hl: pšenice 143, žita 159, ječ
mene 143, ovsa 385 vikve 69, hrachu 4, máku 2, bram
bor 197, cibule 15, kop: kapusty 4, drobné zeleniny 22,
mrkve pyllů: 27. vepřů 822 kusů, kůzlat 210 kusů.

Seznam cen na týdenním trhu obilním v Hradci Krá
lové dne 28. března 1914. 1 hi: pšenice K 16.— až 16.80
žita 12.20 až 13.—, ječmene 9.50 až 10.—, ovsa 6.— až

40.— až 50.—, jahel 32.— až 38.—, krup 34.— až 50.—,
brainborů 3.60 až 5.60, máku 36.— až 40.—, cibule 16.—,
1 g: jetel semínka červeného 160.— až 210.—, otrub
žitných 13.—, otrub pšeničných 12.50, 1 kg: másla čer
stvého 2.20 ač 2.88, sádla vepřového 2—, tvarohu —.36
až —.40, 1 vejce —.06, kopa: kapusty 8.—, drobné ze

leniny „1.—, pytel mrkve 2.60.
Záslužnou činnost ve prospěch Ústřední Matice vy

víjí každoročně p. M. Michálek, řed. zimní hospodářské
školy v Kuklenách v Hradci Králové, kterýž poshicha
čům školy doporučuje a vlivným povzbuzením je nad
chne pro pravidelné sbírky ve prospěch Ústřední Ma
tice Školské, za něž dostane se dárcům letošního roku
u příležitosti třicetiletého trvání ústavu diplomu čest
ného uznání Ústřední Matice Školské, kterýž v jednací
Slni školy bude zavěšen pro příklad příštím poshrcha
čům. Záslužná %ato sbírková čimnost, z níž matiční po
kladně plyne ročně až 50 K, měla by býti všemi če
skými ústavy každoročně následována.

Chlumec nad Cidl. V »Královéhradeckých Rozhle
dech« zabývají se sociální demokraté otázkou o syste

žádný ničeho namitati a bylo by velice dobré, aby co
nejdříve v našem městě školné lékař působil. Zajkmavo
jest však, jak řeší sociálná demokraté otázku, oďkud
vzíti úhradu na jeho vydržováná. Na tuto otázku odpo

»>Vpříštím rozpočtu obecním budiž Skrimita po
ložka »náklad na shavnosti«, ve školnám budiž škrinuta
položka »odměna varhanákovi za škotní mše a obnos
na zakoupení obrázků k bifimování« Zajímavo jest také,
že oněco dále svůjnávrh omlowvají a píší: »Nejsme
nějak nábožensky zaujati . . .« Tím si však odporují.
ježto několik řádků před tím doznávají toto: »Vážně
podotýkáme, že obrázky, byť £ m nich byla podoba
saméhoboha, dětemnepomohou.. .« Čemu má teď
člověk věřiti? Podle poslední věty každý jistě usoudí
že proti náboženství jsou. Tvrdí- pak zároveň, že ne
jsou, "proč činí takové návrhy, pro něž by zbytečně

nepatrnýpoložky,nakatojickýkult,proti kterýmpře
ce žádný rozmmnnýčlověk neměče ničeho namítat? Mo
hou-li vyznavači evnageliokého a Židovského.mábožen
ství své úkony vykomávatí bez komiiroly sooiálně-de
mokraáických hatů, malí totéž oprávnění — i katokici
—Podivný jesttéž návrh, aby položkukultu převzal
pan hrabě. Tážeme se však: »Mějo by pro město ně
jaký význam, kdybypan hrabě, jenž stejně na kulé
dos přispívá, hradil též nepatmný obnos na účely cír
kevaí? Schudne nějak město o ty penize? Taková malá
podpora, náboženskému kujtu věnovaná, městu přece
neuškodí, vždyť náboženství jest základem mravnosti
— a pak velká většina obyvmtelů našeho: měnta, jest
vyznání katolického. Rouháním, že svaté obrázky, dě
tem- darované, nic nepomohou, si sociální demokraté
neposlouží. Jsou známy mnohé případy, kdy právě tako
vé obrázky dorostlým dětem prospěly v době, kdy se
od své víry odvracely a kdy jedině vzpomínka na mšádí
je naučila opětně mravnému a řádnému životu. Proč je
nom sami soc. demokraté tak rádě si pořizují obrázky
Marxa, Lassalla, Husa, Forrera? Má jem soc. demokrat
právo na povzbuzení jisté idey prostřednictvím obráz
ku? A pomůže nám Ferrer více, než český patron, kte
rý prokázal národu veliké dobrodiní? Co by nám pro
spěl školní lékař, až by mládež klesala v mravech, k
nimžjedině vedenáboženství,bez něhožvšak nastá
vají sminé poměry, jak známo m př. z Francie? A v
našem městě z poslední doby se také dobře ví, čeho
jest schopna mládež mravně zvrblá. Proti tomu, aby
bylo u nás zavedeno místo školního lékaře — opětně
důrazně opakujeme — naprosto nejsme a nebudeme. —
Nechceme však, aby byly k vůli tomu vyvolávány ně
jaké náboženské spory. My ohceme a musíme míti mlá
dež zdravou — ale také mravnou.

Valná hromada delegátů pracovní komise IV. Jed
noty českých sOukromých úředníků koná se 5. t. m. 0 2.
bod. odpol v Jaroměři v zasedací síně obecního zastu
piteřstva v budovách chlapeckých škol na »Ostrově«.

Kladruby n. L. Na svátek Zvěstování P. M. byl
zdejší chrám přeplněn zbožnými osadníky, kteří pří
tomní byli slavnostnímu svěcení nových varhan. Svě
cení laskavě vykonal vys. důst p. bisk. vikář Alois
Broul z H. Městce za assistence vldp. faráře Josela
Vaněčka z Mikulovic a dp. katechety L. Sychry z Po
děbrad. Na varhany velkým obnosem přispěl sám vzneě
šený patron. Jsou mistrným dílem stavitele varhan p.
Josela Hubičky v Praze VIL. (Kostemí ulice 16.) a zna
menitě jej doporučují Týž nám 'před 7 lety postavil
krásné varhany v přifařených Sekmicích a nyní právě
buduje veliké varhany pro kosteh v Holešovicích. Po
slavné mši sv. byla náboženská zkouška zdejších i při
fařených školních dítek. — Celé slavnosti i zkoušky
účastnili se mimo přečetné farníky také pp. patronátní
a kštítovní úředníci, jakož i p. Dr. Fr. Zelimka, správce
c. k. hejtmanské expositury v Přelouči. Budiž zde ve
řejmě vzdán dík Jeho ExcelHenci p. hraběti R. Kinské
mu, nejvyššímu podkonímu Jeho Veličenstva, za značný
příspěvek a veledůstojným pánům, kteří nám s vsdp.
vikářem v čele ten den tak oslavili. Dik upřímný též
p. řiditeli kůru Václavu Štěrbovi, řídícímu učiteli a
všem spo'uúčinkujícem za mistrné provedení zpěvu i
hudby. — Panu staviteli varhan tuto blahopřejeme, vy
slovujeme mu úplnou spokojenost, své díky a přejeme
mu ze srdce, aby se mu všecky nástroje tak vydařily,
jako naše libozvučné a poměrně levné varhany ve hlav
ním chrámě i v přifařených Selmicích.

Vápno. O svátku Zvěstování P. Marie konala se
ve Strášově přednáška o Lourdech se světelnými obra
zy, kteroužto přednášku za veliké pochvaly velečetně
shromážděného obecenstva konal vktp. Ant. Brož, farář
z Podolí u Prahy. V úkol promítání obrazů uvolit se
ze zvláštní ochoty osvědčený katol. pracovník p. Al.
Brynych, řídící učitel v Uhlířské Lhotě, jenž po skon
čené přednášce též krátce k obecenstvu promluvil, což
ode všech velmi vděčně bylo přijato. Osadníkům vá
penským stal se ten den zřídlem dvojnásobné milé vzpo
mínky: dopoledne hrálo se při službách Božích poprvé
na nové varhany, toho dne posvěcené (postavené pro
stavenou firmou Jos. Kobrie z Lomnice n. P.) — odpo
lJedne zase se konala poutavá náboženská přednáška o
světovém poutním místě. — Škoda, že do této všeobec
né dvojnásobné radosti padla ihned hořká krůpěj: ú
častníci ze strášovské schůze při návratu přes Vápno
ustyšek zarmucující zvěst, že právě v době přednášky
vydechla svou šlechetnou a zbožnou duši mdustr. uči
telka ve Vápně, sl Anna Beranová. Tyto tři události:
první hra na nové varhany, přednáška ve Strášově a
úmrti vážené sl. učitelky, dlouho ještě budou mysl 0
sadníků vápenských velice zaměstnávati.

Přelouč. Ben Akibol to tu ještě nebylo, aby zdejší
»absolventi« a »inspektoři« (hoši škole odrostií) zdejší
zimní hospodářské školy, mezi nimiž dobře počítáno asi
6 jimověrců, pořádali v postné době ra neděli smrtelnou
taneční zábavu na rozloučenou. Divíme se, že hochům
těmto ředitelství ústavu něco podobného dovolilo. To
ho tance měli »studentirvícnež dost tak že mohlo
loučenízpůsobemzcela jimýma lepšímdopadnoutiŘe
ditelství, pod jehož protektorátem zábava se odbývala,
mělo ktomu působiti,aby něco podobnéhose nostalo.
Pak- k tormisvolijo,berena sebc zodpovědnostza
vše, co se stalo. Zdálo se v posledním semestru, že
flirtování a zábavy více hochy bavilo, než sobovzděláadprokterésvelikýmnáklademokresškoluzřídilia
k víHi němuž rodiče s mnohými obětmi syny své do
ústavu posfají. Něco podobného snad se opakovati ne
bude.—Dne30. březnaslavnostnímzpůsobemrozlou
čila se zdejší posádka 11. phrku hulánů, aby nastoupí



dalekouceštt do ThamačeuStanislavi vHaliči. Opůl
9. bod. rammíuvedě předradniči na náměstívešiteí po
sáďky p. Alexandr z Wencilků vojíny své eskadrony za
doprovodu sboru vysloužilců a hudby, aby se oficlelně
rozloučil s městským zastupitelstvem, úřady a občan
stvem, které v hojném počtu se zde shromáždilo. Jmé
nem města srdečně oslovi p. radní Léeger p. rytmistra,
načež tentojadrnou češtinou poděkova) za veškeru bla
bovtůli města, při čemž poukázal na vekm dobrý po
měr, jaký panoval mezi vojíny a veškerým obyvatel
stvem aslíbil, žejak on, tak i mužstvopobyttento
zachová v málé upormínce. Hlasitě provolav »s Bohem« a
s veškerým mmaěstvemtřikráte městu »sláva!« velel za
troubitě k modlitbě, při čemž místní důst. p. farář udělil
vojsku sv. požehnání. Na to s hudboudoprovodilo měst
ské zastupitetstvo, mlstní úřednictvo a občanstvo vojíny
m dráhu.

Starý Bydžov. Dne 13. března oznamoval památný
zvon »Pražan« farmosti Stano-Bydřovské, že v
svého domova, hledaje zdraví v nemocnici královéhra
decké, po těžkém utrpení zemřeš jeho pečtivý duchovní
správce PhC. Jos. Pfof u věku 58 let. V Pánu zesnulý
jako novosvěcenec r. 1882 ustanoven byl kaplanem ve
Starém Bydžově, kdéž se synovskou úctou zastával
stařéčkého vidp. faráře Huška. Po jeho smrtě byl ve

Starém Bydžově administrátorem, načež jmenován byl
kaplanem ve Smidarech. R. 1902 vrátil se na své první
působiště do Starého Bydžova jako duchovní správce,
V Pánu zesný byl knězem velice bystrým. Zvláště
veliké bylo jeho nadání hudební. Četté jsou jeho skladby
světské i církevní, z nichž mnohé vydal svým nákla
dem, jiné chystal k tásku, v čemž mu však předčasná

smrt zabránila. Po dlouhá léta vedi redakcí »Malého
Varhaníka«. Jako farát starobydžovský vzormě pečoval
o zdokonalení církevního zpěvu ve svém kostele. Byl
rmržem přímé povahy a debál se říci otevřeně pravdu,
ale právě proto zakusil mnohého nepřátelství. Pohřeb
v Pánu zesnulého vykonal dne 16. březná výs. důst.
p. biskupskývikáť Josef Pospíšilz NovéhoBydžovaza
assistence 29 kněží a přečemého účastenství věřícího
idu, obecních úřadů a spolků farnosti starobydžavské

promšuvi) dp. Josef Kagrar, farář Žlunický, poukázav
na jeho vzorné působení v úřadě učitelském a kněž
ském. Dojenmé bylo, když po slavném »Regniem« za
zněla z chóru skladba v Pánu zesnulého p. faráře »Ú
těcha«. Po skončených obřadech v chrámu Páně ve St.
Bydžově byt převezen zesnulý dle svého přání do Smi
dar, které mu byly vždy tak mité. Tam pohřben po
boku vidpp. farářů Malého a Šráma. Město Smidary
přijalo tělesnou schránku bývalého svého dlouhošetého
kaplana s velkou úctou a láskou. R. i p.

Sjezd protoabiturientů z r. 1889 c. k. vyš. gymnasia
v Pelhřimově konán bude dne 15 .a 16. srpna t. r. zá
roveň s jubilejní slavnosti 25letého trvání ústavu, pod
protektorátem st městské rady v Pelhřimově. Přihlášky
nutno zaslati do konce června přípravnému výboru na
adresu: Dr. K. Polesný, c. k. gym. profesor v Pelhři
mově. — Přihlášeným zaslán bude zevrubný program.

Třemošnice u Ronova nad Doubr. Školní mládež
školy v Třemošnici sehraje dne 5. dubna 1914na květ
nou noděli v sále hostince »u Rakosů« divadelní hru
»Krakonoš«. Pohádka o 4 obrazech od V. B. Plumlov
ské. Začátek přesně o půl 8. hodině večer. Vstupné |
místo 80 hal, II. misto 50 hat., k stání 30 hal Hra pro
vozuje se v původních krojích a zároveň s povolením
spojku českých spisovatelů belšetristů »Máj« v Praze.

Nasavrky. Když počátkem dubna r. 1910přišel jsem
za faráře do Nasavrk a viděl jsem, v jak zuboženém
stavu nalézá se celý chrám Páně, který je zcela chudý,
pojal jsem pevný úmysl, že chrám Páně za svého po
bytu v Nasavrkách náležitě a důstojně opravím. Z ven
ku chrám Páně podobaj se sešlosti omitky sřícenině,
dvéře i okna chatrná atd, A což uvnitř! Nebylo jediného
předmětu, který by nevyžadoval důkladné opravy. A
mé přání se vyplnilo. Vyšel mi vstříc především slavný
patronátní úřad Jeho Jasnosti knížete Fr. Jos. z Auers
pergu, který vymohl od kostela sv. Mikuláše ve Rváčově

„na 7000 K, za kteréžto penize důkladně byla opravena
celá budova chrámová, a jen800 K znich použilo na
zařízení vnitřní. Ale také všichni osadníci katotičtí, bez
rozdiu téměř politického přesvědčení, svorně mě v mé

1913 i s úroky činily 2718 K 13h. S připočtením 800 K
výše uvedených obnášel obnos na vnitř! výzdobu K
3518.13. Za tyto peníze opraven, novou mensou, dubo
vým podiem, sochami sv Václava a sv. Ludmily, krás
nými gothickými řezbami atd. znovu ozdoben hlavní
oltář. Ohář sv. Jana znovu potychromován, kazatelna
opravena, polychromována, novými 4 (obrazy |sv. ©
vangelstů od akad malíře Míihla ozdobena, překrásná
socha Matky Bolestné i s oltáříkem obnovena a poly
chromována, nádhemý lustr v lodi vyzlacen, všecky
svlony uvedeny v umělecký stav, varhany znovu zla
děny a polychromovány, křtitelnice polychromována a
vytlacena, 4 kříže opraveny a polychromovány, pře
krásná baroková, vylttádaná skříň (dle úsadku p. c. k.
konservátora veliké ceny) náležitě opravena, též vy
kldaní patronátní lavice, všecky lavice truhlářsky 0
praveny a natřeny, zpovědnice, krásná dubová mříška a
nové k ni podm. Starý Betlem opraven, všecky skři
ně, staré, korouhve. Zakoupeno nových gotických 12
svlcnů, nový překráský koberec. olejový aátěr v lodi

ohrámové atd. Děkiedný rozpočet, Jakož i soupis sb
ky jsou poznamenányÝknize pamětnía listinyuloženy
v archivu. Nádherný obraz sv. Jilji náležitě očistěn a
kademiokým malířem, na což náklad dal Jeho Jasnost

„.

knížepán. Mimoto jasnýnatron dal na moji prosbu
p. JirodšPV ké Slatiňán zhotovit překrásný gotičký ol
tář Panny Marie Lurdskés Božímhrobem vceně kol
2100 K. Obnovený chrám Páně byl dne 21. prosince
1913 na čtvrtou neděli adveniní benedikován vsdp. ví
kářem Janem Kobrem. Při kázáné farář poděkoval ště
drým dárchm, zvláště Jeho Jasnosti milostivému pa
tronu, místním pp. starostům obcí a všem dobrým ©
sadnikům. Dne 25. březm 1914 konala se ve fargosti
zase |za vejákého účastensáví lidr Gojeminá slavnost
svěcení nového mariánského oltáře s Bažím hrobem.
Práce řezbářské krásně a lacino provedl p. Jirouš ze
Slatiňan, nové sochy na hřavnámobtáři sv. Václava a sv.
Ludmity, reliefy andětů, kříže oltářní, Boži hrob s Tě
Jem Páně, a zvláště překrásnou sochu Panny Marie
Lurdské umělecky provedl p. sochař a řezbář Dušek z
Chrudimě. Polychromování a -zlacení všech předmětů
velmi vkusně a lacino říšil p. Štěpán, pozlacovač z
Pardubic. Opravu varhan vykonal p. Šturma z Pardu
bic. Všecky práce truhlářské budovy a vnitřního zaří
zení provedli p. Chlebný a p. Klapka, truhláři z Nasa
vrk. Křižová cesta stará je velmi sešlá, dle rozhodnatí
c. k. konservátora za opravu nestojí a proto na novou
zařízena sbírka, která již obmášť na 100 K v krátké
době. — Tímto ještě jedenkráte všem dárcům, Jeho Jas
nosti milostivému patronu, slavnému patron. úřadu a
všem, vy Štědří osadníci, vzdávám upřímný dík. Kéž
vám, milí osadníci, náš chrám Páně, krásně vyzdobený,
bude druhým domam otcovským, kéž v něm dojdete
Božího požehnání a naleznete fftěchy ve všech dobách,
dobrých i zbých! — Maxmilián Smrčka, farář.

Velikonočních

pohlednic
používejte s náboženskými
symboly, jsou pro katolické
— vrstvy nejvhodnější. —

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adstbertinm.

Mariánské Hory. Krásný sen mnohých a mnohých
poutníků pamětšhodného kostelička P. Marie dojde u
skutečnění. Před léty započal na úpravu chudého pout
ního kostelíka na Marianských Horách vidp. děkan Čer
ný v Č. Třebové, sbírky, k nimž sám zmačnou hřivnou
přispěl. Nynější vdp. farář Jan Suchomel v Čermné u
Kyšperka s neunavnou pílí a sebezapřením dosáhl toho,
že možno bylo přikročiti k opravě hlavního otáře. Prá
ce tato svěřena byla svědomitému odborníku p. Janu
Duškovi, majitel' uměleckého závodu pro kostelní za
řízení v Chrudimi pod dohledem konservátora Dvořá
ka. Oltář dopiněn krásnou řezbou Matky Boží a dvěma
sochami sv. Václava a sv. Ludmily. Úpravou ožáře o

uměleckou krásnou upominkou pro všecky, kteři hřiv
nou svojí přispěli k uskutečnění tohoto záslužného díka.

Lipnice. Nádherná zřícenina, vévodící kraji němec

na kaple barokní i gotickou. Střechy dle návrhu konser
vátora architekta B. Dvořáka jsou šindejové. Podobné
střechy budou postupně zřízeny i ra dalších částech
hradu. Je tv“ záshržná činnost uroz. hraběte z Traut
mansdorfů, majitele pamství lipnického, který tim dává
dobrý příklad všem těm netečným kavalfrům, na jichž
statcích zbytky zříoenin zachovalých se nacházejí a
kteří je ponechávají na rozpadnutí. K restaurování kaple
na hradě lipnickém přikročí se v čase nejbližším. Stře
chami zachráněny jsounynt klenby před rozpadnutám,
které jim denmě hrozilo. Nemašou zásluhu o záchranu
hradu lipnického má též místní vdp. farář Havelka a p.
ředitel panství Bóhm.

Pojičská radnice, Během letošního roku má se při

dova obdrží původní cibulovtou věžičku místó nynější
bezvýznamné, plechem poblté střechy. Restaurační pro
gram de architekta konservátora B. Dvořáka schválen
vys. c. k. centrální kornisí ve Vlkíni. Pozdějšímu přání
místníchinteresentů,aby i malávěžičkanadvchodem
byla zbudována a zřízeny dajší štíty, nevyhověno. Bylo
by si přáti jem, aby radniční kaple (historická a velmi
zajímavá pamáléca) byla též náležitě restaurována a též
k bohoslužbám používána. Restawrrováním radnice do
stane se městu Poličce půvedníhokrásného rázu nad
jmé zajímavého. i

Se

Různézprávy.
Kdeslouží kapitaiisma? »Čech< 29. £ m. píle: NA

mi dosacení, daěmávajisewárn, že při nejmovější ra
kouské výpůjčce 378“mil K každého roku bare třeba

“

zařaditi do státního rozpočtupo 15 let na umořenípo
křádních poukázek 26,400.000K a kromě toho přisušný
obnos na zúročení, jenž v prvém roce činí přes 17 mil.
80.000K.Běhempozdějšíchletsesicepeníz,potřeb
hý na zúročení, bude každoročně meašit asi o 1 mil

100.000K, alepřes to zaplatí poplatnictvoza 15 les
kapitalistům. dohromady pbičku a úroky ve výši 592 mil,
255.000Ř. Zato obdržístát pouze375,000.000K, takže
kapitalisté vydělají tu přes 200 milionů korun. — Kteří
to kapitalisté jsou, aby »Právo Lidu« povědělo, na dru
Meissnerovi a Winterovi žádati nemůžete. Ale čekejte
zcela jistě, že »Právo Lidu« přinese skvěle placený in
serát o upisování na státní výpůjčku. To bude odměna
Rothschřdů, Bledchróderů, Mendeissohnů, | Outtmannů,
Singer-Sieghartů, Sternů a Reitzesů, že nebyti výslovně
jmenováni.

Výdělečnost a despocle »demokratů«. V Pečkách
na dráze vypukla stávka tesařů. Svaz soc. dem. auto
oomistických tesařů vedl stávku tak šikovně, že po ce
jou dobu jejšho trvání nepřispěl stávkujícím ani halé
řern. Sekretář svazu soudr „Havránek k tomu všemu na
předsedovi péčské skupiny Holešovském přímo vyděrač
ským způsobem vynutil 10 korun provise a dva krátiky
za to, Že mu na svazu »vytmohl« 40 korun odškodného
a náhrady útrat při stávce vzešlých. Když pak byla
schůze pečské skupiny tesařů, ve které následkem ne
tečného a nesvědomitého zachování se svazu k stávce
v Pečkách skládal předseda skupiny Holešovský svoji
funkci, dovolil si přítamnému Havránkoví vytknouti je
ho jednání. Havránek po těchto slovech vyskočit a se
sprostou nadávkou vrhli se na Holešovského, jemuž chtěl
dát facku. Holešovský mu však zavčas zachytil pravou
ruku, a tu Havránek mapřáhi levou ruku a zasadit děl
níkovi ránu do hlavy. — A takovým »demokrathm«
svěřuje dělnictvo své životní osudy a své peníze.

+

Je-li hospodyňka v roz
pacich, Jakou přisadu

k zrnkové kávě
má voliti, nechť zkusí
Kathrelnerovu slado
vou kávu Knelppovu.

Shledá se s výbor
ným výsledkem.

PR pohusuročte,prosim,dbátinávodu
k vaření Kathrelnerovku Ize všude
obdrleti.Kdochcešdálečisti©tomto
ejlenlim | kávovém nápoji, dopiš
Kathrelnerovýmtovárnámna sladovou
kávuakt. spol. ve Viánil.,Anenskéul. ©.

Nové zprávy o portugalské svobodě a blahobytu.
Angličan Philipp Gibbs procestoval v poslední době
republiku portugalskou, která je po FramcCiidruhou ze
mí, jež je řízena úplně dle zásad a »mravouky« volno
myšlenkářské a jejiž otěže v rukou mají žáci a ctitelé
Ferrerovi. Gibbs vydal popis své cesty. Zabývá se v
něm zejména portugalskými vězeními, »Živými hroby«,
v nichž hyne sta a sta lidí, kteří byli křivě obvinění,
ale nejsou ani souzeni. Spravedlnost a právo Ferreristé
z Portugalska vypudil úplně, tak že Oibbs slyšel z úst
vězňů slova: »Není svobody, neni spravedinosti v Por
tugalsku«. Ku konci svého popisu táže se Oibbs: »Než
co jest s obyvatelstvem mimo věznice? Splnila republi
ka některé ze svých slavnostních prohlášení aspoň
těm, kterým se zdařilo uniknouté nastraženým tenatům
politických špehounů, anebo těm, kdož jako zemědělci,
nebo obchodníci hledí si svého zaměstnání a nevšímají

si potitického hnutí vůbec?< Na otázku tu dostalo se
autoru odpovědi v brlozich lisabonských a oportských,
v nichž nejkrajnější chudoba vyhlíží ze všech koutů.
U přístavních dogů ležeři táborem veliké zástupy lidí,
nežšíseodebralinalodi,abyodcestovalidokrajinzá
mořských, prchajice z Portugalska jako z kraje morem
uchváceného. Ve velikých obchodech obohod vázne, D0
něvadž většina zámožných lidí prchla za hranice, aby
unikli nebezpečí křívýchudfímá. Bila zeje v opuštěných
budovách školních,zavřených kosteloh a opuštěných
krajích. Portugalsko jest skutečně zachváceno morem a
život jest podryt duševní, mravné a hospodářskos: ná
kazou. Výkazy statistické poplašily | republikánské ml
nistry, takže pomýšlej aby přijaty byty zákony, kte
rýmíse má zastevši proudprohajících,jichž v roce
1912 bylo 90.000. Cherdoba velikých mms lida Jest tak
zaačná, že jest přímou příčinou vystěhovalectví, jest
takmocnouanesnesltehou,ženynějšírežimzasamo
vlády Senhora Alfonsa Costy jest více ohrožen velikou
bouři a revolucí nevole národa, nežli nějakým »povatá



„ním«, pobádaným agenty provokatéry. Jeden ze sociali
stických vůdců sdělil autorovi, že pro' vysoká cha ná
klad na výživu za vlády republikánské a velké daně
uvalené na majitele nemovitosti způsobily, že nájmy chu
diny byly zvýšeny, takže jsou přímým zdaněním bídy
lidu. Dělník v Portugalsku vydělá denně průměrně 2 K
40 h.Tolik vydělal před deseti lety, kdy náklad na vý
živu byl o polovici lacinější. — To zní zcela jinak, než
jak lhou volnomyšlenkáři.

Předseda trancouzského větroplaveckého klubu ře
holníkem. Francouzský klub větroplavců ztratil býva
lého svého populárního presidenta, hraběte Castilena de
set. Victor. Týž r. 1900 podnikl plavbu balonem z Pa
říže do Kyjeva a dobyl tak rekord, který plných 12 let
zůsta' nepřekonán. Týž stal se před několika měsíci ne
zvěstným, a teprve nyní byl vypátrán vjesnitském klá
šteře v Canterbury, v Anglii. Tam nyní bývalý předák
royalistických francouzských kruhů zabývá se prostou
prací řádovou.

Už je tu relorma žurnalistického boje. Kalený kle
rikál, semita Stránský, který se dal pokřtít jen pro své
společenské pozemské prospěchy a který jest Štítem
volnomyšlenkářů, zlostí se necítí nad tim, že mu kon
servativci vytýkají volební kompromisy v pravdě han
dlířské „že se kárají též jeho kšefty. Přísedící zemské
ho výboru kněz Msgre Šrámek pracuje pro lid zcela
nezištně, a tohle ovšem jest velice mrzuté pro výděl
kářskou povahu dra Stránského, jehož list dovede že
brati německými přípisy u židů za inserty. Proto pod
nákly »Lidové Noviny« útok jak bezcharakterrí a zá
keřný, tak přímo komicky zoufalý. Napsaly: »Od oso
by úplně věrohodné se nám oznamuje, že monsignor
Šrámek byl viděn několikráte večer, an obcházel dům
v Rudolíské ulici, kde má závod zlatník Krechler. Bylo

známými dosud pachateli vyloupen . . .« A taková se
mitská drzost, která pomluví tak chytře, aby se obvi
nění nedalo žajovat, spolkne se u pokrokářů jako la
hůdka.

Jadnáčřství a momismus. S dostatek známý dr. Hor
neffer z Mnichova měl nedávno přednášku v zednářské
lóži »Humanitas< v Prešpurku o »zednářské symbolice“,
při čemž se dostal také na monismus a prohlási.. že
monismus pouze boří a že je tudiž něčím čistě nega
tvním. Tato věia pohnula přítomného vůdce svazu ra
kouských monistů k diskussí, v níž tvrdil že monismus
neboří a že staví pouze a jedině positivní práci. Tatu
spositivní« práce spočívá ovšem jen v tom, že si mo
nisnus vzal za úkol vyhladiti »klerikalismus«, rozuměj
katolické náboženství.

Všelicos. Německá mírováspolečnost. uspořádala v

neděli v Kotině nad Rýnem veřejný projev pro mér mezi
národy. — Mezi rumunským obyvatelstvem v Uhrách
chystabo se prý široce rozvětvené povstalecké | hnutí
proti Uhrám. — Kostel a známý hospic na Velkém sv.

Bernardu byt zasypán lavinou, avšak bez veliké škody.
= Druhá srbská universita založena bude ve Skoplii.
— Albánští katolíci v Novém Srbsku stěžují si. že prý

je úřady nutí k odpadu od církve katolické a ku přestou
pení k pravoslaví. Kněžstvo katolické jest již pronásle
dováno. -- Za posledních bouří v jižním Rusku zahy
nulo na 5000 osob. — Nedávno zemřelý profesor nábo
ženství J. Ježek, ve své závěti věnoval 100.000 K na
zřízení České duchovní akademie k vydávání českých
knih duchovních. — Bulharská vojenská správa objed
nala veškerý válečný materiál na r. 1914 a 1915 u firmy
Kruppovy. Do Řezna bylo již dopraveno 21 vagonů.
odtud půjde vše po Dunaji do Bulharska. — Řeka Dunaj
a Sáva vystoupity ze -břehů a způsobily v Srbsku velké
povodně. Také ve Francit živelnémi pohromami způsobe
ny veliké skody. — Duchovenstvo pravoslavné v Srb
sku hrozí stávkou, nebude-li odvoláno nařízení, dle ně

hož duchovenstvo musí odvádět státu 80 procent štoly.

o3retů činy,
9

TOU ka |
Aků Včovánvězdb K

MAGE tostty
(hotová hovězí polévka)

dbo ně jmé
Řkoé | othranné známky

a nenechte sí nic
jiného vnutiti.

"Villana prodej
"©6 místnostech, s-1 ha lesa, v obci s 3třídoí
školou, na dfsařské silnici, s krásným okolím —
kolem luka a borové Jesy, voda ke koupání a

lázně nedaleko. Bližší v administraci t. 1.

VARHAIMY HARMONIAZA
VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

1869.UO -oh
DRAŽBA

vwobeoní zastavárně
Královéhradecké

odbývati se bude v místnostech zastavárnyvsobotudne18.dubna194
a započne o 9. hod. ranní

NA ZÁSTAVY
veškeré pozůstávající z klenotů, hodinek,
šatstva, prádla, obuvi a rozličných druhů

látek, kol, houslí atd., které až
do konce měsíce února 1914 propadly.

Zástavy do dražby propadlé možno
ještěpředdražbou ve čtvrtek do l2'/4h.
odpol. pouze u pokladny zastavárenské
zúrokovati aneb vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá
se druhá dražba 25, dubna 1914.

Po 14 dní před dražbou čítá se mimo
úrok ještě dražební poplatek 2 h
z 1 koruny!

V pátek před dražbou a v den
dražby se vůbec neúřaduje.

SEMENA
spolehlivá dodává

Jindřich
Vaněk,

velkoobchod semenářský

PRAHA-I, Václavské
náměstí, „Uzlaté husy“

Cenníky a nabídky
ochotně se zašlou.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU
NEJČESTNĚJŠÍ Vy
ZNAMENÁNÍ..
CÍs. AKRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.

Vyznem.zásl.křížemProEceletPontif,

Novinka!
Právě vyšel

„ katol. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvědčte se z VĚSTNÍKU, který

ochotně sdarma zašle

EUSTACE VAVROUCE,Prahe,
Lipová ul., 11.

INFORMACE
ze všech míst

obchodní, též sou=
kromé, diskretní

podává a účtuje co nejlevněji konces.
« ©. informační kancelář. — « «*

PAVEL BAYER, Hradec Král.

„Všeobecná úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ruč. obmet.

v Hradci: Králové Paltkéhotřídač.84,
I. poschodí

eskontnje účty a směnky,
poskytuje zálohy na zboží, cenné papíry a:

povoloje úvěry osobní.
Vklady úročí sazbou

Obstarává inkasso směnek a účtů za ped
mínek kulantnícb.

Uhlí, dříví, koks všech druhů a v každém
množství na ekladě.

skvosty, 4-5
dle dohody. (= k

Prospekty zdarma a franko. .

=== Čenníkyna požádánízdarma.==-—
F „m

Ve světle pravdy.
ProsluláVýchodočes.$ E M E M Á zatlačila
2 českého trhu mnoný cizácký brak a obhájila
si svou prestýž: vždy dobrá a první u praktic
kých pěstitelů I v domácích zahradách. Jsou ro
dokmenná, čistá, zaručená a při tom levná.

Ve vlastním rájmu

dopište si o velký obrázkový ceník, kerý Vámzdarma, ochotně pošle jediné odborné Výcho
dočeské semenářství

FRANT. A. KUNT,
Hradec Králové.

L

K velikonocům.
dovolujisi veledůstojnému duchovenstvu nabizeti chvalně
známé, již r. 1888 nejdůstojnější biskupskou konsistoří:
Ordinariatním listem důst. farním úřadům k nákupu

doporučené

Pilnáčkovy pravé voskové
svíce oltářní,
dále paškály, triangle atd. — Též mám na skladé vonné
královské kadidlo, kostelní uhlí dřevěné a pod. —
K vedlejšímu osvětlování a k pohřbům doporučuji

levnější svíce voskové a polovaškové. — Pro soukromou
potřebu výtečné toiletní mýdlo a nepadělané čletéjádrové mýdle (bez zápachu.)

O hojné rozkazy prosí v hluboké úctě

Anna Brunová v Litomyšl,
Dolní Riegrovo náměstí (máselná podsíň). Obchod svícemi,
mýdlem a jinými odbor. výrobky cís. a král. dvorní

továrny firmy J. Pilnáček v Hradci Králové.

Wše v cenách továrních.

Zal. 1860. Zal. 1850.

Karo! Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarší uměleckýzávod pasířský.

Veledůstoj. duchovenstvu a al.
patronátníim úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých

ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v kašdém =lohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem ruční práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a novu
zřizení provádí se co nejpečli

věji a 80 sárukou.

Ceny velmi mirné. Mnoho dopo
ručení a uznání pu ruce.

arevná

kostelní
Ota 30800peznácn

F'r. Uhlíř,
umělé sklenářetví a malba skla

v Třebectovicích u Hradce
Králové.
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africké. Účel této devitidenní pobožnosti, při níž se ti
sicea tisicekatolfíů obráci důvěrněv modlitbě na Nejsv.
Srijce Ježíšovo, jest dvojí: předně má vyprositi srdcín;

jnských černochů mílost, aby se stala přístupnější

nymetenáře, nové žence pro bohatou žeň duší v Africe,
aby ač tak vyplnilo přání Ježiše, řkoucího: »Proste Pána
žní„ aby poslal dělníky na vinici svou.« Zmíněnou smír
nou modlštbu k Nejsv. Srdci Páně, které se při tomto kří
žovém tažení používá, může obdržeti v libovolném poč
tu zdarma a vyplaceně každý, kdokoli o ni požádá. —
O bojnou objednávku smažně prosí Družina sv. Petra
Klavera -pro africké missle v Praze, na Hradčanech J".

Kostelní práce
gtlacovačské a malířské jako: malbu, tónování

a'"pěá. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy 8
obnovení oltářů atd. odbormě, levné, s největš

pečlivostí a slobově provádí

Josef Mikulec,
"odborný závod pozlacovačský
v Hrádcí Králové..

-Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 6. dubna. Tělocvičné jed
notě Sokol propůjčeno bylo měst. divadfo na den I.
května t. r. k uspořádání tělocvičného večera. — Panu
Josefu Jihlavcovi, stavitel? uděleno bylo povolení ke
stavbě dvoupatrového nájemného domu na parcele číslo
Ja v bloku VI. v Jiříkově třídě. — Nádvorní přístavba
v domě čp. 25 na Velkém náměstí, náležejicím pp. man
želům Jos. a Aloisii Něrmcovým, byla kollaudována. —
Žádost p. Fr. Hamana za povolení provozování živnosti
hostinské a výčepnické v domě projektovaném ve třídě
Pospišilově nedaleko kapličky Rožberské postoupena by
la živnostenskému odboru. — Vzato bylo na vědomí, že

valná hromada První české vzájemmé pojišťovny v Pra
ze koná se dne 9. května t. r.

K debatě o výstavě. Odbor klubu čes. státních ú
ředníků v Hradci Králové jednal dne 3. t. m. ve výboro
vé schůzi o pořádání krajinské výstavy v r. 1916 v Kr.
Hradci. Bylo usneseno, aby bylo vypracováno memo
randum na městskou radu proti pořádání výstavy. De
bata svědčila, že místní státní úřednictvo pohlíží s ne
důvěrou k pořádání výstavy pro zdražení životních po
třeb, jež by se i po výsjavě udrželo. Obecní hospodářství
nemá se passivními podniky zatěžovati. Úřednictvo od
poručuje, aby se živnostnictvu pomohlo jiným způso
bem. Nechť naše město jest zbaveno starých, v každém
ohledu nezdravých úředních budov (hejtmanství, pošta,
gymnasium, soudy, seminář, vojenská nemocnice atd.).
Stavbou nových budov by bylo živnostnictvo odškod
něno za problematický zisk z pořádání výstavy. Státní
úřednictvo s trpkostí poukazuje na to, že již v okolních
městech (Králové Dvůr, Žamberk, Čáslav a j.) posta
veny byly moderní úřední budovy, kdežto v Hradci
Králové otázka ta uvázla na mrtvém bodě. — Tolik zde
budiž uvedeno z debaty, která vedla k odhlasování pří
slušného memoranda.

Vyhlášky. Dnem 9. dubna t. r. počínaje zapovídá
se mimo dovolené cesty a chodníky na hradby a po

zemky pevnostní vůbec vstupovati, trávu na ních šla
pati aneb jinak poškozovati. — Obec Královéhradecká
zadá ofertním řízením vybírání říčného písku na Orlici
pod Vonešovými sady na dobu od 15. dubna 1914 do
30. listopadu 1914, nejvýše podávajicím. Oferty zape
četěné. opatřené nápisem »Pronájem náplavky« zaslány
buďtež do 13. dubua 1914do městské technické kanceláře

(oddělení hospodářské) do 12. hod. polední.

© „Ve prospěch Ústřední Matice Školské darovala
velect, společnost »Krákora« v hotelu »U černého koně«
v Hradci Krátové 50 K. Příjem s díkem kvituje Dámský
odbor Ú. M. Š. v Hradci Králové.

Osmnácté hudební matineé pořádají pěvecko-hu
dební kiavírní škoty Ford. a Mářky .Kneprových v
Hradct Králové v neděli dne 19. t. m. ve dvoraně mě
šťanské besedy.za laskavého spohrpůsobení »Pěvců Ne
pasických«. Začátek o půl 11. hod. dopol. Vstup vo'ný.

Odvod v politickém okresu královéhradeckém. K
letošnímu pravideliému“ odvodu jsou povolání mladíci
narození v letech 1891—1893.Pro Hradec a okoli bude
se konati odvod dne 25., 27., 28. a 29. t. m. v hotelu
»U české koruny« na Praž. Předměstí, vždy v 8 hod.
ráno. — Na odvodním místě v Nechanácích v měst. di
vadle dne 22., 23. a 24. dubna vždy o 9. hod ranní.

Potvrzený rozsudek ua trest seeti. Nejvyšší jako
kasační soud rozhodoval 3. t. m. o rozsudku poroty
v Králové Hradci, kterým majitel hospodářství Jiří Pi
lař z Bllé Třemešné u Dvora Králové byl pro zločin
vraždy choti odsouzen k trestu smrti provazem. Kasač
nf soud zamáti jako bezdůvodnou zmateční stížnost, kte
rou obžalovaný podat proti rozsudku, zejména proti to
mu. že odmítnuta byla dodatečná otázka na pomatení
smyslů v době činu. V tajné schůzi radit se pek kasační
soud o otázce milosti.

V kancetáři Ústředny a Družstva k nákupu stroju
v Hradci Králové za příčínou čištění místností se na
Liou sobotu neúřaduje. V ostatní 2 svátky velikonoční
Jest obvyklý nedělní klid. 6

v Hřědci Králové brož z českých granátů, nechť sé o ni
přihlásí na městském policejním úřadě.

Spořitelna Královéhradecká. V měsíci březnu na
vkladech úsporných uloženo K 463.025.47, vybráno K
287.310.54, zůstaték K 18,119.157.96.

Výkaz darů věnovaných záložnou ze zisku docílené
ho r. 1913:'Ústřední Měticé SKolská 30 K, Živnostensko
čtenářská jednota40'K, Podpůrný fónd II. společenstva
40 K, Podpůrný fónd IV. společenstva 40 K, Družstvo
pro stavbu sokolovny 50 K. Učednická beskika 15 K,
Obchodní ústředna 20 K, Soko:, Nový Hradec Králové
10 K, Palackého čítárna 20 K, Okrašlovací spolek 20 K,
Obecná kuchyně 15 K, Pokrač. škola chlapecká 50 K,
Pokrač. škola dívčí 10 K, Husův fond 10 K, Podpůrný
spol. při obchod. akademii 10 K, Podpůrný spolek při
středních školách 30 K, Podp. spolek při měšťanských
školách 10 K, Národní kolky 5 K, Severočeská jednota
15 K, Jednota úřed. záložen 10 K, Komenium 20 K, Sdru
žení peněž. úředníků 10 K, Sdružení soukr. úředníků
10 k, Čítárna Komenský Praž. Předm. 10 K, Kupecká
pokračovací škola 10 K, Národní rada 20 K, Oliva 10 K,
Chlapecká výchovna 10 K, Spolek pro reformu ženského
vzdělání 10 K, Okrašlovací spolek. Slezské Předm. 10 K,
Havlíček, Malšovice 10 K, Pošumavská jednota 10 K,
Podpůrný fond hasičský 40 K.kk

Umělecká podobizna
Jeho Excellence
nejdp. biskupa

Dra Josefa Doubravy.
—' Perokresba
od prof. Švabinského.

Proslulý český umělec obohatil galerii svýchuměleckých děl zdařilou podobiznou Jeho
Excellence, která i po stránce umělecké
bude ozdobou každého domu farního. —

Rozměr samé podobizny 365—49om
Rosměr podobizny s okrajem . . 50—65 cm

Dostali jsme výhradní právo prodeje
a máme na skladě:

podobiznu na kartoně bezrámu frkoK 4—
dobiznu s rámem a zasklením
v následujícím provedení rámu:

v černém úzkém moderním rámci K iU—
v mahagonovémúzkém rámci... K iž—
v třešňovém úzkém moder. rámci . K 13 —
v úzkém rlaceném rámol s kostkou

v rozích.....-.+++++4e+. K22—
v úzkém rámci ve slohu Ludvika XV. K 24 —
v úzkém rámci ve slohu barokovém,temnězlacený......... ... 
Při zásilkách reprodukci zarámovaných zvýší
se cena obalem, který čítáme v netto ceně

K 2— a patřičným portem.

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
w Hradoi Král., Adalbertinum.

| RTRTRTK)
Výlet na Nlagaru a do Nového Yorku parolodí »Kní

že Bismarck« jest název nové řady pohledů v panoramě
Národní Jednoty Severočeské ve dnech 11. až 17. dub
na.

Na týdenní a obliní trh v Hradci Králové dne 4. dub
na 1914.konaný. přivezeno: hl. pšenice 133, žita 150,
ječmene 127, ovsa 248, vikve 42, hrachu 8, čočky 10,
jetel. semene 20, lněného semene 17, olejky 4, máku 10,
cibule 18, brambor 277, kapusty 10 kop, drobné zeleniny
28 kop, mrkve 32 pytlů, jablek 26 hl, švestek sušených
6 hl, podsvinčat 736kusů, kůziat 165 kusů.

Seznam cen na týdenním trhu obilním-v Hradci Krá
lové dne 4. dubna 1914: 1 hl. pšenice K 17.80 až 19—,
žita 12.60 až 13.40, ječmene 9.80 až 10.20, ovsa 6.20 až
7.60, vikve 12— až 14.—, hrachu 24.— až 30.—, čočky
40.— až 50.—, jahel 28.— až 32.—, krup 24— až 50.—,
bramborů 3.80 až 4.20, máku 34.— až 40.—, lněného se
mene 25.40 až 30.—, 1 cent jetel. semene červeného K
160-— až 180.—, otrub žitných 13.—, otrub pšeničných
12.50, 1 kg: másla čerstvého 2.72 až 3.—, sádla vepřové
ho 2—, tvarchu —.40 až —.44, 1 vejoe —.6, 1 kopa:
kapusty 6.—-až 10.—, drob. zeleniny 1.50 až 2—, I hl:
cibule 16.—, jablek 16.— až 26.—, pytel mrkve 2.— až
2.40.

Úmrtí. Dne 7. t. m. odebrat se v Nuslích na věčnost
vldp. Hynek Lhota, děkan a bisk. notář, bývalý farář v
Kostelní Lhotě. Tělesná schránka bude dnes uložena k
dočasnému odpočinku na hřbitově nuselském, Ave, ani
ma pia!

Česká Skalice. Po velikonocích bude ve zdejším klá
šteře Voršilek otevřen I. ročnák německé měšťanské

školy, po prázdninách pak ostatní dva ročníky. Tim po
skytnuta chovankám možnost, |nabýti většího stupně

potom do středních a odborných ústavů. Sestry otevírají
měšťanku s novými silami, vedeny jsouce snalhou, svě
řenky dle možnosti v potřebných vědomostech prakti
cky vzdělati, srdce a karakter jejich zušlechtiti, Kéž bý
jejich horlivé snahy došly všude porozumění a kéž jsou
korunovány zdárným výsledkem! .

Mlletin. Při volbách do městského zastupitelstva v.
Mietině, rodišti to slavného pěvce »Kytice« K. J. Erbe
na, zvítězila kompromisní kandidátka strany křesť.
soc. a t. zv. »občanské« dvoutřetinovou většinou hlasů
proti stranám pokrokovým. Strana křesť.-soc., vedená.
dp. P. Štěpánkem, representovala ve III. sboru, kde mo
hla jiti do voleb směle bez kompromisu, 126 hlasy a stra

na občanská, vedená-p. Erbenem, výrobcem světozná
mých medových výrobků a do oboru cukrářství spa
dajících, 45 hlasů. Dohromady tedy 171 hlasů. Největší
tento počet (z 249 odevzdaných lístků hlasovacích) ob
držel dosavadní starosta p. Vondrouš, který opětně asi
za starostu bude zvolen. Pokroková oposice získala mi
zivý počet, pouze — 79 hlasů. Tuto vedt org. pokr. učitel
Petrlík: V 1I. sboru z 58 hlas. lístků pro společnou naší
kandidátku odevzdáno bylo 42 hlasů, pro opostci 21. V
I. sboru učitel Petrlík vůbec svoje nepustil k volbě. —

V sobotu dne 4. dubna založena v místě naše Raiffeise
nova záložna, která má zajištěný skvělý úspěch.

Holohlavy. (Sv. missie.) Minulý týden od neděle
smrtelné do květné konali u nás sv. mássit Otcové řádu
sv. Dominika: P. Odillo Pospíšil, převor, P. Dalmác Ho
nes, oba z Prahy a P. Acmilian Soukup, lektor bohoslo
vi z Olomouce. Sv. missie překrásně se vydařila, samo
počasí bylo velmi příznivé, takže lid spěchal se všech
stran, aby poslouchal slova dpp. missionářů, kteří vý
borně zde prospěli. Zvláště překrásné byly slavnosti k
Nejsvětější Svátosti Oltářní a k blahosl. Marii Panně,
kdy prostorný chrám Páně byl zbožným lidem v pravém
slova smyslu přeplněn. Kajícníků bylo na půl třetího ti
sice. Korunou sv. missie byl triumfální průvod s Nejsv.
sv. oltářní o neděli květné odpoledne. V ten den Jerusa
lem vítal svého Spasitele slávou velikou. I naše farnost
vynasnažila se uctíti co nejlépe svého Spasitele ve Vel.
svátosti. Průvodu súčastnila se školní mládež všech škol
s praporem, spolky křesť. sociální a růžencový se svými
prapory a hudbou, mnoho mládenců a družiček a lidu
všeho bylo kolem čtyř tisíc, takže tento počet nemohl
se v děkanském chrámu ani směstnati Proto kázal vdp.
převor venku vybízeje nás pří loučení, abychom hleděli
dle pravd vštípených život svůj zaříditi Když pak míst
ní vdp. děkan a vikář J. Seidl děkoval dpp. misstonářům
za jejich námahu a lásku k nám, tu málokteré oko zůsta
lo pohnutím suché. Sv. missie skončena, na nás pak jest,
abychom dle toho, co jsme slyšeli, jednali. S bolestí jsme
se loučili s důst. pány missionáři, ale těšíme se, že za
rok se s nimi při obnově setkáme. Duchovní správa tim
to klade si za povinnost poděkovati důst pánům spolu
bratrům, kteří při sv. missii vypomohli, zvláště dp. J.
Vikovi, zámeckému duchovnímu a katechetovi ve Smi
řicích, jenž s cchotou nevšední horlivě vypomáhal při
sv. zpovědi a průvodu se súčastnil, dále P. Hyacintu z
řádu Milosrdných bratří v Kuksu za výpomoc při sv.
zpovědi a vldp. děkanu hořickému Josefu Kousalovi, jenž
v naší osadě ztrávil první 4 léta svého kněžství a rád
přišel do prvního svého působiště, aby podíl bral na
slavnostním průvodu. Všem, kteří se o zdar sv. missie
přičinili jakýmkoliv způsobem, volá duchovní správa své
upřímné a srdečné: Zaplať Bůh!

Čáslav. Co bude s kostelem sv. Alžběty? Již něko
likráte měli jsme přítežitost ukázati na schátralý stav
tohoto předměstského kostelíka, který, ač má slušné
jmění, vzrostlé prodejem býv. hřbitova zůstává stále
ubohou popelkou. Uprostřed budov městského chudobin
ce a okresního chorobince vyjímá se stav jeho zvlášť
uboze. A což teprve ten zbytek bývalého hřbitova kol
něho! Což nepochopí konečně rozhodující kruhy, že i u
nás jest ještě dosti katolíků opravdových, jichž city
toto nakládání s místy posvátnými uráží? Mlči-li, ne
znamená to, že se vším souhlasí, A drážditi zbytečně
ty, kteří dosud patří k vrstvám pokojným není přece
ani moudré ani obezřelé. Dříve aspoň občas byl koste
lík sv. Alžběty provětráván, aby v něm všecko stuchli
nou a vlhkostí nezašlo, ale v poslední době ani toho ne
ní. Plány na opravu byly sice již dávno slibovány, ale
nevíme, zdaž vůbec bylo na ně ještě pomyšleno. Jest
sice pravda, že celá řada prací čeká na městskou tech
nickou kancelář. ale když nyní jest rozmnožen personál,
tu jistě že by se mohlo něco pro opravu kostelíka sv.
Alžběty učiniti. Čím déle se s opravami bude odkládat,
tim větší pak pohltí kapitál. — Pronájem tržného roz
vířil velmi značně naší veřejnost Už tím, že konkurs
byl vypsán ve znění tak zvláštním a pak že záležitost
pronájmu putovala z jednoho odboru městského do dru
hého. Konečně však zvHtězila rozvaha a pronájem dál se
správně veřejnou dražbou, při níž nejvyšší podání učinil
p. Komberec za roční dávku 4800 K. Veřejnou dražbou
touto získala obec téměř o 2000 K více, nežli obnášel>
tržné dosavad. Ve stísněných finančních poměrech města
našeho jest to obnos velice značný. Bylo by záhodno,
aby postupováno bylo takto vždycky, — Občasný do
bročinný koncert vojenské kapely 21. pluku bude se ko
nati tentokráte v sále Sokolovny dne 18. dubna večer.
Venkovské dtltele vojenské hudby, která zvláště u 21.
pluk nachází se v rukou zdatného a routinovaného ka
pelníka. upozorňujeme na „tento požátek, který bude
jim jistě tím hledanější, že koncert konán bude při TE
stauračním zařízení. — Doplsovatell »Posázavského
Kraje« z Čáslavě. Jsme zmocnění jménem veškerého
duchovenstva čáslavského vznésti na anonymního pisa
tele lokálky o resignaci nově zvoleného p. děkana čá



slavského zdvořilý dotaz, kdo a kdy z kněžt ať čáslav
ských ať kterýchkoliv Jiných zaslal nějaký udavačský,
anonymní či výhrůžný dopis buď nejd. konsistoři do
Hradce Králové či vdp. Aloisi Dostálovi, t. č. faráti v
Bystré u N. Města n. M. Jen ať jmenuje bezohledně a
hned. Jinak zůstane nejen v očích čáslavského kněžstva,
ale i každého slušného čáslavského občana babským
klepařem a zbabělým nactiutrhačem.

Potěžsko na Čáslavsku. Slepá kvočna našla zrno.
Čáslavská Pravda našla v řadách příslušníků křest. so
ciální strany mladíka, který octnul se v konfliktu s
trestním zákonem a nerozumný, nepředložený čin odpy
kává žalářem. Z toho veliký jásot, hodně nápadná lokál
ka a známé již potupy nenáviděným klerikálům. Jakoby
mladočeská či svobodomyslná strana, ku které se Prav
da hlási, nebo strana státoprávně pokroková a vyloženě
pokrokářská, které Pravda spolu tajně přisluhuje, byly
kytice ze samých lilií. Jen kdyby se měli příslušníci
těchto politických vyznání na Čáslavsku probrati, bylo
by tu trestných činů a přisouzených krimináů — nad
hlavu! A za horší třeba ještě delikty, než toho klerinála
z Potěh. Ostatně, kdyby Pravda zabloudila do starých
vzpomínek, kdož ví, co by také našla. Na černém šatě
klerikála se vidí každý »fliček«, ale jinde se zamhuřují
oči i před »fleky« jako mlýnské kolo velikými a těžký
mi. Že také páni ze zeleného tábora, zvláště ti volno
myšlenkářsky pomazaní, jsou nad tím u vytržení, po
chopujeme. Majl radost, že už nejsou v podobných zá
ležitostech osamocení. Míti kamarády v blamáži, to
vždycky těší. Ať tedy žije rovnost!

'Sv. misele v Chřenovicích. Duchovní správa chře
movická uchystala svým kolatorníkům radostné dny,
pravé duševní hody. Od 22. do 29. března konal v chře
novickém starobylém kostele sv. missti vldp. P. Ant.
Řehoř S. J. z Hradce Králové. Jeho propracovaná, my
štenkovitě bohatá a s důrazem přednášená kázání byla
velice pilně a četně navštěvována. A neminula se také
účinkem, neboť k sv. zpovědi přistoupilo 925 věřících,
ačkoliv celá farnost čítá pouze 1180 duší Dojemné byly
skvnosti ve čtvrtek k uctění Nejsv. svátosti. kdy du
chovenstvo vikariátu ledečského mělo rekolekci a v
sobotu k úctě Rodičky Boží. Co však Chřenovice posud
neviděly, byla závěrečná slavnost svěcení missionárníh>
kříže. Toto znamení spásy naší, kříž, ozdobený vkusně
věnci z jedlových ratolestí a četnými kyticemi, neslo 24
mládenců uprostřed dlouhého průvodu. A když při tom
zahrála hudba píseň: »Svatý kříži, tebe ctíme . . .«, snad
se každé oko slzou zarostke a srdce bez rozdílu věku
plnilo se city lásky a oddanosti k Pánu Ježíši. Tohoto
velkolepého slavnostního průvodu účastnil se kde kdy,
takže snad ani jediné zdravé nohy doma nezůstalo. Jaku
před tím, tak zvláště k této závěrečné slavnosti při
spěchali četní věřící z okolních farností, především z
ledečské. S patrnou vděčnosti loučili se chřenovičtí se
svým horlivým vldp. missionářem. Zaplať mu Pán Bůh
jeho pužehnanou námahu!

Litomyšl. Katolická jednota paní a dívek v Litomy
ši sehrala 22. března v místnostech katol. jednory »U
orla« divadelní kus: »Poslední dnové Panny Marie«. Po
něvadž se kus tento obecenstvu líbil a mnozí pro četnou
nm.vštěvu nemohli při něm přítomní býti, opakoval se
Na svátek Zvěstování Panny Marie rovněž při plném do
mě. Dobrý výsledek této hry obsahu náboženského bu
diž vzpruhou pro katolická divadla a katolické obecen
stvo. — Od 29. března do 2. dubna konali vldp. p. P.
Fr. Vídenský, S. J. a P. Ant. Řehoř S. J., oba z Hradce
K dlové, čtyřdenní pobožnosti po způsobu sv. missic.
Proslovy jejich byly četně navštěvovány. Velikonoční
šv. přijímání přijalo po tyto dny 1700 duší. Vřelý dík
budiž jim tuto vzdán! — Mezi touto pobožnosti byl z
osady Něinčice slavnostně pohřben Josef Kašpar, bý“.
imlynářský. Uvědomělý a neohrožený tento katolický ji
nach věnoval všecky úspory své svou poslední vůlí u
čelům dobročinným a církevním. Řídký to zjev za dneš
níck dob. Kéž má hojných následovníků! — P. T. di
chovenstvo vikariátu Litomyšlského konalo dne 1. dubna
t. r. v probostském chrámu Páně v Litomyšli rekolekci:
účastnilo se jí 24 kněží vikariátních.

Neštěstí na Litomyšlsku. V neděli květnou dp. Al.
Vobejda, kaplan z Cerekvice, konal křesťanské cvicení

na osadě Oujezdci. Při návratu však se poděsili erární
koně motocyklem, převrhů povoz a pádili úprkem až do
Morašic. Při tom dp. Vobejdovi zlomena noha. Horiivý
kněz, který se těší pro svou milou povahu cbecným sym
putším, jest předmětem upřímného souzitu kolaturníků.
Každý mu přeje vroucně, aby se brzy pozdravil.

Sv. missie v Lukavici u Rychnova n. Kn. Od 29.
března do 5. dubna konána v Lukavici sv. missie, jež pro
vázena byla požehnáním nebes a zdárným, neočekáva
ným výsledkem. Kdo zná smutné poměry, které v po
slední době v Lukavici zavládly, musí uznati, že vdpp.
misstonáři P. Angelikus Maria Šnoflák ze Znojma a P.
Hilarius Haiti, zasi, převor řádu O. O. Domimikánů z
Litoměřic, svou horlivostí velice přispěli k povznesení
ducha katolického. Kajicníků bylo celkem 684 a komuni
kantů přes 800. Útulný chrám Páně byt ve všech pro

k srdci, jejich populární promluvy o věčných pravdách

sv. náboženství získaly veškeré vděčné poslychačstvo.
-Obrvřáštěslavnost k úctě Nejsv. Svátestí (Oltálnía
dičky Boží byla velice jímavá. Čestná stráž 17
denců a 50 dívek se krásně vyjímala. Závěrečnápoboč
nost; (PPojená se svěcením kříže, konala se v neděli

"odpoledne za nebývalé zde účasti. Malebný průvod zá
slavného vyzvánění g za zvuků místní kapely vyšel,4
chrámy Páně a odebral se.ke. škole, kde připraven:yl
obrovský missijní kříž. Zde vyzvednut od 18 Jinochů a

nesen před chrám Páně ve slavném průvodu, jehož se
zúčastnili: vdpp.: vikář Frant „Tomíček z Vel. Ouříma,
děkan V. Ehl ze Solnice, děkan Fr. Kubánek z Rychno
va, katecheta A. Rubik z Rychnova, missionáži a místní
duch. správce, ob. zastupitelstvo, školní mládež bez pp.
učitelů (což bylo všeobecně odsuzováno), ch sbor

v čele s obětavým a zasloužilým řídícknučitetem p. J.
Marklem a nepřehledné řady zbožných věřících, z Lu
kavice a z okolí Znamenitý kazatet P. Angelicus nadše
ně kázal na théma: »Pilně se varujte falešných proro
ků«. Velebil dřevo kříže jako symbol naší spásy. Fe té
byl kříž posvěcen a zasazen před chrám Pápě. ků
ru zapěly precisně několik vložek dámy z Rychnova a

nová a Kunzová, jichž libý zpěv mocně dojak všechny.
Nastal okamžik loučení. Nejprve poděkoval vdp. P. An
gelicus všem, kteří si zásluhy o zdar sv. missií získali.
Pláč ozývat se chrámem. Na to předstoupily dvě dě
vušky, z nichž jedna podala pp. missionářům vnnné ky
tice a druhá (Mařenka Ehlová) přednesla procítěně po
děkovací báseň. Po té chopil se stova vdp. farář Švorc,
který zřejmě dojat děkovaj Bohu, Rodičce Boží, jejíž
úctě chrám Páně jest zasvěcen, vdpp. missionářům,
shromážděnému duchovenstvu v čele s vdpp. vikářem
Tomičkem a děkanem Ehlem, osadníkům za horlivost,
cizím návštěvníkům za dobrý příklad a prosil vdpp.
missionáře, aby příštm rokem opět zavítali do Luka
vice. Zvláštní dík platí velect. p. řídícímu učiteli J.
Marklovi, který každodenně při pobožnostech hrál na
varhany a všechny zpěvy nacvičil a doprovázel. Osada
lukavická konala své duchovní obrození. Kéž nebes Pán
žehná další činnosti vdp. faráře Švorce, jenž může býti
spokojen s výsledkem sv. missif!

Lukavice u Rychnova n. Kn. Pan pisatel z Luka
vice snaží se v Ratiboru nešikovným způsobem napra
vovati své zákeřné přepadení na osobu zasloužiiého
zdejšího pana říd. učitele. Pravdy není milovníkem, pro
to v každé zprávě pomáhá si povždy lží. Co nedávno
v jednom článku napsal, v druhém již popírá. Pisalel v
Obnově tudíž neměl příčiny něco překruocovati, nýbrž
vyvraceti a pravdu veřejnosti pověděti. Panřídící ne
mohl býti letos volen do Besedy, protože před valnou
hrcmadou a tudíž před volbou z besedy dobrovotně vy
stoupil. Členem hasičstva zůstal, do výboru jeho se
nevtíra!, jenom agitaci Vaší při volbě může děkovati,
že volen nebyl. V Severočeské jednotě nebyl poražen,
nýbrž dobrovolně všech funkcí se vzdal a nepřál si vů
bec volen býti.O té nezvedení a sesurovělé mládeži,
pane pisateli, slovíčko. Pan tdící učitel vyučuje dru
hou třídu na čtyřtřídní obecné škole. Od své neteře
můžete se, pane pisateli, přesvědčiti, že mládež pan ří
dící jen k dobru, mravnosti a zbožnosti vede. Na mlá
dež ze školy vycházející nemá vlivu. Veřejně nutno kon
statovati, že učitelé zdejší plně svou povinnosl ve ško
le ohledně mravnosti konají. Co oni vybudují, namnoze
rodiče a jiní mimoškolní napravovatelé bourají. Kde
součinnost od rodičů učiteli se odpírá a živly podvrat
né pracují, tam těžko o zdárném výsledku mluviti. Mno
zí obyvatelé, bydlící při silnicí od školy ke mlýnu, no
hou dosvědčiti, jak jisté děti jsou nezvedené. Čo pášou
děti škole odrostlé .na tem vinu nesou nynější rcíor
mátoři svými tiskovinami nevěreckými a demoralisu
jcimi. Kritisovati správu školy, pane pisateli, přísluší
výhradně orgánům školním, tedy okr. šk. inspektoru. —
Kdyby p. řídící vedl správu nedostatečně, dávno by byl
v pensi. Svůj úřad však koná svědomitě a správně, což
každého roku při inspekčním protokolu je konstatováno.

©to podivné, že vy, pane pisateli, vyučením mlynářský,
chcete zasahovati do věcí, jimž nerozumíte a které sc
Vás netýkají. Lépe uděláte a bude to k Vašemu prospě
chu, abyste si hleděl svých zájmů mlynářských a skol
ství dal plný pokoj. Ruský div. spisovatel Gogol sepsal
div. kus s nadpisem: »Revisor nebo Nedívej se do zica
dla, máš-li křivou hubu!l« Přečtěte si to!

" Ranná. Na svátek Zvěst. Panny Marie zde konána
schůze katolických žen a dívek velmi četně navštívená,
v náž sl. Věchtová z Nov, Bydžova krásně vyložila po
vinnosti ženy v nynější době. — Den potom konány zde
volby nového obecního výboru. Boj byl tuhý. Jednalo
se o zlomení moci dosavadních velmožů, jichž strana
(velkou většinou evangelická) mnoho let obci vládla
tak, že se o jednu část t. zv. Hyvel starala a druhou
t j. vlastní Rannou zanedbávala. Také teď boj z velké
části prohráli. Nejeden jejich sloup padl. Zvoleno pět
nových členů z Ranné, celkem 5 katolíků z Ranné, 3 ka
tolici z Hyvle a 4 evangelíci helv. Podobně se ustavila
volba představenstva v neděli dne 5. dubna. Starostou
zvolen katolík z Hyvle, 2 katol. z Ranné, evangel. helv.
v. 3. — Jak to vypadá ve smíšených sňatcích. Kamen.
dělník Hájek se před několika lety zamiloval do evang.
dcery starých Luňáčků, kteří prý jsou umělci v dědění
po židech. Povolil jí vše, dal se také oddati v evang.
modlitebně. A teď? Natloukli mu, vařiti mw necht a vy
hánějí jej. Má odměnu.

Raltfelsenova záložna pro Kolin: a okofí. zapsané

spe lečenstvo s neobmezeným ručením v Kolíně n. Lab..
započne činnost15. dubna1914. Úsporné vkládý“oď jédné
koruny počínajíc přijímají se od každého a zůrokují se

se;jen členůma sice na 5a proc. ze Slů,

spolku mohou se státi jeg o! telé, obci: Kolína, Sen
dražik, Štítar, Polep, ako ziboktav a Pašinky,
ktelí se ve vlastním zájmu zvou, aby ku spolku četné

„Přistupovali,Spolek máza účel mravní a, dřský|.
| » ospěch svých ča aa tim také celého obvodáí spolků

vého. eliký. aištný úmysl jest vyloučen. Spolek náaa 4“

<

leži k Zemskému Svazu českých hospodářských. dryž
stev a společenstev pro. král. České, ktený „obstarává
pravidelnou revisi spolkovou. Úřední hodiny: Každou
středu a pátek od 8 d 10 hod. v místnosti spolkové v
domě pana Fr. Melouna v Rubešově ulici (blíže pře
jižďky státní dráhy). Mimo úřední hodiny podávají vy

světlent V. Březina, starosta, Fr. Král, pokladník, .Jindř.Hájek,předsedadozorčírady. n
-

Různé zprávy.
Jakub Arbes mrtev. Dne 8. dubna po 9. hod. ráno do

konal svůj život vynikající český spisovatel, jehož pro
slulá romanetta získala si obliby v nejširších kruzích
českého čtenářstva. Narodik se r. 1840 na Smíchově.
Studoval na reálce a pak na polytechnice. Kromě tech
nických věd zabýval se esthetikou, filosofií a studiem
západních jazyků. Pak stal se spisovatelem. Spoluredigo
val nějaký čas »Hlas«, r. 1867 se ujal redakce »Vesny
Kutnohorské«, r. 1868 již však seděl v redakci »Nár.
Listů«, kdež pobyl do roku 1877. Jako zodpovědný re
daktor dosti zakusil, 15 měsíců byl žatářován. Později
vstoupil na krátko do redakce »Politik«, stal se dra
maturgem při zem. českém divadle, rok redigoval »Šot
ka«. Od té doby věnoval se samostatné práci spisova
telské. Ačkoli napsal dlouhé řady studií, románů, kreseb
atd., trpěl často značnou nouzí. V dějinách české litera
tury zesnulý bude zaujímati vždy místo vynikající. Čest
ná mu pamět!

K dnešnímu číslu přikládáme složní lístky, prosíce,
aby jich páni odběratelé použili k vyrovnání doplatků
% předplatného. Kdo již předplaceno má, nechť laskavě
Hstek uschová do doby, kdy jest potřebí předplatné ob
noviti, Račte svým platebním povinnostem dostáti přes
ně; tak nám ulehčíte valně účetní agendu a ušetříte nám
výloh spojených s upomínkami. — Dnešní číslo z tech
nických příčin vydáno o den dříve.

+»Marlánská Zahrada«. Sdělujeme na mnohé datazy.
že budou již pouze tři představení v> dnech 12., 13. a

přáním. aby byla ještě další dvě představení pořádána.
Jelikož povždy by'o dosud do posledního mista vypro
dáno a již nyní na velikonoční představení místa čá
stečně jsou zadána, doporučuje se, aby obecenstvo sl

co nejdříve opatřilo vstupenky a nespoléhalo na posled
ní chvíle. Příhlásky venkovských účastníků buďtež la
skavě řízeny řiditelství hradčanského ústavu slepců. -—
Ceny míst: Křeslo 3 K, I. sedadlo 2 K, II. sedadlo 1.20 K

a místo k stání 60 hal. Hlavní předprodej u firmy Běl
ský a Jeschek II., Václavské náměstí.

„BH|

Po cálém světě,u
národů všech řeči
azemí,Je po Ž39let
rozšířenaKathrel
nerova sladová
káva Knelppovu.

Všelicos. Dne 5. dubna konala se ve Vídni valná

hromada Volné školy, naníž posl.. Ofóckel uré
surovým způsobem katohokou církev a še“
tak, že vládní komisař schůzi rozpuštit — Při nákl
visi hlavního poštovního úřadm v Petrohradě %
že vyšší poštovní úředníci okradli stát o ohromné"simy.

Byli zatčeni. — Železniční ministerstvo zakoupf v Zá
běhlících u "Prahy pozemky ve výměře 33.000 čtvereč

ních sáhů a zřidí tam pro železniční zřízence zahřadní
osadu nákladem 6'a půj mil. korun. — V Berlíně zastavil
platy obchodní dům finny WoW-Wertheim s passivy 18
ml. marek. — Dne 3. t m. pokoušely se sufražetky vy
hoditi do povětři behnogiský kostel v Glasgově. — V
Aggiráki: na řece Drysdála zničili domorodci misslonář
(skou stanici a zavraždišt 2 duchovní, 6 bratrů laiků a

istý počet mášenců. —Petpobradský senát potvrdší roz
puštění aškolika společnosti, jež sledovaly
katolické konfesiiní —Na severní dřáze Feddi

č z Vídně Morave projižděňicí, y budou
již třetí a čtvrté koleje, ješo dopřava stálé stoupá. —
Všecko měšťanstvo hlavního wičsta bukovinského Čer

j ní



movic protestuje proti úmyshi ministra | spravedlnosti,
který chtěl tam dr. Švíhu usadit. Také tammí advokátř

rozhodně prohlásil, že nebudou hájiti, zamstupovatí -v
soudních případech, v nichž by by) Švíha úředně čin
ným. — Členové kapitoty solnohradské zvolí st no

Baltažara Kalnera. — Sto židovských reservistů ru
memských pohrozilovládě, že se vystěhují do Ameriky,

* neprovede-li-rovnoprávnost,- kterou: sHbita židovským
vojákům, kteří se súčastník tažení do Bulharska.

:Ondřebpotulný. Htosoi. Takový náze« nese drama
tická novinka sepsaná od P. Václava 0. P. Jest to sviž

se vyznámenávající obraz ze života o 4 jednáních. Od
poručujeme vřele našim jednotám. Jednotlivý výtisk po
£50 K zasílá Frant. Herna v Humpolci. Provozovací
právo, které se získá odebráním šesti exemplářů této
práce, udílí autor P. Václav O. P., kaplan v Humpolci

ku provádění Jnd kostelních vřele doporačujeme mladou českouInu absol. c. k. stát. skoly řezbářské

Našemu veledůstojnému duchovenstvu

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

INFORMACE
ze všech míst

obchodní,též sou=.
| kromé, diskretnípodává a účtuje co nejlevněji konces.:

+ © -informační kancelář | «* «*

PAVEL BAYER,Hradec Král.

arevná
kostelní

O k fi a vodbor.provedení

Er. Uhlíř,
umělésklenářstvía malba ae -0
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SEMENA
spolehlivá dodává |Jindřich
Vaněk,

velkoobchod semenářský

PRAHA-I., Václavské
náměstí, „U zlaté husy“.

Cenníky a nabídky
ochotně se zašlou
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| Noriaka!
Právě vyšel

Fatol. dopisní papír a obálky

CREDO
-s oměl, dvojbar. vyobrazeními

„ milost. soch a obrazů.

Přjsvěděte se z VĚSTNÍKU, kterýochotně zdarma sašle

Lípová ul., 11.

Kvýběru vhodné
soupravy ložnic,jídelen atd.

| Veledůstojnému 
duchovenstvaa:

ejnavným patronátním,
úřadům dovolujesí dor
reětní veškeré kostel.f nádon) -s
Beciní a -t0:.monstrance, Uuieby

elbáře,nádobky, potánky. pa sáDsvícny, Jaropy, kauitelníce, kropent
atd. ovéslastní předpistu

církevním vyhovující. Btáré před
OPEATJeCEv původní intenct 6. . ni zlatí astříbří nebo proti do

u ma.nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závssnosti konpě.
Vie se posílá posvěcené. Práce ruční.

Bilad os eh blenetů, jako: Pe.dzůBadonek, Křků, stýská,nárenáramků atd. <: Motářeké
protony, tabatěrky jídelnínáčiníze stříbrapravého

otaniho vždy na akladě.

Steré olaše, stříbro adrahobemykupuje za nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pnslř a cisoleur

Praka-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla sya
: (protokolovaná firma) :

:| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, 4. Hoškudiy, laráře vo Výprachticlch) JŠ

doporačuje P. T. veledůstoja. duchovenstvo [E
svůj osvědčený a Često vyznamenaný

výrobní závod ;

j všech kostelních páramentů, E

Cenníky, vzorky i roucha hotová as ukásku [
se Ba požádání franko zašlou,

ž Jan Horák, *
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou ;
zasílá na požádání vždy

dle roční saisemy kollekcl
nejmovějších draků pravých

wiměnýchlátek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvcie

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mche ryze křesťanského závodu za <

Ž dobu více než třice'iletého působení. ;
X

MVelejemné látky na taláry ©
ý Též na oplátkyboz zvýšení con! ý

Učiňte, prosím, malou objednávku na

KGS: MESD XGD K 6D XG8PX

XBBA

DI

zkoušku.

Český
květinový —

| MED

(Na Cíkánce.)

(0

Solidní obsluha

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl
závod knibařský::

XCI07

žádejte výhradně

vány.

v ML Boleslavi.

Jan nej a vodborných :
| krazích za nedostižitelné uznáE
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o | Předplatnéna čtvrt roku 2 K 60 h

Číslo 14. | P na půl roku 6 K — |

h

,

Akciový kapitál K 8,000.000'—.

Prodejna c. k. třídní loterie.

provádí veškeré Vklady přes K 80,000.000—.

|
Bezpečnéuložení vkladů.

Tento týden připomínáme si dojemnou,
mluvnou tragedii Velkého pátku.
Spravedlivý, jemuž nedovedli největší odpůrci vyt
knouti žádný hřích, i když se jich přímo dotazo
val: >Kdo z vás může mne trestati z hříchu?«

Farizeové velikým nátlakem na Piláta vynu

jejich světským plánům. Farizeovési přáli, aby při
šel Mesiáš takový, který by vedl krvavý | odboj
proti Římanům, který by učinil Israelity národem
panujícím a přinutil jiné nárady k otrockému slou
žení pohlavárům židovským. Kristus však řekl, že
království jeho není z tohoto světa, napomínal, aby
každý napřed hledal království nebeského. Celým
svým jednáním dosvědčoval, že přišel spasit vše
cky národy a zřejmě prohlašoval, že mnoho lidí z
národů okolních bude jednou před Bohem rlatiti
více než tvrdošijní židé.
- Farizeové si přáli, aby se jejich příjmy stále

množily, aby se jim lid klaněl i tenkráte, je-li od
nich vydírán, Kristus však neohroženě hlásal: »Ne
skládejte sobě pokladů na zemi, kdežto rez a mol
kazí a kdež zloději vykopávají a kradou: ale sklá
dejte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez ani mol
nekazí a kdež zloději nevykopávají a nekradou. —
Hleďte a vystříhejte se všelikého lakomství, neboť
žádného život nezáleží v hojnosti těch věcí, který

-mi vládne. — Snázeť jest velbloudu skrze ucho je
hly projíti, než bohatému vjíti do království Bo
žího. — Běda vám, bohatým, nebo máte potěšení
své.« Vytýkal farizeům jejich vyděračství, ochu
zování lidu. Proto ten veliký hněv farizeův a záko
nikův, kteří si nashromáždili poklady obrovské, O
stříhajíce poklad chrámový shrabovali mnoho pro
sebe. Vždyť římský Crassus sám uloupil z pokladu
chrámového 10.000 talentů, tedy asi 56 a půl mi
lionu korun.

Spasitel tedy porážel ty, kteří provozovali ty
ranství a toužili po- velikém zbohatnutí. Proto ty
hrozné protesty! Farizeové hráli si na veliké vla
stence, ale před Pilátem dovedli hned lživě denun

„covati Krista, že bouří lid proti vládě římské; prý
neodsoudí-li Pilát Krista, není přítelem císařovým.

Farizeové dosáhli svého, ale radovali se jen
malou chvíli. Ohromila je zpráva o zmrtvých vstá
ní Ježíšovu. Místo nápravy však se utekli k pik
Jům novým. Podplatili vojáky, hleděli zastrašiti

svaté apoštoly. Přes to všecko Ten. který na kříži

v“

skonal, zustal slavným vítězem proti hustému lesu
zaťatých pěstí. Umře-li Spravedlivý, pravda jeho
jen více zazáří. Korupce, zanesená do národa. isra
elského chytrými spekulantv byla konečně posti
žena tresty nejpřísnějšími. Sám Jerusalém byl ne
dlouho po smrti Ježíšově ztroskotán, národ z vět
ší části pobit, z menší části odvlečen do nělítost
ného otroctví.

Právě za časů Kristových měli židé uvažovati
pilně o příčinách, které je přivedly. pod římské jho.
Právě tenkráte, kdy hlasitě reptali na nadvládu řím
skou, měli zmohutněti morálně a imponovati svým
sokům skálopevnou důslednosti, poctivostí a oběta
vostí.

Toho však u nich nebylo a nroto římští vlád
cové na malomocný hněv, zkorumpovaných po
hlavárů židovských pohlíželi se škodolibým pohtť
dáním. Veliká doba zastala muže malicherné, nepři
pravené. Proto po pašijích golgotských brzy musi
ly nastati pašije národa israelského.

Nevládnou nyni nodobné noměry v táboře če
ském? Stále naříkáme, jak veliké pronásledování
musíme snášeti. Takové utrpení by mělo očisťovat,
mělo by vésti k zocelení národní povahy. A ejhle
— v době, kdy teprve na nějaké těšínské jablíčko
čekáme, v době, kdy jest potřebí nejhouževnatější
ostražitosti, šíří se prodejnost jako veliká rakovina
hned na několika stranách. To se děje v době, kdy

Hus. Chelčický, Havlíček.
-Není zde mnaho neupřímnosti? V jiném článku

v tomto listu zaznamenávámeodstrašující příklady,
jaká chamtivost bují právě mezi těmi lidmi, kteří
se vtírají v národě na vůdčí-místa. Jest pak divu,
že i naše politika pracuje od desíti k pěti a že se
blížíme k době nejbolestnějších národních pašijí?

Všimněme si jenom, jak taktika protikatolic
kých harcovníků jest podobna taktice starodáv
ných protivníků Kristových. Ti, kteří katolickému
kněžstvu dovedli vyčísti každou korunu, hrabáli
hezky tiše pro sebe oběma rukama. Ti, kteří volali
do lidu, že církev chce despoticky vládnouti, u
tvořili kolem sebe celé kompanie ubohých place
ných sluhů. Pokrokáři, kteří každou chvilku mar
kýzovali bázeň, jak pohrobí >klerikalismus< český
nárad, nyní couvají před vládou tak, jako Táboři
u Lipan před Pražany.

Lidé, kteří snažili se houževnatě srovnávati
katolické kněžstvonynější s despoty a vyděrači
starozákonními, objevili se sami v roli nejzištněj

ších a nejzpupnějších farizeúv. Mohli sice dobře
poznati z dějin dávno, do jakého otroctví bylo za
vlečeno husitské kněžstvo právě svým ožebrače
ninu ale nechtěli, aby dějepis byl jejich učitelem.

vali kněžím na chudobu prvých křesťanů, aby zby
lo hodně pro jejich »reformující, ryze křesťanské“
pokladny husitské. Právě tito »proroci« vedli národ
do neštěstí.

Teď se právě na př. proklubalo, jak radikální
oposičník dr. Stránský s jinými pokrokovými ra
dikály ustoupil Němcům na Moravě tolik, jako ni
kdy neučinili v Čechách ani Staročeši ani Mladoče
ši. Když bylo na Stránského stále doléháno, aby
mluvil určitěji, když viděl nezbytí, propukl v cho
lerické nadávky. Předešlý týden »Národ..Listy«
klidně a věcně rozebraly sdělení barona d' Elverta
a německého znojemského listu. Protože však čte
nář nutně musil odsouditi zaječí ústup a skrývač
ku pokrokového bloku, vybuchly Stránského »Lid.
Noviny« místo věcné odpovědi tímto surovým
způsobem: >Je to opravdu děsné, jak prostituce
znetvoří člověka k nelidskosti. T-*+ rekordy nesty
datosti a hlouposti zároveň provozuje v »Národních
Listech« toho času posl. dr. Rašín. Pozná se každá
jeho řádka podle bídné češtiny a podle =-'ckého
tonu. Máme za to, že by čeští žurnalisté bez roz
dílu smýšlení neměli déle trpět, aby takový sešlý
advokát řádil na účet české žurnalistiky. Poctivého
českého slova neumí napsat, obsah jeho slátanin je
naprosté gaunerství, ale je to v novinách a veřej
nost to přičítá žurnalistům. A pak přijdou všelijací
více či méně kulturní pracovníci, kteří se s tako
vým Rašínem přátelsky stýkají a žalují na nízkou
úroveň českých — žurnalistů.«

Myslíme však, že jest zcela něco jiného děsné
ho: totiž ta skutečnost, že celé zástupy fanatiků
ještě tak prolhaným slovům semitského žurnálu u
věří, aniž by se přesvědčily o tom, čemu vlastně
semita spílá. Jest věru děsným svědectvím pro ú
padek těch vrstev národních, které takové beze

ctné řáděnídopadených politických úpadkářůještěpodporují.
Dr. Stránský sám se chlubil, jak právě po

krokový blok uzavřel s Němci kompromis. Nyní
však spílá těm, kteří se odvážili poukázati na jed
notlivé body toho náhlého smíru. Věru —'daleko
jsme to dopracovali pod falešnouzáří pokroku! Na
Moravě ponižující pakt, v Čechách komisariát,
chamtivost, dietářství, protekcionářství, výborné

Snímkysnoubenců
Rodinné skupiny 2.

Velké obrazy
c. ak. dvorní

a komer. fotograt

. zhotoví nejlépe v mírné ceně
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zaopatřovám!nejneschopnějších taky-radikálů, st
rové odstřkování bystrých Kohséfvativců,odvětí
před vládou za čočovici nějaké subvence. Aza ta
kových změmení, s takovými centy na nohou
odvažují sé extravlastenci spěchati dobývat české

ho státního práva! Kdo uvěří v upřímnost takovýchšplhavcův a ziskuchtivcův? Tohle není předehra k
tridmfu, to jsou příznaky nejchmurnějších pašijí.
Tam, kde poctiví mužové jsou z národa vyhazová
ni a tupeni, tam kde notoričtí sobci na společen
ském řebříku stále postupují, blíží se rozhodně
chvíle vělice pochmurné.

Leč nechť se tací agitátoři nědomnívají, že
připraví dlouholeté pašije lidem svědomitým. Čím
lépe bude lid poznávati, do jakého bahna jej přived
li farizeové toužící po osobní slávě a zisku, tím
mocněji se vzepře nesnesitelnému jhu, jemuž mo
derní eskamotéři rádi přezdívají svoboda. Černé
dní nastanou pro demagogy, pro lidi dobré vůle
však kynou radostné dni útěšného vzkříšení.

Nový hospodářský podnik
českých katolíků.

V Čechách máme pouze tři katolické peněžní

hr v Českých BudějovicíchLidová záložna,Praze Českoslovanská záložna a nejmladší v
Hradci Králové Úvěrní družstvo Eliška. Všechny

tyto peněžní ústavy jsou ve formě společenstva S
tučením obmezeným, tedy družstva svépomocná,
která jsou odkázána ve svém obchodování pouze
ha členy. Ústavy ty vykonaly veliký kus práce na
hospodářském osamostatnění katolíků českých, leč

prece jen trpce pociťován nedostatek vlastní banky, u které by se všechny obchody mohly sou
střediti. Nedostatku tomuto má býti v nejbližším

se odpomoženo. V Hradci Králové, centrále kato
kého hnutí východních Čech, seskupilo se něko

k nadšených lidí, kteří po delší čas tiše bez hlu
u pracovali na tomto podniku, aby jej přivedli k

„ Šivotu.A tak můžeme dnes řící, že dne 1. května
* bude otevřen v Hradci Králové bankovní ústav —

Krátovéhradecká bankovní jednota, společnost s
ručením obmezeným. :

Formu společnosti s ručením obmezeným vo
li zakladatelé před formou akciové společnosti z
toho důvodu, že jednak práce přípravné netrvají

tak dlouhou dobu, jako je tomu u společnosti akcio
vé, jednak zařizovací výlohy jsou menší. Společní
ci ručí pouze složeným podíly, které možno na
jiného převésti, naproti tomu spojenci bankovní —
lidé vyhledávající úvěr ať již osobní neb obchodní
— nejsou nuceni státi se členy, jak tomu jest při
společenstvu s ručením obmezeným.

Podíly k upisování jsou vyloženy po K 500.—
a nutno po valné hromadě složiti na každých K
50D.—nejméně K 250.— v hotovosti a zbytek pak
libovolně dle dohodnutí spláceti. Vzhledem k tomu,
Že jedná se o podnik toho druhu ve hnutí katolickém

ručujeme jednotlivcům uložení aspoň částky jejich.
vkladů v podílech společnosti. Dosavadní soukro
má upisovací akce, které se zúčastnili přečetní
kněží i laikové, jakož i spolky, zaručuje nám již
nyní zdárný výsledek, očekáváme však, že po této
výzvě počet společníků ještě vzroste, že najde se
dosti katolických kněží a laiků, kteří se rozhodnou
ásboň K 500.— v tomto podnku uložiti. V zařizují
cím výboru jsou pánové: Antonín hrabě Dobržen
ský, majitel panství v Potštýně n. Orl., Bohumil
Hobzek, c. k. gymn. profesor v Hradci Králové,
MUDr. J. Hašek, obv. lékař a maj. realit v Třebe
nicích, Jindř. Jelínek, soukromník a maj. realit v
Hradci Král., Mg. Ph. Karel Maisner, lékárník v ML.

FEUILLETON.
Ubožáci v kanceláři.

Že svých zápisků sděluje Florián Notýsek.
II.

Podací protokol okresního úřadu v P. byla
malá klenutá jizba o jednom hlubokém okně. U to
"ho za velkým starým psacím stolem seděl proto
kolista .Melich. Byl to stařec, sedmdesátník, alé
dosti statný. Na první pohled bylo znáti, že dbá
svého zevnějšku. Nosil dlouhý kabát, pestrou ve
stu, v létě bílou, čistý límec a černou vázanku.
Mě bílé kadeřavé vlasy, bílý knír a licousy, bradu
nosil vyholenou. Byl to stařec vážného, ba zádum
čivého vzhledu, pracoval tiše a správně o svém,
nikdy nikoho neobtěžoval. |.

Pohnutý byl jeho osud. Býval vojákem, pak
zdědil po otci pěkný dům na náměstí v P. s do
brým kupectvím, kteréž, jsa vyučený kupec, po
leta vedl. Sám jsa z měšťanské rodihy, oženil sč
s.dcerkou měšťanskou. Když jeho dva synové, vy
šli ze školy, zemřela mu žena. Malich se již ne

oženil. Vzdálená příbuzná vedla domácnost, Meoh obchod: Starší syn Rudolfvystudovav, dal se
ná vojnu a' stal se důstojníkem, mladší Stanislav
vyučil se kupectví a šel pak na zkušenou. do ci
ziny. Po několika letech však stařší syn, byv zá
pleten db nějaké choulostivé věci, musil kvitova“

Be Me Si na otci svůj podíla odcestovalgas; Kdežhudbou se živil a zcela zánikl. Mladší,

Boleslavi, Antonín Pochmon,, redaktor >Obno

vye vBhádj Králové ThDr. Frant. Rey, stdelníkanovník v HřádciKrálové, cís. rada K. V. Šku
herský, továrník a majitel realit v Hradci Kráfové,
František Svoboda, děkan v Semilech. Msere Th.
Dr. František Šulc, profesor bohosloví v Hrad

ci Králové, ThC. A. Šelbický, sídelní kanov
nik v Litoměřicích, Frant. Šabata, rožník a starosta
ve Vrbici, Ing. Chem. A. Tauber v Kostelci n. Orl.

| Kromě toho celou akci podporuje Politické druž
stvo tiskové podo chranou sv. Jara Nep. v Hradci
Králové a Politické družstvo tiskové české strany
křesť. sociální v Mladé Boleslavi.

Funkce projektované bankovní společnosti
jsou velké. Bude prováděti veškeré obchody ban
kovní a směnárenské (eskont a inkasso směnek,
kuponů a poukázek, výměna mincí, koupě a prodej
cenných papírů na všech bursách, přijímání vkladů,
úhrady do ciziny, akkreditivy, účty žírové, velko
obchod uhlím a dřívím, úvěry všeho druhu).

Při předběžném upisování potkali se zaklada
telé opravdu se živým zájmem a pochopením u
kleru i laiků, i obrací se dnes proto na všechny
příslušníky s uctivou žádostí, aby dle možnosti u
pisovali podíly aneb alespoň po ustavení ve všech
záležitostech finančních s důvěrou na podnik tento
se obraceli. Vzhledem k tomu, že valná hromada
je ustanovena na středu dne 22. dubna na půldruhou
hodinu odpolední, žádají se interessenti, aby své
přihlášky za společníky učinili u pana Bohumila
Hobzka, c. k. gymn. profesora v Hradci Králové,
nejdéle do 18. dubna současně s udáním, zdali se
valné hromady zůčastní či nikoliv. Jest v zájmu
všech společníků, aby prvé valné hromady se zú
častnili osobně. Na uvedeného pána buďtež též ří
zeny i ostatní dotazy nové společnosti se týkající.

Velikonočních
pohlednic
používejte s náboženskými
symboly, jsou pro katolické
— vrstvy nejvhodnější. —

V umělec. provedení lze obdržeti

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.===

Volné listy.
Život — tvůrčí síla. Protože o životní síle stá

le se hovoří a protože nedávno byla vyzdvižena
opětně proti monismu, vracíme se k věci opětně
i v >Obnově«

V kterémsi socialistickém listě jsem četl, že
prof. Mareš jest přírodovědecký klerikál. Mínění
toto plyne z nedostatečné myslivosti a z obmeze
ného zaujetí proti každému člověku, jenž hned
ztřeštěně nekřičí: »>Sláva Oswaldovu monismu,
sláva historickému materialismu!« Že monism jest
pouhá domněnka a že historickému materialismu
již odzvonili, socialisté stále pořád ještě nechtějí
vědět, ač chlubí se vědou a kulturou, jako páv pyš
ní se chvostem. Ale o pávovi jest známo, že vlast
ně jest domýšlivou slepicí.

(O,
jsa povahy nestálé, často měnil místa, až posléze
kdesi v Uhrách uvízi, na otci též svůj podíl si vy
žádal a od té doby nedal o sobě zprávy.

Tím starý Melich valně se zatížil, ale mělo
pro něho přijíti ještě hůře. Přišly válečné doby,
obchod vázl a konečně i požár zničil vše, dům i
obchod. Melich byl žebrákem. Bývalý zámožný
měšťan a kupec, jenž i v městské radě zasedal,
psal teď u okresního úřadu za denní plat 1 zl. Ale
nebyl pouhým písařem. Jeho zkušenosti z vojny,
z obchodu, z účastenství v samosprávě a posléze
ze služby u okresu byly značné a pro svou inte
ligenci a rozvážnost často byl brán na potaz. A
tak mnohdy nějaká zlatka zvýšila jeho sygovné
příjmy, ač mnohý poradu vzav, na uznání »g£apo
mněl«, neboť Melich nikdy nic nežádal.

O »černé hodince« podvašerní rád ten Či onen
z úřednictva zasedl v protokole na rozviklanou
druhou židli a pohovořil se starým Melichem. —
Všichni si ho vážili a mladším často dobrou radou
prospěl. Pěkně uměl 'vypravovat o starých ča

„sech, o politických a válečných převratech, ale
„nerad mlivil o svých osudech, zejména zmínka o
nezvěstných synech byla mu trpkou.

Tak přišel k němu jednoho zimního, podvečerasekretář Rot, po radovi Vartovi nejstarší úředník

„okr úřadu. ©
: © Rázhovořili se. Byli to dvapoctivci. Rot, bý
valý k

„to na'jazykh, a starý, osudem trpce zkoišený. Mě
ako výborný hudebník,co na srdej,ich — p F, jenž své nitro zakrýval. Jediněs

Prof, Mareš nesouhlasí s pouhým hmotným

jtvempřítodním a dčí tvůrčt síleži dá, protojo K tomu vedou zásady správného myšlení. Zdra
vé myšlení, pravíme my, vnuká neodbyfňoumy
Menku, že tvůrčí sfla životní neocitla se ve světě
sama sebou a z ničeho nic, nýbrž že má s- svůj
pramen ještě mohutnější pozadí a ještě větší slu.
Tohoto nutného logického doplnění však prof. Ma
reš již neříká a v tento rozum své soustávy nedo
plňuje, čímž zastavuje se na půl cestě. Z toho jde,
že socialisté prof. Marešovi křivdí, přezdívajíce
mu přírodovědeckých klerikálů. Prof. Mareš život
ní tvůrčí sílu předkládá veřejnosti nejen jako vě
decký poznatek, ale spatřuje v ní také popud k

by tady sestavil smysl života a rád by odpověděl,
ač výslovně se o tom nevyjadřuje, na životní 0
tázku: Proč jest člověk tady na světě a jaký jest
cíl jeho? Odpověď jeho však rozhodně není kleri
kální (náboženská) a neobsahuje podnětů, které by
byly s to, aby člověka vedly k mravnímu jednání.

Slyšme: »Docela jiný smysl dává životu vita
lism, uznávající v něm tvůrčí sílu, pudící neustále
k novému a lepšímu. Ve světle intelektu jeví SE
člověku životní pud k lepšímu a dokonalejšímu jako
mravní povinnost, plynoucí z vlastní mysli, poviň
most usilovati o zdokonalování člověčenství, od
zvířeckosti k božství. Tužba: chci žít! dostává tu *
jinou odpověď. Neužívej, nýbrž dělej něco, tvoř,
přispívej ke zdokonalení člověčenství, především
vlastního. A v tom jest i nejvyšší radost živoťa,
radost z dobrého díla, tvůrčí radost, potvrzující,
že ve tvoření lepšího jest pravý smysl života. A
rijské mysli jest vlastní autonomie života, věrnost
sobě i druhu, z úcty k sobě; autonomie počítajíci
sice s poměry danými, ale usilující o vytvoření
lepších odhodlaná k obětem, bez kterých není po
kroku.

A tu zase jest otázka, jaký smysl a cíl má
vývojové úsilí života, skončí-li život na zemífy
sickou zkázou? Věda, prorokující tuto zkázu, pře
kračuje své meze. Není dobře uzavírat ani účty
světa bez znalosti všech položek. Konečně uznává
fysika za poslední substanci éther, jehož vlastnosti
jsou téměř duchové. Vývoj není tedy snad jen zá
kon života, snad vládne i vesmírem zákon vývoje,
a pokrok uskutečněný životem na zemi přispěje
ku pokroku všehomíra a nezanikne se zkázou ze
mě.«<

Cíl tento, prof. Marešem vytýčený, může snad
všelijak v život lidský působiti ale jistě nemá síly,
vytvořiti mravní povinnost, která by byla zákla
dem spořádaného jak osobního, tak společenského
života. (Cíl. tento sdílí se o chabost — svoji
s ostatními účely, které byly kdy od různých filo
sofů vytčeny a které mají společnou známku v
tom, že nechtějí mluviti o základech náboženských.
Každý takový cíl, který nebere v počet Boha a
nesmrtelnost lidské duše, jest již předem odsouzen,
aby s přeraženou páteří některou chvíli živořil
a potom aby zanikl v knihách. Mravní povinnost,
jak ji prof. Mareš vykládá, jest vlastně opětný po
kus, postaviti mravnost člověka na vlastní nohy,
na podklad kulturního pokroku, který še neohlíží
na základy náboženské. Domníváme se ovšem, že
tím prof. Mareš proti náboženství nic nepřátelské
ho neobmýšlí, ale nespravedlností jest, vytýkati
mu klerikalism, neboť zdůrazňovati životní tvůrčí
sílu a státi proti hrubému materialismu, nezname
ná ještě uznávati pro mravnost náboženské zá
klady. Vstupní řeč universitního rektora Mareše
jest vlastně úsilím, čeliti nějak proti zmatku svě
tových a životních názorů a proti úpadku mravno
sti. Po stránce mravní prakse rektor Mareš se do
mnívá, že tvůrčí životní síla a z ní vyvozené jím

(O
Rotem o svých osudech mluvil. Toho dne během
řeči Melich si zasteskl: >Tak jsem po léta sám,
žena dávno zemřela a o synech nevím. Ani nevím,
jsou-li živi, mám-li snad někde vnoučata — to ně
kdy má člověk takovou tesknou chvíli — aspoň
kdybych ty děti ještě spatřil, když již se mi tak
připozdívál«

Rot se otázal, kolik mu je Jet, načež Melich
se zamyslil, pak svým poctivým pohledem se po
díval na Rota a pravil: »Právě za tři dni v neděli
bude mi 75 rokůl«

V tom přišel sluha Janeček s rozsvícenou lam
pou a sekretář po chvíli odešel. Ve své kanceláři
pak řekl Rot pánům: »Melichovi bude v neděli 75
roků, udělejme mu nějaké potěšení!< Všichni sou
hlasili. V neděli ráno pak měl Melich na svém:
stole velký arch papíru s ozdobným nadpisem
»Gratulantes«, podepsaný všemi. Pak se dostavili
k němu, vedeni jsouce sekretářem Rotem a tento
odevzdal mu pěknou tabatěrku, libru tabáku a V
obálce peněžitý dar. :

— Pohnut děkoval Melich úředřkčům za jejích
přátelský projev, řka, že.ve své osamělosti v o
kročilém věku dvojnásob cítí útěchu tak milého
projevu. Později přišel však k němu sekretář Rot
a zval jej, aby od té doby aspoň všecky neděle
trávil'u mich, u Rotů.

Manželka

B již dávaolitovala staréhoicha a když příštíneděli Melich k ni v
de přišel,vitalíř“ho Ko ah vit vřele



důsledkyjsoa schopny, aby založily mravní po
vinadst asestrojily smysl života.4

Autonamsí morálka. Myšlenky, jak je prof.
Mareš vyložil, přerušůjí vztah mezi mravoukou a
vědomím o Bohu, jakběb zákonodárci, to jest
niravní povinnost nemá býti závazná jako příkaz
Boží, nýbrž z důvodů jimých. Důvody tyto v řeči
Marešově jsou: tvůrčí životní síla pudí neustále
k novéma a lepšímu. Ve světle intelektu jeví se
člověka životní pud k lepšímu a dokonalejšímu ja
ko mravní povinnost. Tvoř a přispívej ke zdoko

. nalení člověčenství. V tom jest nejvyšší radost ži
vota a pravý smysl života. Pokrok uskutečněný
životem na zemi přispěje snad ku pokroku všeho
mira a nezaníkne se zkázou země.

Dle prof. Mareše základem mravnosti a smy
su života jest kulturní vývoj člověka a všeho lid

saad kn pokroku všehomíra. Jest pozoruhodno, že
se tu prof. Mareš sbližuje s monisty, proti nimž fi
losořicky a vědecky bojuje. Pantheisté i monisté
za pravidlo mravnosti stanoví také kulturní pokrok.
Taktěž mluví i Wundt, dle něhož mravním účelem
jednání jest obecný pokrok, pokud znamená objek
tivní duchové hodnoty, které ze společného žití lid
ského vyplývají a život jednotlivce i celku zušlech
ťují, aby povstaly ještě cennější hodnoty. V tom
to rouše životní síla jako vůdce ke kulturnímu po
kroku nemá žádné přednosti před tak zvaným mo
nismem, protože se potácí v nejasnostech a vede
k velikým rozporům. Ovšem kultura jest pro lid
stvo užitečnou věcí, ale měřítkem- pro posuzování
mravnosti býti nemuže. Vynalezení stroje, objeve
ní neznámého posud prvku, stavba drah, díla bás
nická, hudební a sochařská — to vše jest kultur
ním pokrokem. Tane-li nám živě na mysli, že mrav
nost jest určena pro všechny lidi, že jest tedy, mo
derně řečeno, demokratická, pak sama sebou se
dostavuje otázka: když kultura zakládá mravnost
a když vynálezci, básníci, spisovatelé a učenci vy
skytují se po skrovnu, co potom s těmi miliony
lidí, kteří nejsou básníky, malíři, ani konstrukte
ry? Pak ovšem bylo by dlužno stanoviti jen ja
Kousi mravnost aristokratickou, náležející jen
svrchu označeným znamenitým lidem, kdežto o
statní byli by bez mravnosti, protože dle tvůrčí
sily životní 'ničím ke kulturnímu pokroku nepři
spívají.

Mravnost však nesmí býti výsadou jednotliv
ců, nýbrž musí býti společným majetkem všech.
všichni bez výjimky, bohatý jako chudý, vzdělaný
i nevzdělaný jsou povoláni ku mravnosti. Byť byl
někdo nedovedným sochařem, může a má býti do
brým a mravným člověkem. Ostatně kdyby se
mravnost vyčerpávala kulturním pokrokem, jedna
z prvých otázek, které by se vynořily, by zněla:
k čemu tento kulturní pokrok a k čemu tato mravní
povinnost tvořiti. když všechny plody kulturní
práce postupem času mizí a se rozpadávají? Kde
jest kultura Assyřanův a Babylonských? Zůstaly
z ní hromady popsaných a nepopsaných kamenů.
Truchlivý to zajisté konec. A pro zříceniny že má
se diti sebezápor, sebeobětování a veškeré mravní
usilování? Kdo dá svůj život a své všechny zápasy,
aby vše skončilo v hromadě kamenů? Kdo bude
přinášeti oběti pro věc, která zanikne?

Oslabení mravnosti, na tomto základě stavě
né, roste ostatně také otázkou: jaký smysl a cíl
má: vývojové úsilí života. skončí-li život na zemi
fysickou zkázou? Prof. Mareš na tuto námitku od
povídá skoro jako Wundt. který poznamenal. že
prý se má věřiti, že fysický život nikdy se neskon

— nebylť to obyčejný písař, nýbrž starý pocti
vec, a rozšířila pozvání svého muže ještě na dva
dni v týdnu. Když večer Melich od Rotů odcházel,
téměř slzel pohnutím. jak krásný den to pro něho
byl v přátelské besedě a při hudbě. Rot totiž mistr
ně ovládal cello, jeho dcera klavír a přizvaný
praktikant Stehlík housle. A tak po celý večer za
znívala dojemná a veselá tria. Rot a Melich pilně
si podávali tabatěrky a zářili spokojeností. Když
Melich pak ve své prosté světničce ukládal se na
lože, řekl si:>Přece se na mne ještě sluníčko u
smálo. Bůh žehnej těm dobrým Rotovým.< V zá
pětí jej bodlo u srdce: »Jen kdybych ještě o těch
svých dětech věděl!« :

Nazítří v pondělí seděl Melich opět za svým
ohromným psacím stolem v protokole, když vešel
sluha Janeček: »Mají přijít k panu radovi, Něco
přišlo o nich, rada nad tím vrtí hlavou.«

Melich šel. Rada Varta seděl rozložen ve své
lenošce, v ruce papír. Na pozdrav Melichův ne
odpověděl, alé sesunuv brejle na špici nosu, podí
val se na Melicha a pravil: »Tadyhle přišel přípis
z Uher — počkaj' — ze Szathmáru, v Praze nám
to hned z maďarštiny přeložili a zaslali — máte
Vy syna Stanislava?«

Melichem to trhlo, sotva se udržel na nohou:
>Měl jsem, mám, co je prosím? Dvacet let o něm
již nevím.« V

„ „Tu rada Varta se podíval do papíru, pak na
Meficha »>No— nějaký Stanislav Melích tam sedí,

čí. Prof. Mareš pomáhá slabinám mravnosti -na
kulturním pokroku založené poukazem, že fysika
uznává za poslední substanci éther, jehož vlastno
sti jsou téměř duchové, že vývoj snad vládne i ve
smírem a že pokrok uskutečněný životem na zemi
přispěje ku pokroku všehomíra a nezanikne se
zkázou země. Prof. Mareš tedy žádá také víry pro
všechny, kdož by byli na váhách jednati mravně
pouze pro kalturní pokrok, který v budoucnosti
promění se v trosky. Všichni takoví pochybovači
mají tedy věřiti, že kulturní pokrok rozvíjí se věč
ně ve vesmíru. Tato podpěra mravnosti svou cha
trností nejen že nemá moci, aby člověka k mravné
mu jednání podněcovala, ale přispívá zároveň ne
málo k tomu, aby člověka ovládlo přesvědčení o
nicotnosti všeho mravního snažení. Člověku těž
ce pracujícímu a strádajícímu nedodá věru žádné
vzpruhy myšlenka, že snad kulturní pokrok jest zá
konem 'všehomíra. A ostatně člověk netouží po
tom, aby jeho mravnost byla živlem udržujícím
vývoj všehomíra, nýbrž přeje si trvání své osobní
existence i po smrti fysické. Tato tužba jest mu
mnohem životnější, nežli jakési cizí-kulturní pokra
čování všehomíra.

Jestliže tedy odpůrci našeho náboženského ná
zoru životního vytýkají nám, že mravnost naše
spoléhá na víře, což prý modernímu člověku ne
může postačovati, pak konec konců i všechny je
jich mimonáboženské a protináboženské nahrážky
v důsledcích svých ústí jen ve víře pouhé a na
prosté.

Ukázali jsme právě, že i v rozkladech prof.
Mareše tají se sliná víra a mnohými doklady iiný
mi mohli bychom dovoditi, že co do řešení smyslu

všech, kteří vzpírají se základům, které pro smysl
Života a mravnost podává naše náboženství.

Jest však otázka, která víra jest životnější a
odůvodněnější. Již s hlediska filosofické úvahy a
zdravého rozumu, abychom se drželi životní síly
Marešovy, vysvítá, že životní, účelně piracušící
a tvůrčí síla nepovstala sama sebou, nýbrž že jest
nástrojem »Inteligence«. Logika vede k tomu, že
za touto silou uznáváme Boha. Hledíme-li pak k
tomu, že samými nejpřednějšími přírodozpytci se
vyznává, že duševní činnosti lidské nelze vysvět
liti pohybem hmoty, neboli dějstvem chemicko
fyslkálním, pak vystupuje odůvodněnost naší víry
V nesmrtelnost duše. A již tyto dva základy posta
čí k důkazu, že mravnost náboženská podává
mnohem uspokojivější výklad smyslu života, než
životní síla, která jest odlamována od svého logi
ckého spojení s Bohem, která jako bůh-slepec.má
říditi naše mravní konání a která může vystačo
vati pro smysl života na papíře, ale nikdy v těžké
životní praksi. Opakujeme tedy ještě jednou, že
socialisté a volnomyšlenkáři prof. Marešovi oře
zdívají >klerikálů« neprávem.

okresní soudce a poslanec, obstarával placené zrád
cování české věci. zachvělo smutkem a hrůzou v
celém národě. Každý poctivý člověk by se domní
val, že tato povahová a mravní pohroma jest osa
moceným zlem, na jehož odstranění musí se spo
jiti všichni upřímní a uvědomělí národní činitelé.
Dni v horečných rozpravách míjely, a s úžasem
jsme poznávali, že zlo nebylo osamoceno, nýbrž
že za sebou vleče jinou a ještě horší příšeru. Pří
šera tato objevila se způsobem obmývání zrádce

svého otce, to snad jako vás, že jako zámožný mě
šťan a kupec to vyrovnáte.«

Melich zbledl, zachytil se lenochu židle. Tu
Varta se drsně zasmál: >Tak vidíte, po léta truchlí
te po dětech, žijete jako poustevník a zatím syn
takhle. Teda co odpovíme? Že žádný zámožný
měšťana kupec nejste a že nemůžete nic platit. Te
da ať si to tam odsedí. A počkejte, ještě něco tu je,
ten váš syn je vdovec a má malého chlapce >Je
no< — to je jako Jan — proto se ptají ze Szathmá
ru, zda byste si jej vzal k sobě. Co napíšeme?
Teď teprve starý Melich se vzpamatoval a se sl
zami v očích pravil: »Bohužel platit nic nemohu,
ale to dítě si vezmu!«

»Teda já to tak napíšu -—a tuhle máte adresu.c
Melich vypotácel se z kanceláře radovy, zasedl za
svůj stůl a složil hlavu do dlaní.

Zvěst o Melichově synu rozšířila se ihnedpo
kancelářích, ale nikdo nechtěl dotýkat se jeho rá
ny. Jen sekretář Rot přišel, těšil starce a odvedl
jej domů a ohlásil jej nemocna. Nazítří ráno našla
Melichova bytná Melicha za stolem sedícího, čelo
v dlaních — byl raněn mrtvicí. Na stole ležel za

čatý „dopis: >Můj drahý, zbloudilý a nalezenýsynui«
Po dnes vidím tu starou poctivou tvář Meli

chovu za tím ohromným psacím stolem i v rakvi.
Pousmálo se sluníčko na něj, a hned černými mrač
ny se zatáhlo. Ubožák v kanceláři!

m

, Švihy a spíláním těm; kdož odkialbnízrady způso
bili. Čin Švihův jest hrozný, ale dá se vysvětliti,
že takoví bezcharakterní zaprodanci ojediněle v.lid
stvu se vyskytují. Hroznější jest však, že Šviha
byl hájen, že strana národně-sociální dlouho schá
tralce kryla a netajila zloby své nad tím, že pravá
podoba zrádce byla objevena. A tato- skutečnost je
ještě horším zlem a větší mravní pohromou náro
da, než sám čin Švihův. O rozmnožení této druhé
ostudy před tváří celé Evropy stará se také Ma
saryk, mravokárce a český humanista. Nestačí mu
snad, že skutek Švihův zavál děsným puchem přes
české hranice, a proto se stará o to, aby cizina
osvojila si ještě mínění, že český národ má inteli
genty a vůdce, kteří již nejsou s to, aby národní
proradu náležitě poznali a odsoudili. Český Cato,
s židovským kazem ve své povaze, ve schůzi šir
šího výkonného výboru české (?) strany pokroko
vé vzal v pochybnost výrok šesti autorit o vině
Švihově a vytkl, že Šviha nebyl slyšen. Jest zby
tečnou prací, říkají-li »Nár. Listy< proti Masary
kovi, »že oněch šest soudců byli lidé vesměs svr
chovaně vážní, kteří celý případ uvážili, věrohod
nost důkazů pečlivě ocenili a na jich podkladu do
spěli k nezvratnému přesvědčení o vině Švihově.<
Všem lidem, kteří se neučili logice u Masaryka, o
důkaz pravdy nejzřejmějším způsobem postaral se
Šviha sám. Na počátku zapíral, dovolával se své
neviny, hrozil žalobou, zbaběle a ničemně přísa
hal a na konec práskl do bot, jako to činí všichni
zločinci, kteří majíce příležitost, berou nohy na ra
mena, aby znikli trestající spravedlnosti. Může
býti někdo takovým hlupákem a domnivati se, že
člověk vynikajícího postavení a očekávající ještě
vyšších hodností, jsa prost činu, který se mu při
čítá, uteče za hranice, na místo aby se vztýčenou
hlavou a důstojnou hrdostí dostavil se před soud
národa a před porotu, jejímž úkolem by bylo očisti
ti jeho poskvrněnou čest?

Masaryk s tvářností velikého mudrce prohlá
sil, že Šviha nebyl slyšen. Výrok Masarykův jest
tím zbědačilejší, čím jasnější jest věcí, že Šviha,
kdyby byl chtěl, mohl si sjednati takové oslňující
slyšení ve velké schůzi národně sociální na Žofi
ně a pak ve sněmovně. Po prokázání své neviny
mohl míti zvučnější jméno, nežli před tím jako po
slanec a předseda národně-sociální strany. Koneč
ně, když Šviha byl takovým nedovtipou, proč mu
masarykovci tajně toto slyšení nenašeptali? Masa
ryk jest slavným obhájcem. Láska jeho ku pravdě
zazářila, když pečoval o neviňátko Hilsnera, pak
Bejlise, a nyní svým prorockým kvalitám vstavil
korunu pochybnostmi o tom, zda se Švihoubylo
správně jednáno, ač každému poctivě smýšlející
mu Čechovi jest věcí nejprokázanější, že Šviha co
do způsobu sebeobhajoby byl nesprávnost a nepo
ctivost sama. Kdo by se domníval, že Masaryk
myslí to s pochybnostmi svými vážně, musil by
o soudnosti českého Catona projeviti pochybnosti
ještě silnější.

Masaryk má však jiný cíl za lubem. Soc. de
mokraté už prohlásili, že mandát Masarykův udr
žovati nebudou, nechtějí se vůbec děliti o své man
dáty se stranou pokrokovou. Tedy »zásadní stano
víska« změnila se jako na obrtlíku ihned k vůli
tomu, aby se získala přízeň lidí k volebnímu kom
promisu povolnějších. Napřed realisté hubovali na
volební karteláře, nyní pak právě náklonosti nár.
sociálů ke kartelářství chtějí využitkovati politi
cky pro sebe. Tedy chytrá politická taletikaodpo
roučí dělati advokáta usvědčeným provinilcům
strany spřátelené. Masaryk však nadto z osobní.
a politické zaujatosti chce jednoduše mladočechy
uvésti do rozpaků a způsobiti jim nepříjemnosti,
přeje si, aby byli prozrazení úředníci, kteří důka
zy mladočechům obstarali. Jest pozoruhodno, že
Šviha zažádal o prodloužení času ku podání žaloby
ustanoveného, a není dnes jisto, zda zažaluje čili
nic. Masaryk má asi také podezření, že důkazy zís
kány byly za peníze, a odtud jeho machinace, kte- 
ré mají všechno jiné na zřeteli, než správné čž
nesprávnéjednání českéhonároda( vůči zráděl
Švihovi. Karakterisuje českého Catona, že musí
býti zakřikován, aby k vůli národnímu zrádci ne
usiloval o zničení existencí lidí, kteří vykonali krás
nou službu pro odstranění tohoto zrádce, a že Kra
mář musil ho napomenouti: »Řekl jsem již profeso
rovi Masarykovi v říšské radě ve Vídni a opaku
ji to veřejně, že odhalení dra Švihy bylo činém
nejčistšího, veškeré úcty zasluhujícího vlasterie
ctví, a s největší rozhodností odmítám, že bychom,
své zprávy měli od nějakých detektivů.< Slovem,
Masaryk jest karakter! Jest jistě přesvědčen o vič
ně Švihově, ale z lásky k humanitě a spravedlno
sti svou mluvou prozrazuje, že se má konati sogid,.
kdež by byli prozrazení a pak existenčněpotrestání
úředníci, kteří se o odhalení zrádce postarali. A
proto sláva národnímu natěrači Masarykovi! — Ře
pínský kaplan, který 'vůbec neexistoval, byl v
»Čase< popraven bez slyšení okamžitě. "*--* se 0
zval proti náhlému ortělů protest, byl ortel opa
kován povýšeným hlasem. ačkoli přece kaplan ta
ké nebyl slyšen, protože to ani nebylo možna. Alé

, Šviha — ani še k žádnémusoududostatineš. jak dokázal celým svým chováním. Aprolo —
Udiž, chudák, politování!



Obrana.
- Skvělé vyznamenání idumiiné řeholnice. Vždy

zustane černou skvrnou na francouzských volno
myšlenkářich, že způsobem nejdrsnějším postupo
vali proti Milosrdným sestrám, těmto lidumilným
ženám, které místo frásovitých řečí provádějí hu
manity se vší obětavostí. Aby byli uspokojení hor
liví fanatikové, udeřena pravá humanita v tvář
pěstí nejtvrdší. Jinde však hledí se na význam ře
holních ošetřovatelek daleko vážněji. Sarajevská
»Vrhbosna« oznamuje: Naše Milosrdné sestry maji
v Drinopoli veliký ústav. Před pěti lety byla zdej
ší učitelka s2stra Maria Josefa Curilovičová pře
Jožena do Drinopole a ustanovena představenou
celého ústavu. Nová představená ujala se horlivě
svého úřadu a v krátké době tří let nemocnice,
školy a celý ústav značně rozšířila. Sotva práce
dokončeny — vypukla balkánská válka. Drinopol
v bojích nejvíc trpěl. Všichni brali útočiště k Mi
losrdným sestrám. Pod jejich střechu přijaty rodi
ny, které bombami příbytku zbaveny. Celá rakou
ská kolonie u nich ubytována. Školy zavřeny —
a ctihodná sestra rozeslala všechny sestry i učí
telky po nemocnicích k obsluze raněných a nemoc
ných. Také Turci u nich hledali a nalezli pomoci
ve všech potřebách. Za své zásluhy, jichž si cti
hodná sestra získala po dobu obležení, vyzname
náma od Jeho Veličenstva císaře a krále Františka
Josefa I. zlatým záslužným křížem s korunou. Ta
ké císař turecký uznal obětavou činnost milosrd
ných sester a dvanácti sestrám poslal stříbrnou
medajli jako uznání za neunavné ošetřování ture
ckých raněných a jejich představenou ctihodnou
sestru Marii Josefu vyznamenal nejvyšším vyzná
menáním pro paní, t. j. řádem Šefekat. A bulharský
car vyznamenal ctihodnou sestru dekorací červe
ného kříže! — Tedy tři císařové vzdali zaslouže
mnoučest energické samaritánce, která čerpala po
silu k činům velikým ze své katolické víry.

Jakou svobodu ©volnomyšlenkáři připravují.
Napřed žádají, aby měli plnou svobodu pro sebe,
ale jakmile ucítí dostatečnou sílu, začnou tyraniso
vati konservativní obyvatelstvo až běda! Hned
berou katolíkům taková práva, jaká dříve se vší
houževnatosti reklamovali pro sebe. Jest to dobře
vidětina krutovláděportugalské.Tam docelades
potové dovedou šlapati i kulturu, jen aby nevzniklo
nebezpečenství pro jejich samozvanou vládu. Zmí
něný již Angličan Filip Gibbs píše: >Horší nežli
hospodářský stav v Portugalsku jest jeho duchovní
choroba. Bylo odsouzeno ku mravní smrti těmi re
publikánskými vůdci, kteří uprostřed spousty prázd
ných slov o svých povznešených ideálech, od
kryli čertovo kopýtko sobectví a zištnosti. Polo
vice škol po různých reformách byla pozavírána
a přes všechna pěkná slova republikánských mini
strů nebyly nahrazeny jiným systémem vzdělání a
výchovy. V Oportě samém byly zavřeny všechny
školy a 1800dětí, které byly dříve vyučovány, vy
učují se nyní zpustlosti na ulici. V témž městě
byla zavřena kolej Boa Vista pro 200 hochů ze
středních vrstev, poněvadž se — bez všelikého dů
kazu — vyskytla domněnka, že jest úzce spojena
s royalisty. Lid portugalský jest ovládán ďábel
skou tyranii, jež ke. zkáze uvádí duši i tělo náro
da, který dříve v dějinách vykonal veliké dílo. Do
Anglie, kterou Portugalsko jednou zachránilo před
cizí porobou, zalétá nářek těch, kteří jsou křivě
obviněni, nesprávně žatářováni, kteří jsou obětmi
hrůzovlády, o pomoc a zakročení. Chce zůstati
Anglie hluchou k tomuto zoufalému volání o po
moc? Učiní-li tak, dlužno říci, že pozbyla rytířské
ho důcha a že pominula u ní láska k spravedlnosti,
jež učinila Angličany velikými mezi národy světa.«

A volnomyšlenkáři francouzští pokračují v ty
ranisování katolictva také houževnatě. Jeden vý
mluvný příklad z -poslední doby! V Amiensu asi
50 dítek šlo společně do kostela k prvnímu svatému
přijímání. Na té cestě šly párem, ale byly od poli
cie rozehnány, že prý se to příčí ustanovení obce.
Když pak šly z kostela a chtěly jíti společně do
školy, aby ještě tam od kněze byly napomenutv a

nom! A kněz, který dítek se zastával, byl zatknut
a až do půlnoci byl ve vězení.

Tedy veliký strach, aby děti, zachovávající při
odchodu z kostela pořádek, neohrozily státní řád!
Za to u nás volnomyšlenkáři smějí na schůzích ka
tolíkům spílat, soc. demokratům jest dovoleno při

se naříká ještě na >klerikální útlak«. Až začne v
Čechách svoboda francouzská, pak poznají kon
servativci pravou podobu těch, kteří nyní stále
básní o veliké svobodě. Kdo tyrany portugalské a
francouzské soustavně chválí, ten jistě nebude vo
liti k dosažení svých cílů jinou methodu.

O Římu křesťanském napsal Dr. J. Š. v obráz
kovém časopse >Týden světeme: >Když barbaři
měnili nádherný pohanský Řím v trosky, křesťané
ve svých katakombách kladli základy nového ŘÍ
ma, takže, když přišel středověk, byl Řím zase
ohniskem kultury a klasické krásy. A Vatikán —
tof srdce dnešního Říma! Kdo chce seznámiti se s
nejvzácnějšími poklady umění a literatury, musí
projíti jeho branou. Kdo chce dnes v Římě najíti
umění a pravé, velebné ticho, které opojuje veli

kostí, které uvádí bytostlidskou zpět k tušení jeji
podstaty, kde lze nalézti klíč k rozluštění mluvy
všech němých předmětů — ten nesmí jíti do ulic
moderního Říma, kde je vše, i uměnína prodej,
nýbrž zajíti si musí buďto k trčícím sloupům po
hanských svatyň, anebo vnořiti se v hlubiny veli
-ch a velkolepých chrámů. Jenom tam nalezne
ticho veliké a slavné, jež optodňovalo duše filoso
fů a otevíralo nebesa mystikům. Moderní Řím to
hoto ticha neslyší. A kdyby je slyšel, nepochopil
by ho.«

/ .
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Kam jdou české penize. >Opavský Věstník«
pronáší tento oprávněný stesk: Na žádost pražské
pojišťovací banky »Praha« bude frývaldovský lá
zeňský hotel »Altvater« 28. t .m. prodáván ve ve
řejné dražbě. Odhadní cena jeho je 723.414 K, nej
menší podání činí 361.707. — Tato dražba je smut
ným dokladem našich poměrů. Obrátí-li se český
podnik ze Slezska do Prahy se žádosti o pomoc a
nebo žádáme-li my ze Slezska pražské peněžní ú
stavy, aby v národním zájmu pomáhaly udržet ten
neb onen závod v českých rukou, dostává se nám
z Prahy, ne-li přímého odbytí, tedy oznámení tako
vých podmínek, které jsou totéž jako zamítnutí.
Alena německé podniky a reality mají české ban
ky v Praze dost peněz, na ty se nebojí půjčit pe
níze. Stále budeme do Prahy připomínat Vondráč
kovy doly, které mohly v českých rukou zname
nitě posilovat češství na Ostravsku a které nyní
německému majiteli z Pruska znamenitě se vyplá
cejí, ale zároveň také nás národně pomáhají ubí
jet. Na ně nebvlo v Praze českých peněz, protože
prý je to podnik pochybný, ale na německé hotely
v čistě německém těstě má nejstarší česká poji
šťovna peněz dost. Můžeme ještě do Pratiy připo

jitel se také nemohl dovolati českých peněz a ktz
rá nyní je v německých rukou. Tak vypadá česká

peněz, ale není jich tam, kde by mohly prospívat
nejen obchodně, ale i národně.«

Vzorué školství v katolické Belgill. Belgie má
již přes 25 roků katolické ministerstvo a katolickou
většinu v parlamentě. A za této >klerikální vlády«
pokračuje země ve všech oborech měrou neobyčej

ztrojnásobnil. Katolíkům záleželo však také na tom,

práv rodičů. Proto již od několika let pracovali na
reformě školských zákonů v duchu pravé svobody
a spravedlnosti. A tu měli největší nepřátely v li
berálech, spojených se sociálními demokraty, s po
krokovým blokem.

Belgie má dvojí druh škol. Tak zvané ořfivielní,
vydržované obcemi za podpory státu. Stát na ně
přispíval na dítko asi 67 franky a má na vyučo
vání dozor. Pak jsou školy svobodné, které si za

ložili katolíci sami a saml"je velikými obětmi vy
držovali, aby měli zajištěnou náboženskou výchovu

a—

Ve školách oficielních jest sice též zavedeno vyu
čování náboženství, ale tak, že ohlásil-li otec jed
noho dítka, že nechce, aby dítko bylo vyučováno
v náboženství, obec v té třídě mohla vyučování
náboženství odstraniti. Proto katolíci přinášeli tak
veliké oběti na vlastní školy, ač ina oficelní museli

přispíval, jako na oficielní; zároveň chtěli ale míti
zabezpečenonáboženské vvchování svých dítek,i
kdyby obec byla smýšlení protináboženského.

Školství belgické vyžadovalo však reformy i
v jiném ohledu. Návštěva školy nebyla až po tu do
bu závazná, též nebylo o další vzdělání dítek do
spělejších postaráno. Katolická vláda s katolickou
většinou v parlamentu bojovala jižpo léto o to, ale
pokrokářský blok to vždy dovedl překaziti. Nyní
konečně přijat nový školský zákon, který čeká jen
na projednání sněmovnou vyšší a na sankci. Zave

diče nedbalí budou napřed napomenuti. nepomůže
li to, budou jména jejich veřejně vyvěšena, a te
prv pak přikročí se k peněžité pokutě nebo k vě
zení.

Stát bude přispívati na všecky školy i na svo
bodné stejnou měrou dle počtu dítek. Rodičům je
volno, posílati dítky své do kterékoliv školy — ať
oficielní. ať náboženské. Kde v obci se vyskytne
20 rodin, kteří nejsou se školou v obci spokojeni,
musí se pro jejích dítky zříditi zvláštní třída, od
povídající jejich náboženskému přesvědčení. Místu
našich škol. měšťanských zavedeny pro děvčata po

kově pokračovací třídy hospodářské, v městech
živnostenské. — Zákon přijat sněmovnou po 4mě
síčním tuhém boji katolické většiny s pokrokář
ským blokem!

Biskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové fy

„nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru kuihtisku.

Lu) Ceny mírné,vyřízenísprávné a rychlé. L..

Židovská »Existence« a »pojistnomahtematiko
vé« Spitz, Taussig a Weldmann. Taková valná
hromada ještě vůbec v Čechách nebyla, jaká se
odehrála 18. ledna v Praze. Byla by to vděčná lát
ka pro skladatele operet — ale pro pojištěnce zna
menala očistec. Tu se ukázalo, jak se má pohlížeti
na Ledererovo prohlášení, že >český národ musí
býti obrozen židy«. Židovští funkcionáři parnatovali
znamenitou měrou na své tučné honoráře, dávali

které odhlasovány
nebyly atd. Spitz zamodrchanou češtinou navrho
val změnu stanov na základě dobrozdání | *'istno
mathematiků«, čemuž málokdo rozuměl. Ale tomu
se rozumělo, že by nastala katastrofa, kdyby st
měly vyplatiti členům takové podpory, jaké slibo
vány při založení spolku.

Od té doby. došlo několikráte k výbuchům
hněvu pojištěného členstva, ale pojistnomathemati
kové těšili se bezpečnosti, ačkoli se jedná o sumy
ohromné. Dle stanov měl spolek vyplatiti pro pří
pad sňatku nebo úmrtí 630.000 K. Členové složili
na příspěvcích 1,950.000 K. Od července r. 1913
do ledna r. 1914 složili členové 263.000 K. ale v
pokladně jest pouze — 63.000 K. Jest nám věru há- 
dankou, proč nezakročily úřady přísně ihned, když
pojištěnci hlasitě si stěžovali „že jim >Existence«
nechce vyplatit nic. Kdyby tak obrovská suma le
žela jen z polovice v záložně, kdyby funkcionáři
brali platy jako páni radové, není možno, aby se
obnos tak náhle scvrkl na 63.000 K.

Chytráci chytají se nejrůznějších kliček, aby
vyvázli se zdravou kůží a aby jim diety zůstaly.
Dvacet pojištěnců v minulých dnech podalo u zem
ského soudu žaloby o zaplacení slíbených podpor.
V 15 případech uzavřen smír na 30% s tou pře
kvapující podmínkou, že tento smír bude schválen
výborem >Existence«. V pěti pak případech senát
prohlásil rozsudek, že spolek jest povinen zaplatit
slíbené existenční příspěvky po 1200 K. Když bylo
roztrpčení všech pojištěnců příliš veliké, přece
tedy konečně již výbor spolku, vyhotovil žádost
zemskému soudu za prohlášení konkursu. Ale —
žádost nebyla doložena. Ačkoli ji přinesl právník,
který na jejím vyhotovení pracoval, přece jí neo
patřil hlavními okolnostmi, předepsanými konkurs
ním řádem. Proč vypracována žádost nedostatečně?

A o takové obrovské peněžní katastrotě zmiňu
- se právě patentovaný pokrokově-vlastenecký

tisk kratičce v zastrčených drobných lokálkách, a
by židovský národ nebyl dotčen.

Takhle »národ obrodit« dovede každý
kšeftař také.

Srovnejme židovskou pojišťovací práci praž
skou s katolickým spolkem >»Charitas« v Hradci
Králové. Tento dobročinný spolek vyplácí veliké
příspěvky pozůstalým při úmrtí některého člena
a obstarává i příslušným pojištěncům věno v době

jiný



ci vyplatil již sumy obrovské a zkvétá dále utěše
ně.

Konečně »Existence« v konkursu. Výbor to
hoto spolku dne 7.t. 1m. podal novou, doloženou
žádost za konkurs. Volební stání koná se 14. dubna.
Sám zástupce spolku při líčení u zem. soudu do
znal, že spolék přijal loni v červenci 40.794 K, v
srpnu 38.788 K, v listopadu 36.898 K, v prosinci
37.595 K, v lednu tohoto roku 31.177 K. Po bouřlivé
valné hromadě došlo v únoru jen 6462 K a v břez
nu pouze 440 K. I nyní se potvrzuje, že spolek při
jal za dobu svého trvání (od r. 1910) na 2 miliony
korun, Nyní konečně zavedeno u trestního soudu

vyšetřování, proč z jmění tak obrovského zbylo
pouze 63.000 K.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4'|„| "08
Vklady vázané čdí
S vhtedyředankové—© p VN

Politický přehled.
Klotáč naříká .... Na schůzi v Praze 27.

března naříkal Klofáč, že budou-li se v Čechách
vyvíjet poměry tak, jako dosud, pak jdeme vstříc
naprostému rozkladu a katastrofě. Existuji
rozvaděné strany bez větších cílů a národ zmizel.
Vidím-li v Evropě, čím jinde je naplněn mozek po
litických lidí a stran a vzpomenu-li si, jak všude
připravují se veliké historické procesy, jež inohou
býti velice snadno provázeny i hřměním děl a jež
se mohou příznivě nebo nepříznivě ve svých vý
sledcích dotknouti i naší české existence, hanbím

til smysl pro vše větší a jak celá energie vyčer
pává se v nejnižších bojích osobních i stranických,
kde nikdo není už schopen, myslit na nic jiného,
než jak ukojit svou pomstychtivost a nenávist,
vlastnosti to, jež svědčí vždy jen o nízké duši a o
neschopnosti hájit vyšší zájmy národní.

V polské lidové straně dovršena roztržka. Na
schůzí 5. dubna v Krakově schváleno vystoupení
Stapiňského z Polského kola. Stapiňski sám pro

hlásil se pro spojení se socialisty a židovskými l
berály, ježto prý jsou nejlepšími obhájci neodvislo
sti Polska. Patří prý k těm politikum, kteří jsou
schopni všeho, aby dosáhli svého cíle. Na schůzi
sešlo se vše, co jest radikálního v Polsku a není
proto divu, že přijata pak resoluce, v níž se žádá
vybudování národní církve, boj proti »klerikalis
mu« a sjednocení se soc. demokraty a žido-liberály.

Boj Slovinců za práva jazyková. Před 14 dny
depítace slovinských advokátů podala ministru
spravedlnosti dr. Hochenburgerovi pamětní spis,
v němž žádají, aby u soudů v Korutanech a ve
Štyrsku civilní záležitosti jak písemné tak ústní,
vyřizovaly se v jazyku stran a aby soudy první
stolice v civilních a trestních záležitostech vyná
šely rozsudky rovněž v jazyku stran. A minulý tý
den dostavila se deputace slovinských notářů k té
můž ministrovi a odevzdala memorandum, v němž
se protestuje proti nařízení, jimž se zavádí něm
čina jako vnitřní úřední řeč.

Hr. Tisza obhájcem (!) rakouské ústavy. Ve sně
movně magnátů při projednávání předlohy o bo
senských drahách prohlásil hr. Tisza, že vládu
$ 14. považuje za ryze vnitřní ústavní otázku ra
kouskou, a že se zdržuje nějakého vměšování. Po
kládá za vlastní zájem maďarského národa jeho po
slání, aby byl stále připraven k hájení rakouské ú
stavnosti. Soudí, že snahy malých skupin, které o
hrožují a znemožňují činnost rakousk. parlamen
tu, nejsou takové, že by maďarský národ správně
jednal, kdyby je chtěl podporovati. Avšak nehledě
k tomu učiníme zadost důležité politické základní
zásadě, když budeme, kde je to možno, rakouskou
ústavu hájiti a síliti, když nebudeme činiti žádné
překážky, aby rakouský stát, jak toho sám dovede,
si pomohl proti útokům, namířeným opět na jeho
ústavu. Jinak však v okamžiku, kdy v Rakousku
vázne pravidelný chod ústavv, musí eminentní zá
jem a eminentní poslání maďarského národa spa
třovati v tom, že celou silou bude plniti povinnosti.
které v tom ohledučekajína uherský stát....

Nota rumunské vládě. Rakouský min. zahra
ničních záležitostí hr. Berchtold poslal -rumunské
vládě notu, -ve které protestuje proti demonstracím
a řečem proti Rakousku, které minulou neděli dá
ly se na ulicích bukureštských přičiněním »Kulturní
ligy«, jejímž cílem jest prý spojiti všecky Rumu
ny pod žezlem rumunského krále. A politisující ge
nerálové v neděli již ohlašovali válečné tažení ví
tězné armády rumunské přes Transylvánské Alny
do Sedmihrad a podél řek Bystřice, Moldavy a Se
retu do Bukoviny, osvobodit sedmihradské a bu
kovinské Rumuny z jařma cizí nadvládv — Hrabě

Německo má pro nás dvě pětiny armády volné pro
případ, že by
na celé pohraniční čáře od Krakova na východ a
jih až po ústí bosenské Driny do Sávy.

povstání řeckých dobrovolníků vedené řeckými
důstojníky, povzbuzované řeckým duchov-snstvém.
a zásobované z Řecka a namířeno jest proti pří
slušnosti části Epiru k Albánii. Povstalcům jde
především o město Koricu, které jest kulturně i ho
spodářsky nejvyvinutějším městem v těchto konči
„ach. Povstalci pustoší kraje jižně od Korice a vy
pálili již několik osad albánských a obyvatelstvo
povraždili. Není proto divu, že !kníže albánský

projeven plný souhlas. Kníže hodlá vytáhnouti do
boje v čele 15.000 mužů, povstalců prý jest na
20 tisíc. Diplomaté soudí, že Albánie musí si Do
moci sama, ježto vměšování se některé velmoci
mohlo by míti nebezpečné následky.

Volby ve Švédsku provedeny ve znamení ví
tězství konservativců nad pokrokáři. Vůice levice
Staatf, bývalý ministerský předseda, byl ve Stock
holmě sám poražen. Do volební agitaze zesáhli 1
generálové, a ministr války 99letý * generál hr.
Sandels prohlásil v listech, že »na cestě na věčnost
chce se ještě zastaviti, aby předkům dřímajícím
pod drnem mohl donésti zvěst, že pokolení, jež o
bývá lesy, hory a údolí, zůstalo týmž.« A ministr
války Hammers-Kóld v lutherském chrámě horo
val pro vyzbrojení Švédska, abv svět nemyslil, že
ve Švédsku už není vlastenců.

Nový balkánský svaz. Minister. předseda srb
ský Pasič sdělil ve skupštině, že balkánský svaz
mezi Srbskem a Černou Horou a Řeckem jest ob
noven a že mezi Srbskem a Řeckem na jedné a
Rumunskem na druhé straně nastala dohoda. Pozo
ruhodno, že v novém balkánském svazu, který jest
namířen proti Bulharsku, jest Slovanstvo v menšině
a také v podružném postavení. Pasič prohlásil ta
ké, že Rumunsko po boku nového balkánského
svazu bude bojovati proti každému státu, který by
chtěl měniti nynější stav na Balkáně. Skutek tento
znamená úplnou porážku rakouské diplomacie.

Bulharské sobrání zahájeno v Sofii trůnní ře
čí, kterou přečetl ministerský předseda. Dle trůnní
řeči jsou styky se všemi sousedními státy opět
obnoveny a především jde o pokojnou práci, o za
jištění hospodářské a finanční situace. Trůnní řeč
přerušovali socialisté a agrárníci. — Všechn“ 070
siční strany mimo těsné socialisty shodly se vy
stupovati ve všech otázkách společně proti vládé.
Mají dohromady 108 mandátů proti 126 vládní stra
ny.

SINGEROVYŠICÍ STROJE
obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Hrálové,m labského mostu 2870.

V
Zprávy organisační

a spolkové.

u nádraží ustavující valná hromada odbočky s předmnáš

nášku »O Svaté Zsmi«, kteráž.. bude provázena 20

skvostnými světelnými obrazy. Řeční dp. J. L. Petrásek, ©
kaplan z Holohlav.

Pochod Orla českého od Dr. R. Šetiny již vyšel a
zasílá se za 1 K 40 h bez poštovného u Zemského Svazu
Orla v Hradci Králové. |,

Pohlednice Orla přípravné ku sletu obdržíte u Zem

ského Svazu Orla v Hradci Králové.
Noty ku cvičení na slety. Pro mužské cvičení 4 K

a pro ženské cvičení 4 K lze obdržeti u Zemského Sva
zu Orla v Hradci Králové.

Letáky Orelské k zakládání skupim s odpovědí na

brožuru »Varil« 100 kusů 4K 20 hu ZemskéhoSvazu.
Orla v Hradci Králové.

Chrast. Dne 5. dubna pořádala katolická jednota ve
řejnou spolkovou schůzi, při níž promluvil“ dp. Sahula
z Hradce Králové: »O Karlu IV. a době husitské«. —
Poučná přednáška, svědčící o hlubokých vědomostech
pana řečníka, byla od četných návštěvníků s pozorností
napiatou a s upřímným zájmem vyslechnuta. Zajisté 0
právněné přání členstva, by častější přednášky byly po
řádány, došlo tentokráte upiného uspokojení Po krátkém
doslovu dp. Beneše, v němž vybízel přítomné k čilé
práci organisační, schůze skončena.

Zbislav. Dne 26. dubna t« r. pořádá organisace ven
kovské mládeže ve Zbislavi přednášku na théma: »Hra
dy a zámky české« v hostinci p. J. Kosteleckého. Před

náší vip. Franc Fr., kaplan ve Zbislavi. Po přednášcevolná zábava.
Budujme na svém máboženském ústředním školském

spolku. Úkoly svými Svato-Václavská Matice Školská
koná výslovně náboženské apoštolské dílo pro náro«
celý. Žijeme totiž v dobách. kdy katoličtí křesťané pod
Wakem vlivů cízích ztratili na svém sebevědomí tolik,
že jsou sobě navzájem pronásledovateli každého volněj
šfito a opravdovějšího projevu náboženského. Jinověrc"
£e* vedvu vrchni komando na tupení a potírání křesťan
ského ducha a církve sv. Uprostřed takové společnosti a
pod jejím násilnictvím vyrůstá mládež národní. Je ve
hnána do zařízení a okolností, jež jsou na to vypočteny,.
aby učinily z nich duchy spíše protikřesťanské. A v té
to tísni spěchá mateřsky Svato-Václavská Matice Škol
ská ku pomoci, počínajíc s ochranou a nápravou od ko
řere, od samé inládeže a od školy vůbec. Mezitím, <1
jiné organisace naše těžce a pomalu organisují namnoze
již nedůvěřivé lepší živly křesťanské, jež ohledně vý
chovy své vlastní mládeže si počínají proti přívalům
pretikřesťanských vlivů bezradně, spěchá tu Svato-Vá
vlavská Matice Školská v této nejdůležitější zálcžilosti
ku pomoci a vykonává pro mládež svými úkoly nejúčei
nější a nejnezbydnější práci ochrannou, obrodnou a or
ganisační. Po tomto krátkém vysvětlení doufáme, že ši
ruké masy katolického lidu v čele se svými vsd. duchov

ními přistoupí za členy Sv.-Václavské Matice Školské,
se sídlem v Praze-Bubenči. Členem může se státi snad
no každý, poněvadž výše ročních členských příspěvk..
členů přispívajících je ponechána úplně vlastní volbě
přistupujícího. A pro Matici je každý člen, i s nejmen
ším členským příspěvkem velmi významný, pro Zino
kutnění jeji organisace a pro realisování úkolů, což odvi .
sl» je právě na mohutné organisaci. Kde byste si přáli
přednášku o významu naší Matice, kde byste chtěli za
ložiti místní odbor, požádejte o to okamžitě. Pište obra
tem na adressu: Ústřední sekretariát Sv.-Václavské
Matice Školské, Praha-Bubeneč.

Na »millon desetihaléřů«< strany dále došlo: Jakub
Podlaha, farář Sudoměřice K 1. Fr. Filip, farář Kondrac
1 K, Josef Hubáček, farář, Počepice 3 K, Václav Regal.

nice dne 19. dubna o 2. hod. odpol. mluví p. Katnar z
Hradce Králové. — V Lomnici n. Pop. dne 19. dubna
o 2. hod. odpol. mluví p. red. Kozel z Náchoda. —

Hradce Králové. — Pořádejte schůze a zakládejte sku
piny této svépomocné dělnické organisace křesťanské.
— Bursa práce odporučuje se vřele pp. katolickým za
městnavatetům k obstarávání dělnictva všech odborů

průmyslových, zemědělských, služebných, učňů atd. 
Nové skupiny založeny v Roztokách, Litni u Berouna a
v Bohosudově. — Železniční zřízenci se upozorňují na
svou organisaci při Všeodbor. sdružení. Na požádání le
táky se zašlou. Všechny informace a žádosti o řečníky
račtež Fiditi na Všeodborové sdružení v Hradci Králové
Adalbertinum.

Naše schůze: Na Boží Hod Velikonoční 12. dubna
přednáší o Sv. Zemi vlp. J. L. Petrásek, kaplan z Hoto
hlav ve Smlřících (městská dvorana) o půl 8. hod. več.;
přednáška bude provázena 20 světel. obrazy. — V pon
dělí velikonoční 13. dubna schůze v Semilech o 7. hod.
večer; řeční dp. J. Havelka, kooperator z Pouchova. —
V neděli dne 19. dubna mimořádná okresní valné hro
mady: dopoledne v N. Městě u M., odpoledne v Opočně.
Nová skupina založena 29. března v Noříně (V. Mýtsko).

Usnesení valné hromady ústř. a příslušná nařízení pro
váděcí budou uveřejněna příště. — V nejbližších dnech
účtárna rozešle účty čtvrtletní; prosíme o bezodkladné
vyrovnání. — Odborům Orelským nařizuje se, aby se
zúčastnily slavnosti Vzkříšení v kroji Sekretariát »Sdru
žení katol. mládeže« v Hradci Králové.

Smiřice. Katal. národní tednota pořádá o Božím Ho
du dne 12. dubna o půl 8. hod večer ve dvoraně před

stalci 2 K, Fr. Souhrada farář Všeradice 1 K, Jan Paclík
děkan Kamen. Újezd 2 K, Frant. Náhlovský farář v Ho

1 K. Konsumní spolek Svépomoc v Jizbici 2 K. Ant
Rydl rolník Hor. Paseky 2 K, Odboč. hosp. Sdružení
v Sobědřasí 2 K. Spoř. a zálož. spolek pro Mladé Bříště
a okolí 1 K, Karel Bartovský farář v Citově 10 K, Spoř.
a zálož. spolek v Malé Třebičíně 1 K, Jan Vosmík farář
v Chlumu 1 K. Kosmas Pytlík farář v Senožatech 1 K,
Jos. Hlavatý obuvník v Březové u Č. Dubu 1 K, redak
ce »Práva« na Kladně (dp. Pilík po III.) 30 K, Jan Petr
farář v Třeboníně 1 K. — Na daň strany odvedli: Orga
nisace pro Kosov a okolí 462 K, Místní organisace Ta
chlovice (p. Petr) 6 K. — — Za příspěvky vzdáváme
srdečné »Zaplať Bůh!« Přičiňte se, aby sbírka rostla
co nejvíce! Sekretariát.

Cirkevní věstník.
Česká sekce 25. euch. kongresu v Luráech. V těchto

dnech odejel technický vůdce p. Viktor šk z Kóverů s
duch. vůdcem vdp. dr. AL Kolískem do Lurd, aby zde
přípravné práce vykonali a vše definitivně smluvili. Kdo
hodlá se kongresu súčastniti, rač se neprodleně přihlá
siti. Přihlášky přijímají: Ant. Kašpárek, farář, Praha-ll.,
Jungmannovo nám. 20, farář L. Kolísek, Blansko, Morava
a farář Jos. Rěssler, t. č. Velký Ouřím u Rychnova n.
Kněžnou.

Modiitbové tažení křížové za Alrlku. (Od 24. dubna
d» 3. května.) Družina sv. Petra Klavera, náboženská
společnost ku podporování katolických missií v Africe
koná každoročně tak zv. »modlitbové tažení křížové za
Afriku«. Toto modlitbové tažení spočívá v tom, že se
koždý účastník modlí soukromě nebo, kde je to nožní,
společně s jinými po devět dní před svátkem Ochrany
sv. Josefa, letos od 24. dubna do 3. května, církevně
schválenou modlitbu k Nejsv. Srdci Ježíšovu za pohaný



Příloha
Moderní hraboši.

»Ni zisk. ni slávu!< letí od úst k ústům v kru
zích pokrokářských a liberálních. Ve skutečnosti
však se shrabují bezohledně veliké zisky.

R. 1913vystoupil jako samostatný kandidát při
volbách na zemský sněm moravský proti našinci
Veselskému ředitel hospodářské školy v Kroměříži
Fr. Řezníček. Když jeho strana spustila hrubou ka
nonádu proti Veselskému, tu bratrský »Pozorova
tel< na odvetu napsal, že Řezníček měl disciplinární
vyšetřování pro krádeže, že to nebyly krádeže
malé, že byla ukradena celá budova staré hospo
dářské školy a zemskými potahy v noci z Kromě
říže odvezena.

" Řezníček žaloval. Redakce >Pozorovatele« na
bídla důkaz pravdy. K druhému přelíčení porotní
mu došlo 31. března v Uher. Hradišti.

Svědek prof, Doležal potvrzoval, že materiál
byl odvážen v noci ústavními lidmi, povozy a koň
mi, že to trvalo 2 až 3 měsíce. K rozkazu ředitelovu
skáceny ve školní zahradě ořech a jasany, jež za
vezeny na pilu do Olšiny. Proti řediteli pro tyto i
jiné delikty zavedeno disciplinární vyšetřování, jež
skončilo trestem.

Svědek Hamerla vypověděl, že ze skáceného
dřeva dělal stůl do ředitelny a jiné věci. Materiál ze
staré školy opravoval pro žalobce ve školní dílně a
školními nástroji.

Prof. Doležal poznamenal: >V disciplinárním
řízení svědek Hamerla potvrzoval, že dělal z ono
ho dřeva polici pro paní ředitelovou.

Pak vypovídali ti, kteří materiál daleko odvá
želi.

Zemský výbor (v němž jsou nyní komandanty
pokrokáři) odepřel dne 23. vydati akta o discipli
nárním řízení proti Řezníčkovi protože prý >v
tomto případě brání veřejné ohledy, totiž zdárné
a nerušené působení rolnické školy v Kroměříži, a
by okolnosti tam obsažené staly se předmětem ve
řejného soudního jednání.« (Tak! Kdyby ta akta
mohla pomoci Řezníčkovi, hned by bývala ochota
větší. Vadila ta akta ve zdárném působení školy či
spíše pokrokář Řezníček?) Zástupce žalovaného
redaktora Sumy dr. Ambros prohlásil stanovisko
zem. výboru za nesprávné a dodal, že by steiným
právem jindy mohl odepříti soudu vydání akt o
becní výbor, tak že by se dála ujma spravedlivosti
a obhajování by bylo znemožněno.

Ku konci dr. Ambros poukázal, jak se plýtvá
penězi země, jak zakoupil Řezníček cenný mate
riál za pakatel, jak jej dal školňímu zřízenci a po
tahy (tedy na útraty a škodu země) odvážeti až do
Bystřice, jak zištně a bezcitně poslal i do Bystřice
koně, aby odvezli materiál z vagonu, ačkoli si tam
mohl za pár korun najati lidi i potahy.

Obžalovaný Sum byl tedy od porotců osvo
bozen a žalobce Řezníček odsouzen k náhradě
všech útrat. — A takový Řezníček nabízel české
mu lidu svou obětavost, svědomitou, zcela nezišt
nou prácil!

»Národ«<dne 4. t. m. konstatuje, jak v náchod
ské okresní nemocenské pokladně nár. sociálové
prohospodařili za jediný rok přes 30.000K z reserv
ních fondů. Když hrozila veliká katastrofa finanč
ní, bratr Vaněk jmenován >správcem«<v Jaroměři.
V Nov. Městě nár. sociál Červený pokladnu vy
kradl a odjel do Švýcar. V Úpici bratr Novák těs
ně před nařízenou úřední revisí pokladny Sc za
střelil. Shledána velká zpronevěra.

>Pokrokové >Učitelské Noviny« 2. dubna ká
rají ostře zištnost pokrokových pohlavárů organi
sace učitelské: »Přede dvěma lety jim (vůdcům or
ganisace) Václ. Beneš nastavil v Učitel. Novináci
zrcadlo a ve článcích podepsaných svým plným
jménem volal na ně srozumitelnou mateřštinou:
»Nejste čistí, odejdětel« Neodešli. Dal svázati ty
články v brožuru a rozeslal ji po všech školách v
království. Vůdcové s hroží koží nehnali jej před
porotu. Seděli klidně dál při plných hrncích orga
nisačních a když je šťastně až do dna vyprázdnili,
vypsali korunovou organisační dávku. Nebylo již
z čeho zobat, brát čestné dary, dávat si vyplácet
zvýšené honoráře za příspěvky, třítisícové odměny
za získávání přispěvatelů pro věstník atd. Osm až
patnáct tisíc korun ročně činily jen honoráře spi
sovatelskéz »aktivního<Č. Učitele,kterýbyl a
musil býti při té peněžní chamtivosti spolkových
generálů pasivním, Všechny jejich hříchy, plynou
cí z bezmezné hamižnosti, jim byly veřejně vy
čteny. Nebylo však možno ani heverem je dostati
před porotu. A přece by tu najisto předem prohra
nou porotu nebyli platili ze svých, ale dali by ji
zaplatiti z organisačních kapes. Směšní Don Oui
choti ze ZŮS. krčili se léta ve svých organisačních
ulitách, ani růžky se vystrčiti neodvažovali; až
když přešla léta a všelicos zapadlo v propast za
pomenutí, až když se jim podařilo v listopadové
schůzi na Čas.oposici napálit — vylezli ze své u
lty a volali Beneše na svůj směšný organisační
soud pod Vyšehradem.«

Agrární list »Český Venkov< obviňuje pokro
kového poslance Prunara, že se hlásil několikráte
za člena agrární strany, avšak byl odmítnut. Posl.
Prunar dle agrárních listů přijímal od voličů peníze
a sliboval jim provedení různých věcí, které pak
nevykonal.

»Nár. Listy« 'tázaly se >Samostatnosti«, zda
do semilské záložny vrátí peníze. A nedostaly od
dra Hajna odpovědi. Nyní ptá se »České Slovo«
zase »Národních Listůc: >Vršovická záložna za
koupila 75 akcií »Národních Listů« za obnos 30.000
K. Pánové Řezníček, Herold a Zimmermann opu
stili trvale záložnu a vrátili záložně 270.000 K v
hotovosti. Jen správní rada Pražské akciové .i
skárny — podnik dra Kramáře — dosud neřekla,
zdali odkoupí oněch 75 akcií zpátky v nominelní
hodnotě.«

Pokrokový starosta Bůček v pokrokové Ko
přivnici zpronevěřil z obecních peněz 51.000 K, ji
miž platil své dluhy. Za uvážení stojí, že Kopřiv
nice jest obcí silně ohroženou národnostně.

Jak se mají však učiti národohospodářskému 0
svobození pokrokoví frajtři, jestliže pokrokoví ge
nerálové sami jdou napřed příkladem odstrašují
cím? Veliké inserty židovsko-německých firem,
vyžebrané německými prosebnými nabídkami, vhá
nějí celé české davy do krámů židovských bohá
čů. Moravské >Lidové Noviny« v tomto insertním
kšeftu jsou pravými mistry. Co záleží na českých
obchodnících a živnostnících, kteří nemají tisíco
vek na obsáhlou inserci? Tu národospodářskou
svépomoc však provádí majitel tohoto žurnálu se
mita dr. Stránský také jiným způsobem. V Brné
praskla ©německá banka © >Norděsterreichische
Bank.« Jejím úpadkem jest postiženo i markrabství
moravské, které svěřilo bance za dva miliony
svých obligací. Rovněž zemská pojišťovna má tam
uloženo 200.00 K. Leč všeobecný údiv vzbudila
ta okolnost, že i Hypoteční a zemědělská banka, je
jíž předsedou jest dr. Stránský, ukládala své ho
tovosti do té banky do poslední chvíle, tak že tam
celkem uložila na 120.000 K. Ačkoli neutěšené po
měry té banky byly známy již delší dobu, ačkoli
vzájemný styk obou bank byl jinak velice nepatr
ný, přece tam uložen tak obrovský majetek — ja
ko by snad Čechové měli sanovati živořící němec
ký podnik. Ředitelem účtárny a pokladny v ně
mecké bance jest pověstný germanisátor Ferdinand
Fischbok, veliký důvěrník dra Stránského, který
si hospodaří dle vlastního zdání. »Nár. Listy« zji
stily, že obě banky (Hypoteční i zemědělská) dne
31. března 1914 měly celkem uloženo v bankách
3,200.000 K. Z toho uloženo u německých 1,900.000
K, u českých toliko 1,300.000K. Veřejnost česká má
plné práva se tázati, proč extravlastenec dr. Strán
ský jako vrchní bankovní ředitel projevuje tak ve
likou úslužnost německým podnikům. Též se na
skytá otázka, kdy vlastně takovým způsobem se
dopracujeme národohospodářského osvobození 1o
opravdy.

Galerie husitských výtečníků z oboru pražské
samosprávy znovu jest rozmnožena. >Čas« konsta
tuje 7. t. m., že obec pražská má v Holešovicích
a na Letné dosti stavebních pozemků. Leč někteří
lidé v zájmu vlastní kapsy r. 1909 se rozhodli spro
středkovati prodej pozemků továrny Reisenzahno
vy a Wendlerovy. Důvod ke koupi se nalezl. Kdvž
se jednalo o zřízení státní průmyslové školy, za
koupeny od obce draho tovární pozemky, které se
pro školu nehodily. Z toho koukal ovšem osobní
zisk. Ob. starší Staročech Jar. Mattuš doznal, jaký
dopis četl. Wendler psal Reisenzahnové, aby za
platila polovici obnosu, který bylo nutno dáti ně
kterým vlivným osobám na radnici k vůli zakou
pení obou pozemků pro obec. Ježto pak ty náklady
vyžadovaly 14.000 K, Vypadá z toho na Reisen
zahnovou 7000 K. Nikoho nepřekvapí, že do aféry
byl zaplaten také dr. Černohorský. Při výslechu
řeki,že se nepamatuje, co podnikl. intervenoval prý
za něho solicitátor Svoboda a také mu vyplatil
20.000K, které dr. Černohorský požadoval. Tedy
zase »pomocné síly« shrábly pěkný peníz — a ško
la průmyslová do dneška se nestaví.

Liberální, pokrokový i soc dem. tisk (Právo
lidu i Arbeiterzeitung) otiskoval v minulých dnech
za peníze veliké, stkvěle placené inserty bankov
ního domu S. M. Rotschildova a předních vídeň
ských židovských bank, oznamujících prospekt a
subskripci na půjčku 396 milionů K. Kdyby tyto
listy se tolik neoháněly protikatolickými hesly,
kdyby tak často nestavěly na odiv svou lidovost,
kdyby přečasto neprotestovaly proti jmění katoli
cké církve, málokdo by se divil. Ale je-li zřejmo,
jak rády >lidové« žurnály berou od velkých kapi
talistů diškrece a jak za dobré zaplacení projevují
přemrštěnou shovívavost k čachrům velkokapita
listů, pak jim nikdo neuvěří, že se řídí heslem: >Ni
zisk, ni slávu!« Okolo zlatého telete provádějí mo
dlářský tanec právě ti lidé, kteří přísně nutí nu
záky, aby přinášeli pro národnost nejtěžší exi
stenční obětí.

Je-li veliká hrabivost nahoře, učí se pí nomalu

-————

i ti občané, kteří stojí na společenském řebříku ní
že, zvučné fráse ztrácejí na své váze; provalují se
byrokratické poměry právě v čase, kdvpohlaváři
volají, jak musí býti před rokem Husovým v Če
chách čisto.

Katol. Úvěrní družstvo Eliška v Hradci Král,

(ADALBERTINUM)

zúroku'e vklady 4'b"o,
poskytuje výhodné půjčky a přijímá
objednávky na II. c. k. třídní loterii.

Ústav podlehá zákonité rovisi. m

k0)
- Kulturní jiskry.

Bahrovo obrácení. Vyskytly se různé pokro
kářské pověsti, které se snažily obestřít různými
stíny katolickou konfessi proslulého dramatika a
kritika Hermana Bahra. Tedy několik poznámek!
Ačkoli mnoho spisovatelů německých v Rakou
sku jest původu semitského, Bahr z židovské krve
nepochází. Narodil se v Linci jako syn tamějšího
notáře, matka jeho byla dcerou místodržitelského
rady. (Před 50 lety se ještě v Rakousku židé ne
stávali notáři a místodržitelskými rady.) Pouhý
pohled na podobizny Bahrových rodičů svědčí o
tom, že pocházejí z krve arijské. Matka Bahrova
byla velice zbožnou katoličkou. Bahr vystoupil před
lety z církve katolické a stal se členem německé
monistické společnosti. Jestliže se vrátil k nábo
ženství svých rodičů, pak tak učinil po úvaze nej
zralejší. Nevelebil po způsobu jiných odpadlíků
přemrštěně tábor židovský, ale psal o židech vždy
s rozvahou, kriticky, za to však uveřejnil v knize
>Essays«<o katolických proudech velice vřelé úva
hy. Nedal se zakoupiti žádnou klikou, jeho péro ne
bylo prodajné, zůstal vždy skutečným duševním
suverénem. Proto také před Němci otevřeně se
zastával práv českého národa a proti lžem židov
ského tisku chválil kulturní úroveň Slovanstva. —
Proto také nerozhodly ani o jeho konversi okolno
sti zevnější.

O umění přednášel vynikající český malíř J.
Dědina »České I. akad.«<v Arnoštově koleji. Pro
mluvil o významu a osudech nových směrů vý
tvarného umění a ku konci dodal: »Umění má ve
liký význam vyučovací, kulturní a na svém vrcho
lu musí vésti nutně tam, kam lidstvo vede svým
evangeliem Kristus, jenž jest cesta, pravda a ži
vot i pro umění — vůbec a malířské zvláště. U
mění zvyšuje duševní i tělesnou krásu člověka a
kdo k němu dospěl, počíná teprve chápati přírodu
v její kráse a vznešenosti a nalezne v ní zosobně
nu onu velikou autoritu, které říkáme Bůh, jemuž
já se vždy i nyní před Vámi kořím.«

Katolické odkazy. Konsistorní rada Jan Ježek
v Praze žil dlouhou řadu let tak prostě, že ho ně
kteří pokládali za lakomce. Zatím tento muž šetřil
a šetřil na provedení významného činu. Některým
nejbližším přátelům jen z daleka naznačil, že hodlá
provésti něco lidumilného. Také na př. už dříve
daroval 10.000 K na chudé studenty a 5000 K na
zakládání lidových knihoven. Když 19. listopadu
1913 zemřel, tu teprve se ukázala nejjasněji šle
chetnost jeho srdce. Ježek odkázal v závěti 100.000
korun, aby se z úroků odměňovaly dobré knihy
českých katolických kněží, aby se z nich financo
valy spisy zemřelých literátů atd. — Německý
křesť. soc. poslanec Viktor Silberer rozdělil své
pozemky na Simeringu, v ceně 1 milionu korun,
takto: Milosrdní bratří (nemocnice) obdrží 200.000
korun. ochranná společnost 100.000 K, asylový
spolek 100.000 K, ohřívárny 100.000 K, léčebna lu
pu 100.000K, Alland (léčebný ústav všeobecné děl
nické nemocenské pokladny) 100.000K, dům milo
srdenství 100.000 K, dělnické rekonvalescentní ú
stavy v Kónigstetten a Zeilernu 100.000K a fond
ma podporu policejních strážníků rovněž 100.000
korun. — Kroměřížský kanovník dr. Jiří Láska
zaslal obecní radě svého rodného města Uherské
hi Brodu státní úpis na 2000 K ke zřízení nadace
pro studující.

Vellký vzestup slovanského živlu v Americe.
Ovšem při velké roztroušenosti amerických Slo
vanů ani úřední sčítání není zcela úplné. Přece
však sám stát konstatuje obrovský vzrůst slovan
ského obyvatelstva. Dle státních odhadů bylo r.
1900 ve Spojených státech na 157.000 Čechů, leč
dle pilných odhadů Česko-americké kanceláře bylo
jich tam nejméně půl milionu. Státní statistika u
dává za 10 let potom (r. 1910) již 539.392 Čechů,
z nichž jest 228.738 přistěhovalých.

Slovanů všech (s Litvany a Lotyši) jest ve
Spojených státech 3,240.467. Mezi nimi jest Po
láků 1,707.640,Čechů 539.392, Slováků 284.444, Lit
vanů 211.235, Slovinců 183.431, Rusů 95.137, Chor
vatů 93.036, Rusínů 35.359, Srbů 26.752, Bulharů
19.380,Datmatinců 5505, Černohorců 3961. Neroz



tříděných Slovanů (mezi nimi zvláště Slováků)
35.195,

V Chicagu žije Čechů 110.736, v New Yorku
40.988, v Clevelandu 39. 296, v St. Louisu 10.282,
v Baltimore 7750, v Milwaukee 6370.

Slováků jest v Chicagu 13,093, v Clevelandu
12.977, v New Yorku 10.504.

Patrno, jak živel slovanský ve Spojených stá
"tech velice úspěšně mohutní.

Tři významná jubilea. Dne 30. června r. 1364
zemřel proslulý první arcibiskup Pražský Arnošt z
Pardubic v Roudnici. Tedy letos mají aspoň katolí
ci vzpomenouti 550leté památky věhlasného dobro
dince českého království, kdy pro slavení husit
ských bořivých cepů se zapomíná na veliké prů
kopníky a mecenáše české kultury, na znamenité
pracovníky v otázce národohospodářské. — Dne
16. ledna r. 1774 narodil se v Čížkově vynikající
český literát František Jaromír Rubeš. — Dne 17.
t. m. bude tomu sto let, co se narodil ve Skutči že
niální hudební komponista Václav J. Tomášek, kte
rý vychoval celou řadu znamenitých skladatelů a
hudebních theoretiků.

Nový recept na zmohutnění politické strany.
Kdyby byli odsoudili nár. sociální pohlaváři. Švihu
v pravý čas rázně a zřetelně, kdyby se nebyli sna
žili udržeti tohoto poslance houževnatě nad hladi
nou, pak by se mohlo přisvědčiti, že takový radi
kální řez přispívá jen k obrození strany. Ale »Če
ské Slovo« i po své nezdařené obhajovací taktice
nutí se do velikého jásotu, jako by aféra Švihova
dodala straně nové svěží síly.

V provolání k májové oslavě napsal Klofáčův
orgán s umělkovaným nadšením: »>Bratří,voláme
vás do Prahy ku generální přehlídce sil strany ná
rodně soc. po veliké vítězné (!?) bitvě. Je to ma
nifestace historická, protože zapadá do rámce hi
storických událostí a živelních otřesů strany.«

A dne 7. t. m. »České Slovo« píše: >Chtěli nás
zničiti.... Štvali způsobem šílenců (no — no!)
v dějinách politického Života neslýchaným ....
Na všech schůzích (na venkově) hlasuje se o dů
věře vedení strany národně sociální, na všech těch
to projevech se odsuzuje štvaní sociálně demokra
tických a mladočeských listů. ... Dnes je nutno,
aby všade naši stoupenci využili nadšení mezi li
dem a tak, jak se nám oznamuje z několika set
(!?) různých míst, získávali nové členy do svých
organisací.« — A v témže čísle »České Slovo« ve
zprávě o volbách do nomocnické hromady krejčí v
Prostějově provolává: >Soudruzi měli za to, že
»Švihovina nás zničí a zatím vidí, že strana nár.
soc. uceluje a na všech stranách (!?) vítězství do
bývá.« <

Takhle balamutit veřejnost — k tomu jest po
třebí zvláštní odvahy. Tedy právě proto, že Šviha
páchal dlouho národní zradu, docela hned z něko
lika set míst se oznamuje >Čes. Slovu«, jak přibý
vají noví členové. Uvažme, o kolik tisíc stoupenců
by se rozmnožila strana nár. sociální, kdyby v ka
ždém z »několika set« míst bylo získáno jen deset
nových nár. sociálů! Kdyby ten příliv byl skuteč
ný, tu by »České Slovo« místo cholerického spílání
klidně uveřejňovalo přírůstek stoupenců v oněch
»několika stech< míst. To by bylo chytřejší od
povědí než surové nadávky těm, kteří Švíhu pro
zradili, Ale — kdyby přece dryáčnické ujišťování
>Čes. Slova< bylo pravdou, pak by spráskl! na kva
litou a uvědomělostí českých vrstev ruce i nej
větší optimista. Jsou-li zprávy »Čes. Slova« skuteč
nou pravdou, pak — dva nebo tři noví Švihové roz
množí a obrní stranu nár. soc. tak, že tato se stane
ze všech českých stran nejmohutnější.

Školství v Americe. Není tomu dávno, co ka
tolici v Americe zavedli akci, dle níž bude v bu
doucnosti možno, aby také děti, které nuceny jsou
navštěvovati školy státní, v -nichž se, jak známo,
žádnému náboženství neučí, byly vyučovány ná
boženství katolickému. Učitelé totiž sdělí komitétu
jména těch dětí, a děti pak budou choditi na nábo
ženství do škol katolických. — A nyní tutéž akci
provádějí protestanté. Sešlo se totiž mnoho pasto
rů, a přijalo jednohlasně akci katolíků za svou, zvo
lili hned komité, které má úplně totéž provésti, co
na straně katolické se stalo.

Národohospodářská hlídka.
Národohospodářské osvobození rozhodně se

neprovede tím, jestliže se odstrkují a tupí zaslou
žilí čeští konservativci a vypůjčují-li se peníze u
německo-židovských bankovních domů na udržo
vání těch listů, které buší do konservativních kru
hů českých. Kdo se dá podporovati od cizího ná
roda k vůli tomu, aby mohl pronásledovati poctivé
krajany jiného přesvědčení, ten se dává dobrovolně
v zajetí živlu cizího; takový člověk nemápráva
vybízeti jiné, aby se emancipovali od ciziny, vždyť
sama jeho >svépomocná«<ruka jest raněna malo
mocenstvím. Tatáž ruka bezděky strhává s sebou
zároveň celé zástupy lidí jiných v nehodné jařmo.

Za poslední půlstoletí skutečně zapadly české
kruhy ve smyčky cizího kapitalismu tak daleko,
že právě radikální tisk ohodí okolo rostoucích +4
láců cizích kapitalistů, podporovaných českými ne
nězi, jako trpělivá ovečka. Došli jsme tam, že již
ani katolík při nejlepší vůli nemůže si mnohé nej

nutnější potřeby životní opatřiti přímo, bez Dro
střednictví židovských kartelářů. V této travné
krisi na záchranu národní svébytnosti a ve pro
spěch skutečného osvobození hospodářského jest
povinností katolíků utvořiti při velikém vlnobití
aspoň některé záchranné pramice. Dosavadní o
branné pokusy živlů konservativních daleko ještě
nestačí. Veliké sumy konservativních kruhů dále
jsou spravovány lidmi, kteří hledí pohrdavě na na
še snahy národní i náboženské. Proto zřízena po
delší předběžné úvaze a práci Královéhradecká
bankovní jednota, jejíž solidní základy slibují veliký
úspěch. Odporučujeme všem přátelům, aby si dů
kladně promyslili dnešní oznámení o tomto bankov
ním podniku, dle možnosti další podíly upisovali,
nebo aspoň služeb této jednoty v hojné míře uží
vali.

STROJE.
Trliedry a
dalekohledy
jen světoznámých

známek, dodává
firma: h
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vyplácena devítiprocentní dividenda jako roku
loňského.

Agrární ústředíRalffeisenekv Čechách vydalo
právě účetní závěrku, která po tak dlouhé finanč
ní práci agrární značně překvapila. Vždyť, hledi
me-li ke skutečné svépomoci, pozorujeme v ní —
schodek. Zpráva sice uvádí přebytek 20.945 K 99
h, ale naproti tomu má 30.000 K subvencí. Kdyby
tedy Ústřední jednota neměla 30.000 K subvence,
pak by musila vykázati přes 9.000 K ztráty. Pře
kvapuje též, že správní výlohy činily 431.468 K
18 hal. Kdo má tedy z velikého rolnického spoření
vlastně zisk největší? Zajímavo, že Ústř. jednota
nevykazuje jako své reality budovy zkrachované
motouzárny v Dřev. Mlýnech, na kterou půjčila 0
brovské sumy.

Obchodní gremlum královéhradecké konalo
členskou schůzi dne 3. dubna za velmi četné úča
sti členstva. Předsedal p. cís. rada Richter, který
po uvítání přítomných udělil slovo místotajemníku
Ústředny Dru. Wiškowskému k referátu o novele
zákona o osobní dani z příjmu. Přednášející ob
šírněji promluvil o berní amnestii a o povinném na
hlížení do knih. Na přednášku navázána kratší de
bata, načež místopředseda gremia p. Melichar po
dal zprávu o nově schválených stanovách, jež roku
letošního dojdou již při volbě nového výboru plat
nosti. Potom mělo dojíti k debatě o kandidátní li
stině pro valnou hromadu. Po prudké debatě, v níž
činnost některých členů odstupujícího výboru čá
stečně i osobně byla posuzována, rozešla se však
schůze, aniž by se na čem usnesla. — Valná hro
mada koná se ve středu 15. t. m. o půl 8. hod.
večer v zasedací síni obecního zastupitelstva krá
lovéhradeckého.

A zase výnosný obchod lidmi. >Čech< piše:
Židovský kupec Gross z Przemyslu zřídil již před
delší dobou vystěhovaleckou kancelář, která měla
v různých pohraničních městech filiálky. Gross
prostředkoval hlavně vystěhovalectví mladých mu
žů, povinných k odvodu, a v posledních letech do
pravil prý do ciziny 18.000takových mladíků, kte
ří mu platili značné honoráře, často až 2000 K. Mi
nisterstvo války nařídilo četnictvu, aby střežilo
činnost Grossovu. To se také stalo, ale úspěch to
hoto opatření byl zcela zvláštní. Šetřením jistého
četnického štábního důstojníka v srpnu loňského
roku bylo zjištěno, že četníci jsou spolčenci s Gros
sem a za veliké úplatky pouštějí vystěhovalce přes
hranice. Četnický poručík Soltis v Sanoku, jenž
byl zapleten do této aféry, spáchal sebevraždu. To
též učinil jistý četnický strážmistr, když měl býti
zatčen. Z Vídně bylo posláno do Przemyslu pět taj
ných agentů, aby aféru vyšetřili. Ti přistihli něko
lik četníků, kteří vystěhovalectví branců přímo
podporovali. Četník Braver, jenž provázel velikou
četu branců, pak jistý druhý četník, byli zatčen
právě v okamžiku, když dostali od jistého vystěho
valce 100 K. Na základě dalších udání nařidilo mi
nisterstvo války, aby mu byly zaslány všecky spi
sy v této záležitosti a rozkázalo generálnímu audi
torovi ve Vídni, aby na základě tohoto materiálu
zatkl deset četníků. Devět jich bylo zatčeno a do
dáno vojenskému soudu v Przemyslu. Dosátý,
strážmistr Staff, zastřelil se ranou ze své služební
ručnice právě v okamžiku, kdy měl býti zatčen.
Také na uherské straně hranice se vyšetřuje. Hlav
ní vinník, kupec Gross, prchl.

Důkladný bankrot. Obchodní dům žida Wert
heima v Berlíně prohlásil 24 milionový ©úpadek.
Poškození jsou značně i někteří šlechtici, kteří s
velikou ochotou Wertheimovi půjčovali. Na 1000ú
ředníků a zřízenců přišlo o svá místa.

Zemědělská prodejua dobytka v Praze VIL (na
ústředních jatkách) oznamuje, že průměrná cena

tržní za jatečný vepřový dobytek všech jakosti,
která byla v Praze v měsíci březnu 1914a která v
měsíci dubnu 1914sloužiti má za základ při vymě
řování náhrady za jatečné vepře (tučné i masité
pro porážku zralé) za příčinou provedení zákona o
zvěři při nákazách zabité nebo následkem úředně
nařízeného očkování padlé obnáší za 1 kg 1.59 K.

Podvodní tinančníci. Prý jest zapotřebí, aby
náš národ se naučil obchodní zdatnosti u židů. My
však myslíme, že různé čachry a knyfy neprospějí
národu žádnému a že k takovým eskamotérským
kouskům není zapotřebí žádného obchodního vě
hlasu. Stůjž zde několik příkladů z posledních dní:
Heřman Pfefferkorn odsouzen byl trestním soudem
v Linci pro zločin vyhánění plodu na rok do těž
kého žaláře. — V Debrecíně byl zatknut stoliční
soudce, křtěný žid Vítězslav Popper, ježto mnoha
mladým mužům, zejména židům za velké peníze
pomáhal od vojenské služby. — V Opavě zatkla
policie žida Ludvíka Langstéina, jenž jest obví
něn, že koupil od lupiče Jáchyma Kauderse kle
noty v ceně 12.000 K, pocházející z krádeže, spá
chané u berlínského klenotníka Jágra. — Vídeňská
firma Jackel a Teweles ohlásila konkurs, dluhů jest
400.000 K. — Obchodník Samuel Pick v Českých
Budějovicích ohlásil konkurs, dluhů má 210.000 K.
— Obchodní prodávačka židovka Elsa Ledererová
byla trestním soudem ve Vídni odsouzena pro zlo
čin krádeže na šest měsíců do žaláře. — Krakov
ský bankéř žid Jakub Gans je v likvidaci, dluhů má
1 a půl milionu korun. Škodu utrpělo mnoho vl
deňských bank. — V Liberci byla odsouzena na tří
neděle do vězení Klára Hirschová pro kuplířství. —
V Těšíně ve Slezsku byl zatčen pro krádež zboží
v obnosu 6000 K Nathan Herrmann. — Maiitel mlý
na u Tarnopole žid Gabriel Goldbach ohlásil * *
dek, dluhy činí »maličkost« 670.000 K. — Obchodní

soudem v Chebu pro zločin podvodu na osm měsí
ců. — Regina Blochová odsouzena byla trestním
soudem v Žatci na čtyři neděle do vězení pro zlo
čin krádeže.

Vývoj našeho zahraničního obchodu v tomto
roce není nikterak příznivý. Dle výkazu minister
stva obchodu činil v únoru dovoz do říše 276.3 mil.
korun (plus 12 mil. proti loňskému roku), vývoz
pak 202.6 (více o 4.8) mil. rok. Vidíme tu, že pasi
vum činilo jen v únoru 73.7 mil. kor. t. j. že dospěli
jsme opětně tam, kde jsme byli před krisí. V prv
ních dvou měsících roku činil dovoz 542.5 (více o
22.9) mil. kor., vývoz pak 400.4 (méně o 88.4) mil.

mil. kor. proti 110.8 mil. kor. před rokem. To jest
v pravdě vývoj velmi nepříznivý, poněvadž z vel
ké části byl také dán poklesem našeho vývozu.
Členíme-li celkové cifry dle povahy zboží, tu dochá
zime k nápadnému výsledku, že zhoršení nastalo
tentokráte ve skupině hotových výrobků. Dovoz
tu stoupl o 16.6 mil. kor., kdežto vývoz poklesl o
8.2 mil. kor. To je výsledek, který znamená pře
kvapující zhoršení zvláště srovnáváme-li ho s ci
frami z Německa v posledních měsících.

Také cifry vzájemného obchodu Předlitavska
a Uher nejsou pro nás stále ještě dostí příznivy.
Za první dva měsíce tohoto roku činila hodnota
dovozu z Uher 174.2 (více o 19.6) mil. kor., kdežto
hodnota vývozu do Uher 200.2 (vice o 4.7) mil. kor.
Obchodní bilance ve vzájemném styku vykazuje
tedy pro nás aktivum 26.1 mil. kor. proti aktivu
41.0 mil. kor. v téže době loňské. Značný vzestup
dovozu z Uher vykazuje obilí, mouka a dobytek,
avšak také cifry našeho vývozu vykazují samy 0
sobě dosti značný vzestup. Tak stoupl vývoz bavi
něného zboží o 6.7, vlněného zboží o 1.7, hedváb
ného zboží o 1.3 a konfekčního zboží o 1.9 mil. K.
Zdá se, že naprostá stagnace v kuonosti uherského
trhu počíná mizeti.

Valná hromada spolku českých průmyslníků
textilních konala se v neděli dopoledne v Hradci
Králové. Valné hromadě předsedal cís. rada Josef
rytíř Bartoň z Dobenína. Jménem městské repre
sentace uvítal shromáždění -starosta dr. Ulrich.
Nám. vrch. řid. Živnost. banky dr. Jar. Preiss před
nesl referát »Stav a potřeby textilního průmyslu«.
Konstatoval, že rok uplynulý náležel k nejtěžším
pro průmysl textilní i pro celý český hospodářský
vývoj. Hospodářské důsledky krise balkánské byly
dalekosáhlé, neboť hospodářský vývoj jest u nás
neobyčejně úzce spiat s mocenskou politikou tohoto
státu. Situace dosud se nevyjasnila, neboť Balkán
zůstává sopkou, která jest stále nebezpečnou pro
Evropu. Dokud všechny velké otázky nebudou vy
jasněny, nelze počítat s pronikavým obratem k
lepšímu v našem hospodářství. Jeť to vždy velkou
obtíží, nelze-li počítat v hospodářském životě na
několik let do předu a nutno-li stále počítati s neji
stotou. Mocenská politika neměla zření na naše po
třeby hospodářské, na naši situaci a specielně náš
textilní průmysl pocítil často tento nesoulad při u
platňování svých vývozních snah. Za všeobecného
souhlasu zdůrazňuje řečník, že v této vážné chvíli
nutno vážně a energicky žádati, aby mocenská po
litika šla takovými cestami, které prospívají jeho
obyvatelstvu, které povznášejí hospodářskou zdat
nost a posilují základy, na kterých musí stát bu
dovat, chce-li si dobýt neochvějné posice. Musí ta
ké konečně jednou přestati všechno podezírání če



-ských obchodních snah na Balkáně, neboť tyto sty
ky jenpodporují. sílu celé říše. Řečník obrátil se
pak v otázce obnovy obchodních smluv a konsta
tovav, že celní ochrana v celku se osvědčila, zdů
raznil, že třeba nyní se také starati o zabezpečení
našeho vývozu textilních výrobků. Schválena pak
resoluce, ve které protestuje se proti zavedení cla
na len a textilní suroviny vůbec, jakož i na látky
úpravové, a ve které vyslovuje se“zásada, že tě
Žžiskojednání o nové obchodní smlouvy třeba zřítí
v takové politice, která by nám usnadnila vývoz.
Schváleny pak resoluce, ve kterých žádá se o zři
zení české Obchodní komory ve východních Če
chách, o založení vyšší české průmyslové školy
textilní v Hradci Králové, dále zdůrazňuje se po
třeba reorganisace drah i úprava námořní dopravy
terstské a konečně i potřeba reformy konsulátní
služby a všestranného vybudování podpory a vý
vozu.

Znovuzlacení a. opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL
V LITOMYŠLI.

Doporučenípo ruce. Ra požádání jsem
vždy k službána bezplatně k ústnímu

jednání se dontaviti.

Křesťanský živnostník.
Podivní vůdcové živnostnictva. Není již žád

ného oboru, kam by se nevetřeli vychytralí lidé
na vynikající místa, aby jich zneužili buď pro svůj
zisk osobní anebo ve prospěch strannické politiky.

Výškovský Janda v čase, kdy moravské živ
nostnictvo české se dusilo německou zemskou nad
vládou, stál v řadách německých sobců. Janda po
máhal proti živnostenským zápasníkům českým u
držovati vyumělkovanou despocii německou. Ale
najednou obrátil a — již jest presidentem zemské
rady živnostenské a pokrokovým poslancem. A
přece tento příslušník kartelu pivovarníků posta
vil se proti spravedlivému požadavku živnostuictva
hostinského.

A huliaský Pastyřik, dříve obchodník a nyní
císařský rada! Nyní jakopresident českého odboru
živnostenské rady na Moravě jest držitelem něko
likatisícové sinekury. Za presidentství Pastyříkova
zvrhla se živnostenská rada, jejíž úkolem je pod
porovati živnosti, v pokrokové rejdiště, kde pověst
né pokrokové subvenční hospodářství | dosáhlo
svého vrcholu. Skutečné živnostnictvo ztratilo úpl
ně důvěru ve vedení českého odboru živuostenské
rady. Skutečné zásluhy nemohly býti tedy důvo
dem pro vyznamenání hulínského Pastyříka. Je to
ve skutečnosti odměna vlády za služby, které pro
kázal dr. Stránský vládě. V lednu při rozporu pan
ské sněmovny s poslaneckou o osobní daň z příj
mů ocitla se vláda v těžké situaci, takže její demi
se zdála se býti neodvratnou. V okamžiku největ
šího nebezpečí přiskočil vládě na pomoc moravský
pokrokový blok s drem Stránským a Staňkem v
čele a prohlásil, že nepropustí novelu k osobní da
ní z příjmů, když daň nebude nemajetným zvýšena,
jak si toho panská sněmovna a vláda přály. Ač o
brovská většina poslanecké sněmovny vědouc, že
nemajetné vrstvy téměř pod nynější drahotou kle
sají, nechtěla připustiti, aby tyto vrstvy byly za
těžovány zvýšenými daňovými břemeny, musila na
konec ustoupiti nátlaku vlády a s ní spojených dra
Stránského a Staňka a tak byla vláda pomocí dra
Stránského a Staňka zachráněna.

Ve stálém výboru pro sociální pojištění jsou
nár. soc. poslanci Fresl a Buříval, kteří jsou pra
zvláštními ochránci živnostníků. Živnostníci zajisté
ponesou značná břemena, spoj. se star. a inval. po
jištěním; proto by se měl bráti vážný zřetel k po
žadavkům živnostenským. Mladočeský | poslanec
Kratochvil podal návrh, aby živnost řeznická a u
zenářská, pokud se v ní neužívá motoru, nepodlé
hala úrazovému pojištění. Vždyť v těchto závodech.
jsou úrazy velikou vzácností. Druhý návrh zněl, a
by nebyly zavazovány k pojišťování úrazovému
práce na domech již postavených, protože tyto prá
ce se dějí bez nebezpečenství. Konečně navrženo,
aby živnosti malé a střední, v nichž se užívá mo
torů, platily příspěvky jenom za dělníky zaměstna
né u motorů a strojů a to za tu dobu, v které jsou
tyto stroje v činnosti.—Leč všecky tyto návrhy
zamítnuty přičiněním Buřívala a Fresla. — Tako
vým zamítnutím však se dělníkům nepomůžea živ
nostnictvo se poškodí. Statistika jasně dokazuje,
že dělnictvo pojaté do tří oněch návrhů tak málo

přijde k úrazu jako úředníci, učitelé ajiní, kteří
nejsou do úrazového pojištění pojati. Dělnictvo tedy
z velkých poplatků“živnostenských neobdrží skoro
nic, ale živnostnictvo musí platiti až 200 K ročně
— na lidi jiné, Většina dělníků v malém závodě ne
má k motoru přístupu, motorem pracuje denně asi
2 hodiny, někdy jeden den v týdnu. Ale přece bude
nutno platit a platit,

Proto živnostnictvo musí býti stále na bdělé
stráži.

Okresní jednota živnostenských společenstev
svolává valnou hromadu na neděli 9. t. m. Bližší
bude písemně sděleno.

Nedostatek učňů. V době, kdy tolik se provo
lává »Buď práci čest«, jeví se stále menší chut k
spořádané práci ruční. Některé odbory živnosten
ské začínají volněji oddychovati, takže v nich na
lezne chlapec lepší zaopatření než při nějakém pí
saření, ale přece těžko se shánějí učňové. Jen v
samé Vídni předešlý týden se hledalo 4480 učňů.
Nedostatek učňů řemeslnických pociťuje se citelně
i v Čechách a na Moravě — a (o v. čase, kdy bují
rostoucí nezaměstnanost lidí studovaných. Pořád
ještě vládne u prostomyslných rodičů předsudek, že
se vede výtečně těm lidem, kteří nosí lepší kabát
(třebas i koupený na úvěr). Zatím celé dlouhé řady
vystudovaných inženýrů, filologů, paedagogů, práv
níků marně shánějí místa, kde by pro začátek do
stávali denně aspoň 2 K. Tu jest potřebí důkladné
ha uvědomění, aby stav živnostenský nehynul mi
mo jiné příčiny i nešťastnými předsudky rodičů,
kteří jsou celí ustrašení při myšlence, že by jejich
mazlíčkové měli si vydělávati chléb poctivým ře
meslem. V Americe i lidé velice nadaní takovým
předsudkům se smějí, takže tam i lidé studovaní
rádi se chápají užitečné ruční práce, která slibuje
obstojnou odměnu.

Dodávky rukavic pro c. k. armádu | dodává
vesměs německožidovská firma Deweles a syn na
Smíchově. Tedy nejenom oves, slámu a jiné vo
jenské rekvisity, nýbrž i dodávku rukavic mají v
pachtu židé. Pak se mají míti dobře čeští rukavič
káři, kteří musí platiti značné daně.

Svaz českých družstev živnostenských v král.
Českém konal dne 5. t. m. svoji první valnou hro
madu v Obchodní a živnostenské komoře po půl
letní své činnosti jako ústředí peněžní, poradní a
revisní svých přičleněných družstev živnosten
ských a záložen za předsednictví svého starosty p.
J. Kolátora. Po vřelém uvítání přítomných panem
starostou, přečten protokol poslední valné hromady
a schválen, načež následovala zpráva představen
stva o počátku činnosti Svazu, ve které s po
těšením konstatováno, že Svaz postupně získává s
přičleněnými družstvy stále větší obchodní spoje
ní a že konečně družstva nalezla pochopení pro
svoji vlastní organisaci úvěrní tím, že nejen vyhle
dávají Svaz v potřebě úvěru, nýbrž i ukládáním
svých přebytků. Věcně pojednává zpráva tato o
neblahých poměrech na peněžním trhu loňského ro
ku nastalých vysokou mírou úrokovou a příliš ve
likým nedostatkem peněz. Pak konstatováno cifer
ným přehledem, že Svaz měsíc k měsíci stále vc
svém rozmachu stoupal, jakož i nadále stoupá, tak
že stav závodních podílů k 31. prosinci činil korun
18.690, stav vkladů 36.285 K 90 h, stav eskontova
ných směnek 92.535 K 13 h. Naproti tomu stav ny
nější vkladů jest 104.850 K 13 h, eskontovaných
směnek 206.066 K a počet členů dostoupil výše 107,
tudíž cifry na počátek velmi slibné, Současně a
pelováno na přítomné delegáty, aby na Svaz obra
celi se nejen při potřebě úvěru, ale i — a to tím
více — při ukládání svých pokladničních ořebytků.
Po obšírné zprávě dozorčí rady, před iesené před

lezu Zemské správní komise království Českého,
schválena účetní závěrka, jakož i navržené rozdě
lení zisku. — Při doplňovacích volbách zvoleni: za
náměstka starosty p. Jan Černý, výrobce cemen
tového zboží v Hořovicích, za náměstka starosty
p. V. Šejnoha, vrchní účetní lučební továrny v
Kolíně. Do představenstva pp.: Štěpán Pvbák, ko
žešník v Karlíně a Fr. Trojan, býv. zemský posla“
nec v Týništi n. Orl. Do dozorčí rady -1: Pro
cházka Vilém, hodinář v Benešově u Prah
bíček B., obchodník v Čelakovicích a Zenian An
tonin, podnikatel staveb v Bubenči.

Na c. k. odborné škole pro umělecké zámeč
ulctví v Hradci Králové obsadí se počátkem školní
ho roku 1914—15 několik státních stipendií s mě
síčním obnosem 30—40K. Žadatelé o tato stipendia
podejtež své žádosti do 15. června 1914 na sorávu
ústavu výše uvedeného.

K žádosti budiž připojen list křestní, domovský,
vysvědčení nemajetnosti, doklad o případném za
městnání v praksi, poslední vysvědčení školní, po
případě též vysvědčení průmyslové školy pokra
čovací a výkresy žadatelovy.

Přednost obdrží ucházeči, kteří nejméně dvě
léta byli v řemesle zámečnickém prakticky zaměst
náni a průmyslovou školu pokračovací s dobrým
prospěchem absolvovali. Žádosti jsou bez kolku.

Vyrovnejte nedoplatky za
„Obnova“ a „Časové úvahy“.

Z Úrazové pojišťovny dělnické pro království
České v Praze, Ústav tento po nabytých zkuše
nostech vytkl si-za účel působiti vhodnými před
náškami na ochranu zdraví dělnictva. Jmenovitě
pak také vede snaha ústavu k tomu cíli, přisvěti
radou v případech poskytnutí první pomoci při
úrazu, jež zajisté velkého má významu při krvá
cení z údů, při náhlém bezvědomí, otravách, očním
zranění a pod. Poněvadž ovšem přednáška sama
neposkytovala by jasné znázornění snahy ústavu
našeho ve věci té, získal ústav náš za přispění své
ho říditele JUDra. Roberta Marschnera filmy, ve
kterých názorně produkována jsou jednak účelná
opatření pro případ úrazu, jednak způsob při po
skytování první pomoci a ošetření osoby zraněné.

Tyto filmy byly s velikým úspěchem a uspo
kojením súčastněných interessentů, z řad cotyč
ných zástupců úřadů i pánů podnikatelů a dělni
ctva předváděny v biografech ve Vídni, v Praze
a jiných městech. Na pokyn z kruhů interessentů
a z intence ředitele dra. Marsciimera, ste dujicího,
aby v každém směru „sociální péče o zdraví a
bezpečnost dělníka byla všeobecně uplatněna, od
hodlal se ústav tento také v Hradci Králové dotyč
né filmy s přiléhající přednáškou před shromáždě
ním interessentů předvésti.

Předvedení filmů s přiléhající přednáškou po
řádá se pro širší kruh pánů továrníků, podnikatelů,
živnostníků a ostatních interessentů dne 14, dubna
t r. v úterý o 3. hod. odpol. v Hradci Králové v
Grandhotelu (bio-sál). Poněvadž přednáška s re
produkcí přístupná jest bezplatně širší veřejnosti,
doporučuje se, aby páni interessenti — vzhledem
k účelu celé této akce — přednášku co nejhojněji
navštívili.

Okresní komise pro péči o mládež v zastupi
telském okresu královéhradeckém konala valnou
hromadu v pátek dne 27. března 1914. Z obšírné
zprávy jednatelovy vyjímáme:[ v uplynulémroce
většinu jednání v okresní komisi řídila snaha, vy
hledávati dětí nešťastných a trpicích a pomoci jim
poskytovati. Tento úkol řešen byl tím, že chudým
dětem osiřelým, opůštěným a ve případech vý
značných i poloosiřelým peněžitými příspěvky zi
skáván byl nový domov, jednak tim, že dětem ab
normálním přispíváno k opatření výchovy i vyu
čování ve zvláštních ústavech odborných, jednak
tím, že zřízením honorovaného poručníka z povo
lání i dozor a ochrana měly jim býti zabezpečeny.

Ku blahu nejmenších šířeny letáky o správné
výživě kojenců, za podpory c. k. okr, hejtmanství
zdejšího. U c. k. okr. soudu zakročeno proti že
brajícím a školu zanedbávajícím dětem ze sousední
obce, při čemž zaručeno na ně přispívati, budou-lí
nedbalým rodičim vzaty. — Na popud Čes. zem.
komise vzata v ochranu dívka, jíž hrozila mravní
záhuba a za polic. úřadu přispělo se jí k vyhledání
řádného místa. Zároveň žádáno, by ženská obslu
ha byla v hostincích zakázána. Aby čelilo se zhoub
ným vlivům nezřizené četby, zřízena prázdninová
knihovna pro mládež v Hradci Králové, jež potkala
se s úspěchem.

Při dosavadní agendě dospěla komise k po
znání, že právě o děti nejubožejší je nejméně po
staráno, zvláště o děti epileptické, se silnými poru
chami duševními, idiotické, zvláště pak o ty, u
nichž chvroby duševní kombinovány jsou s neduhy
těla. Zároveň shledalo se, že není dostatek vhod
ných pěstounů, kteří by dovedli a -chtěli býti zá
stupci rodičů. Proto se komise rozhodla vysteěti
domek, v němž umístí 10—12 sirotků, po této
stránce nejvíce trpících. — Učíněny kroky za zří
zením komise v blízkém okrese.

Domov opuštěných. Půl sta stařenek věkem
sešlých, světem opuštěných a k výdělku neschop
ných nalézá přístřeší a doživotního opatření v ú
stavu »Domov služebných a opuštěných«, který z
příspěvků šlechetných dobrodinců ve vlastním do
mě v Myslíkově ulici 23. vydržuje katol. jub. spo
lek >Praha«. Aby mohl spolek vyhověti stále čet
nějším prosbám žadatelek, pro něž v domě v My
slíkově ulici není již mista, byl nucen zakoupiti
dům maKrál, Vinohradech (v Máchově ul. 5.). Tam
přijímají se žadatelky za týchž podmínek jako v
Praze. Bližší podmínky sdělí představená ústavu
v Myslíkově ulici. Páni dobrodinci upozorňují se
na tento svého druhu jediný humanní ústav. — V
ústavu za laciný plat přijímají se na byt a stravu
katolické slečny z obchodů, komptoiristky, proda
vačky atd.

VARHANY HARMONIA
PIANINA
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Jan Novák
doc Králové, Volké náměstí,

— Wedlekostela Sv. Ducha. —

K velikonocům
dovoluji si veledůstojnému duchovenstvu nabizeti chvalně
snámé, jiš r. 1888 nejdůstojnější biskupskou konsistoří
Ordinariatním listem důst. farním úřadům k nákupu

doporučené

Pilnáčkovy pravé voskové
svíce oltářní,
dále paškály, triangle atd. — Též mám na skladě vonné
královské kadidlo, kostelní uhlí dřevěné a pod. —
K vedlejšímu osvětlování a k pohřbům doporučuji
levnější svíce voskové a polovoskové.— Pro soukromou

potřebu výlečné toiletní mýdlo a nepadělané člstéJádrové mýdlo (bez zápachu.)
O hojné rozkazy prosí v hluboké úctě

Anna Branová v Litomyšli,
Dolní Riegrovo náměstí (máselná podsíň).Obchod svícemi,
mýdlem a jinými odbor. výrobky oís. a král. dvorní

továrny firmy J. Pilnáček v Hradci Králové.

Wše v cenách továrních.

Jos. ROUS,
uměl. prům. závod řez
bářský,pozlacovačskýa

oltářnictví
— VŽAMBERKU

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovovánístarých apamátných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za ceny mírné. —=

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a informační oesty
zdarmaa bez závazku.—=

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

x

ve P
SvatováclavskéMatice Školské. '

Uzasný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kapní pramen v Rakousku veškerý

hl porann
ovevého máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, e. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové oenníky, rozpočty, vsory a hotovézboží
k výběrn franko.

Bes velkoměstské režie vo vlastních díloách s
domech, levné pracovní síly na venkově, čímá levnější
ceny aš o $30"/,neš všude jinde.
Juhíl. 100let. trvání a40 lot. vlastníčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.
„=

= PIANINO ©%
Jovaěmaprodej. Dotazydo admin.t. L

(Ú> Českému, katol

Koberce a předložky
minster«, vlněné plyšové »Tapestrye a »Velvete.
Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečné
jakosti a překrásných vzorů vkusně sbarvených.

Nástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené.
Cenniky zdarma

a tranko. ©tý“ jutové »špagátové«, vlněné sho
landské«, vlněné »Harléme«,

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné,

bavlněné i vlněné, různých drahů a jakostí.

Vila na prodej
o 6 místnostech, s 1 ha lesa, v obci s 3třídní
školou, na císařské silnici, s krásným okolím —
kolem luka a borové lesy, voda ke koupání a

lázně nedaleko. Bližší v administraci t. I.

DRAŽBA
vwobecní zastavárně

Královéhradecké
odbývati se bude v místnostech zastavárny
vsobotu dne 18. dubna 194

a započne o 9. hod. ranní

NA ZÁSTAVY
veškeré pozůstávající z klenotů, hodinek,
šatstva, prádla, obuvi a rozličných druhů

látek, kol, houslí atd., které až
do konce měsíce února 1914 propadly.

Zástavy do dražby propadlé možno
ještěpředdražbou ve čtvrtek do 12'/, h.
odpol. pouze u pokladny zastavárenské
zúrokovati aneb vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá
se druhá dražba25. dubna 1914.

Po 14 dní před dražbou čítá se mimo
úrok ještě dražební poplatek 2 h
z 1 koruny!

V pátek před dražbou a v den
dražby se vůbeo neúřaduje.

snejširším

léhoprovedení.

tářníobrazy,náhrob

Rozpočtyochotněazdarma.

vw kyatd. zaručenímumělecke hoaodbornědokona

E.Skarda,Brno,

Sklomalba

hotovíadodávájohrámevá
„ekma.Vkaždémslohua

šthovzorudonejbohatšísklomalbyfigorá'ní,hotoví kaménkovouprofacady,olpravouvlašskoumosalhuprovedení,odnejjednoduš

V
«
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OH- Veledůstojnémuduchovenstvu. <

JAN HIRSCH,
pasíř a zlatník,

PRAHA-L, Karlova ulice 10,
doporučuje velký výběrkostelního náčiní

jako: monstrance, kalichy, ciboria, lampy, svícny, ka

ditelnice atd. Starší věci opravuje v ohni znovu alatíastřbří, vše co nejdůkladněji a lerně. — Za vše se ručí.
O otěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddanýJan Hirach.

Akciový kapitál K 15,000.000—

Provádí

>
Reservní fondy přes K 2,800.000— b

Žižkov.
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Velecičným stoupencům české strany
křosfansko-sociální !

Výkonný výbor usnesl se jednomyslně svolati
na základě ustanovení platného organisačního řádu
strany

V. řádný sjezd české strany křesťan
sko-soclální v Čechách na Svatojanské
dny 16. a 17. května r. 1914do Prahy.

Svoláváme sjezd za neutěšené situace pro mi
lovaný národ český, ale za potěšitelných okolností
pro katolické hnutí v národu českém, jež za nyněj
ších neblahých poměrů jest nejen v náboženském,
nýbrž i v politickém ohledu jedinou jistou a ne
klamnou zárukou všestranného blaha drahého na
šeho národa, jako už bylo v minulých stoletích,
počínaje od dob našich nejpřednějších světců ná
rodních: Cyrilla a Methoda i sv. Václava. Neboť
náš splnomocněnec, ideální kněz a vlastenec, Msgre
dr. Fr. Kordač, s úspěchem pracuje na shodě, ba
sjednocení katolického hnutí politického, jako už je
tomu v ohledu nepolitickém. Tříštivost, objevivšt
se 'před 4 a 2 roky, stala se dobrou Školou pro
všecky, když jsou věrni samostatnému politickému
hnutí katolíků českých. Touha po jednotném po
stupu je všeobecná, Bude to vždy ke cti české
strany křesťansko-sociální, že svou ochotou a u
mírněností umožňuje katolíkům dobré vůle návrat
ke společné politické práci.

skvělým výsledkem!
PROGRAM SJEZDU:

"Kromě obvyklých format a zpráv funkcio
nářů bude na pořadu:

1. Program strany. Ref. Msgre dr. Fr. Kordač.
2. Organisační řád strany. Ref. Msgre dr. Fr.

Šulc.
3. Finance strany. Ref. JUC. Josef Šindler.
4. Odborové a hospodářské organisace. Více

referentů.
5. Tisk. Ref. Ant. Havelka.
6. Politický referát.
Upozorňujíce předběžně na tyto předměty,

prosíme místní důvěrníky a organisace, aby co
nejdříve podaly své návrhy, jež k jednotlivým bo
dům za žádoucí uznají, výkonnému výboru strany.

Místní organisace zvolte ihned své delegáty
pro tento sjezd a oznamte jejich jména na adresu:
Výkonný výbor České strany křesťansko-sociální
„v Praze I., Karlova ulice číslo 8.

Podrobný program sjezdu bude v listech stra
ny i jiných přátelských časopisech katolických v
brzku ohlášen a delegátům sjezdovým doručen.

Za Výkonný výbor České strauv křesťansko
soclální v Čechách:

Fr. Svatek,
zatímní tajemník.

Vzkříšení.
>Kdo nám odvalí káznen ode dveří hrobových?«

tázaly se ženy před hrobem Kristovým. Leč tě
lo Ježíšovo skvělo se krásou i slávou i bez použití
vonných mastí právě připravených. Dříve než se
nadály duše Kristu oddané, skončeno nejslavnější
vítězství nad zlobou lidskou.

Často dhystali se zapečetiti protivníci naši
kámen nad sužovanou církví, již rozestavovali
stráže, které měly bdíti, aby zemdlená církev
se nikdy nevzpamatovala, aby jí nikdo nezachránil
od smrti. A ejhle, po nejtěžší chorobě vždy vstá
vala v nejrůznějších stranách s osvěženými silami.

Chystají se nové příkré útoky právě v zemích
českých. Strany, které za dvaceti — třicetiletého
svého trvání dopustily se svým sobectvím a ne
obratnosti velikých přehmatů, honem chtějí zased
nouti na soudnou stolici nad katolíky nynějšími
zas to, co se dálo v církvi naší před pěti stoletími.
Daleko do minulosti tedy sahají pánové pro obža
lovací materiáj, Dobou patnáctého století chtějí u
tloukati netoliko nynější katolíky, ale i katolickou
nauku samu, která přece ke korupci neradí. Jestli
že ve společnosti církevní, trvající téměř dvě ti

F. Šabata,
předseda.

síciletí, nastala jednou doba veliké mdloby, může
se tomu diviti jen člověk takový, který nezná
ani abecedy filosofie dějin, který neví, jak nejmoc
nější a nejbystřejší národové vesměs právě po do
bě velikých triumfů začali propadati úpadku, až —
učinili místo národům jiným.

Jestliže začala propadati marasmu některá
náboženská sekta nebo strana politická, již se ne
vzpamatovala, ale neslavně zanikla. Zato však tri
umí podivuhodný jeví církev tím, že po době velice
žalostné dočkala se významného obrození a doce
la i zmohutněla. Čas mdloby dopuštěn byl proto,
aby se tím více ukázala síla všemocného zaklada
tele — samého Spasitele,

A neprorokoval se tak často konec i naší po
litické straně? A ejhle, ta pracuje nyní vydatněji
než v letech předchozích.

Za devatenáct století neměla společnost sklá
dající se z lidí nikdy trpěti dekadencí, ačkoli Kri
stus dopustil, že hned po boku jeho byl jeden Ji
dáš! Průběhem devatenácti set let měla hierarchie
udržovati nepřetržitě tak veliký zázrak, na který
právě moderní nevěrci naprosto nevěří. Politické
strany, v nichž se proklubalo již za Šest, sedm let
tolik zranění, přísně začnou nyní katolíkům našim
vyčítati, proč některý hierarcha francouzský ne
bo Italský ve středověku se neřídil křesťanskou
morálkou.

Jako by nynější katolíci činili novohusity zod
povědny za řádění chválených francouzských Ja
kobínů, chválených Táboritů.

Přes všechen hněv, přes všecky přípravy k
protikatolickým provokacím r. 1915 však netoliko
církev sama, nýbrž i naše křesťansko-sociální stra
na kráčí statně vpřed. Mnoho tiše vykonáno v 0
hledu sociálním, časopisectvo naše se hromadně
šíří, lidé, kteří sedali na lep moderním slibům kru
hů »protiklerikábních«, odvracejí se od demagogů
tím více, čím lépe poznávají jejich úplatnost, bez
měrné sobectví a despocií. :

tiklerikální« budou se snažiti o vzájemné spojení
proti nám. Ale čeho získají, vidí-li uvážlivý vlaste
nec, jak stále zuřivěji do sebe bijí, jak tříští ná
rod tím více, čím hlučněji provolávají hesla proti
katolická? Tak dalece se postupovalo »na zákla
dě Husově«, že národní vzájemnost, společné cíle
české jsou téměř pohřbeny. Skuteční národovci
vidí místo Vvšenárodníhopostupu klubko zaťatých
pěstí, bijících hned na pravo, hned na levo. Zájmy
politických klik zcela křiklavě kladou se nad pro
spěchy všenárodní. A když se objevila celá gar
nitura peněžních skandálů ve stranách >reformují
cích na základě nejnovějších světových názorů«,
tu teprve odpadla chuť uvážlivým Čechům pomá
hati takové výdělečné demagogii k vítězství nad
živlem konservativním, který si vydobyl o úspěš
ný rozvoj národního celku nesporných velikých
zásluh.

Právě v nynější veliké české krisi obracejí
vážně k významu naší strany zraky i ti lidé, kteří
chodili dříve kolem nás nevšímavě. Jedná se o u
tvoření silného bloku, složeného z několika konser
vativních proudů, který by napravil to, co dryáč
níci svým radikalismem a neobratností pokazili.

Základní chybou mnoha českých politiků byly
pohodlné výmluvy, že náboženství jest věcí sou
kromou, že není o něm zapotřebí veřejně mluvit a
jednati. Tak mluvili sami novohuisté, jako by ne
znali ani jediné stránky z husitských dějin. Kde
jest společnost náboženská, tam se přece musí jed
nati o vztahu školství k náboženství, o potřebných
bohoslužebných budovách, o majetnictví hřbitovů,

iejimi potřebami, což bylo viděti na krvavých bo
jich, které sváděli husité sami mezi sebou.

Naprosto nestačilo, jestliže staročeši | hleděli
vymýtiti útoky proti naší církvi. Měli hned z po
čátku luštiti prozřetelně nejrůznější otázky, dotý
kající se těsně celé existence českých katolíků.
Měli na liberální útočné fráse proti našim dogma
tům soustavně odpovídati. Měli podrobiti pilné kri

lak to vídáme v rudých listech. Pak sebylo potře

ftají se levně.
v pátek v pole
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bí zakládati stranu koniesní, která tak dlouho by
la ponechána v tuhém boji proti nevěreckým úto-
kům sama sobě.

Konservativní občané, sedící za kamny, mětí
zrale uvážiti, že naše strana se bije i za zájmy je
jich, že bojem proti rudým proudům hájí se politi
cká a sociální práva všech konservativců.

Konservativců jest v Čechách počet obrovský,
ti vidí, kam národ spěje, ponechá-li se prim radiká
lům. A proto v nejvyšší čas sbírají se k práci zá
chranné, uznávajíce, jak bylo zapotřebí, aby aspoň
jedna strana zvlčilé útoky proti svobodě lidu kato
lického zdolávala.

Bude však nutně zapotřebí, aby každá konser
vativní strana, která se chce k bloku připojiti,
zřetelně poznala svůj úkol a druhou stránu pro ně
jaké nedorozumění zbytečně neoslabovala, jak se
dříve dělo. Již se také v tom směru ozval hlas z
konservativní strany lidové, který o koncentraci
praví: »Myslíme, že budou zde zachovány čtyři
svérázné skupiny, které snad během nedlouhé do
by změní se ve tři. Dvě samostatné jednotky jsou
tu: konservativní velkostatek a strana katolická,
dnes dosud křesťansko-sociální. Dvě další skupi-
ny nebo budoucně snad spojená třetí jednotka, jsou
strany národní, staročeská a naše strana konser
vativní lidová. Všecky tyto skupiny jsou již ve
vzájemném styku, a při zachování své úplné neod
vislosti určují si společné akční body, které dříve
či později povedou k pospolitému postupu a čin
nosti. Mimo to naše strana uvažuje se stranou ná
rodní o tom, nedalo-li by se docíliti užší formy sou
činnosti.«

Jest tedy zde patrna aspoň dobrá vůle.
Programy zmíněných stran jsou si přece da

leko bližší než zásady soc. demokratů, agrárníků
a pokrokářů, kteří se dovedli spojiti tak rychle na
ubíjení ducha konservativního, na křiklavé olupo
vání katolického lidu o mandáty.

Zjednodušení politiky ve stranách protikatolic
kých však bude daleko tvrdším oříškem. Již nyní
protestují proti útvaru silné strany národní. Proč?
Strany dosavadní mají své denníky, redaktory, se
kretáře, pokladníky, poslance atd. Při zjednodušení
politických poměrů většina takových kapacit by
přišla o svá místa — a proto se předem protestuje
proti tomu, co by bylo i pro národ lékem nejvy
datnějším.

Našincům však naprosto nezáleží na nějakém
hmotném zisku z politické činnosti. V naší straně
naopak velká řada činovníků přináší katolickému
ruchu veliké hmotné oběti, dostávajíc honorář ve
formě protikatolického spílání. Proto také katolíci
vítají každý pokus, který by přinesl skutečné u
zdravení národních poměrů, které by postavilo
hráz proti divošským proudům.

Jestliže tedy způsobem násilným radikální ži
vly zapřáhnou Husa do svých služeb, celé pluky
upřímných národovců ozvou se proti demagogil.

Jestliže novohusité ujařmí upáleného mistra
tak bezohledně, že jim musí pomáhati bořiti světo
vý názor křesťanský, povědí jim uvědomělí kato
líci zřetelně, komu vlastně účel světí i čachrářské
prostředky.

Proto jen zmužile vpřed! Po bankrotu neobrat
ných řelčarů a kupčíků dostanou se k slovu mu
žové rozvážní, kteří se již neleknou pověděti prav
du.o násilném řádění radikálním. V době, kdy naší
Straně připravována zkáza, padají do jámy sami
hrobaři a nám stále jasněji svítí hvězda radostného
vzkříšení.

Ve státě »zklerikalisovaném«. Vídeňský ba
ron Hock jest předsedou »Volné Školy«, poslan
cem, ale zároveň — dvorním radou u správního
soudu. U tohoto důležitého soudu hledá obyvatel
stvo ochranu proti úřednické zvůli, proti nespráv
nému výkladu a-provádění platných zákonů. Správ
ní soud jest oprávněn rozhodovati, zda nejvyšší
orgány správy zeměpaňské nebo autonomní řádně
vyložily a provedly různé zákony a předpisy. —
Tento soud rozhoduje docela o mínění a výnosech
ministerských, zemských výborů a místodržitel
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ství. Tedy by se dalo očekávati, že členové tak

vysokého tribunálu jsou mužové zcela nepředpo
jatí, že mají nejvyvinutější smysl pro státní pořá

o že jsou nejbedlivějšímistrážci stávajících záonů. 
Leč >Volná Škola«, jejíž předsedou jest Hock,

snaží se potírati paragraf 1. a 3. školského zákona
z roku 1869 říš. z. č. 62 a novely z 2. května 1883
říš. zák. č. 53. Příslušné paragrafy stanoví, že se
mají dítky vychovávati v náboženství, že má býti
na školách obecných náboženství učebným před
mětem. »Volná Škola« tyto požadavky potírá zce
la okázale, výhradní její snahou jest vyloučiti ná
boženství ze škol. Spolek ten docela začal proti
zákonné beznáboženské školy zřizovati, rozvinul
fanatickou agitaci proti Eucharistickému kongresu,
ačkoli volnomyšlenkáři nesoudné davy obelhávají
svou frásí o svobodě svědomí a volnosti veřejných
úkonů s touto svobodou spojených. A Hock jest
členem správního soudu dále, při čemž zároveň
vede vytrvale učitelský odboj proti stávajícím
školským zákonům. Dne 5. t. m. bar. Hock řídil
schůzi >Volné Školy<, na které referoval císařský
rada Colbert o >dětské práci«. Řekl, že ve 2500
továrnách a na velkostatcích pracovaly děti a
mzdu dostávaly částečně v kořalce. — A za to či
nil zodpovědnou katolickou církev. Jako by církev
zavinila, že takovým chytrým způsobem vypláce
jí mzdu židovští kapitalisté, obchodníci a pachtý
řit Jako by Colbert nevěděl, jak právě katolické
kruhy protestují proti dětské práci v továrnách!
Nu — a k útokům Colbertovým přikyvoval Hock,
jakoby sám dobře neznal příčiny tak smutného
sociálního zjevu!

Pak promluvil soc. dem. Olóckel, bývalý učitel,
který přišel o místo pro přečiny protistátní. Spu
stil hned proti katolické církvi a docela i proti ná
sledníku trůnu. Zeměpanský komisař tudíž vybídl
Hocka, aby řečníka napomenul. Leč Hock místo
toho vyvolal »rozhořčení« přítomných tak veliké,
že musila býti schůze rozpuštěna. Hock docela
hrozil komisaři, že si promluví ještě vážně o tom,
jak nižší úředník si smí dovoliti takovou troufa
lost ve schůzi, které předsedá c. k. dvorní rada.
Na ulici došlo pak k židovsko-zednářským krava
lům. — Když pak strážník sdělil na dotaz vrát
ného v paládi Clam-Gallasově, že demonstranti
jsou členy »Volné Školy«, hned byl obklopen od
fanatiků a udán, že mluvil povýšeným tónem.

Začíná plantážnické umlčování živlů konser
vativních, porušování stávajícího řádu, fanatická
volnomyšlenkářská mstivost zcela dle ducha zed
nářů portugalských. A strážce zákonů, vyzname
naný tak velikým státním titulem, stojí v čele ta
kých zpupných křiklounů.

Pokrokáře velice mrzelo, že na Uh. Hradišť
sku a Bojkovsku loni při zemských volbách zví
tězili našinci. Proto se chystala nízká msta. Hůl
se našla snadno. V Uh. Hradišti občan Jos. K. po
žádal Františka T., aby mu na hlasovací lístek
napsal jméno nebo připevnil nálepku se jménem
našeho kandidáta. T. vyhověl výslovnému přání.
Leč na denunciaci pokrokářskou krajský soud za
hájil vyšetřování pro přečin proti čistotě voleb.
Ačkoli Jos. K. u hlavního přelíčení potvrdil, že ob
žalovaný nalepil nálepku veřejně, před jeho očima,
přece byl T. odsouzen -do tuhého vězení na 3 dni
s jedním postem. Právní zástupce podal zmateční
stížnost, v níž upozornil, že pro odsuzující výrok
vůbec nebyly uvedeny důvody. Nejvyšší soudní
dvůr také rozsudek zrušil a výslovně prohlásil,
že řízení kraj. soudu bylo neúplné, že zanedbány
podstatné předpisy zákonné. Tedy nové přelíčení
v Uh. Hradišti — ale T. odsouzen znovu na tři dni
do vězení. Nová zmateční stížnost — rozsudek byl
znovu zrušen, obžalovaný osvobozen. .

Není dovoleno kritisovati rozsudky krajského
soudu, ale čtenář přece jen pozná, zda katolíci v

»zklerikalisovaném« Rakousku se těší nějakým
zvláštním výsadám.

Ustavující
* valná hromada ::
Královéhradecké
bankovní jednoty,

společnosti s r. 0.

v Hradci Králové
koná se místo dříve ustanoveného dne 22. dubna

teprve

dne 29. dubna t. r.
© 3. hod. odpoled.

v sále Adaibertina v Hradci Králové
a činíme všechny společníky po
zorny na dopisy, které v těchto
dnech od zařizujícího výboru ob
drží. Přihlášky nové přijímají se
pouze do 21. dubna t r —
Dopisy dlužno adresovati panu
B. Hobzkovi, c. k. gymnasijnímu
profesora v Hradci Králové. —

Prušáci odhazují škrabošku. Zač pokládají
Němci z říše Vilémovy náš stát, patrno z drzého
prohlášení redaktora úřední německo-řišské »Nord
deutsche allg. Zeitung< dr. Ot. Rottermanna. Pra
vil na schůzi >Schulvereinu« v Berlíně doslovně:
>Jediná možnost, zachovat evropský mír, tkví V
tom, bude-li ohnisko Evropy, Rakousko-Uherská
monarchie, tak rozdělena, jak to navrhla »Novoje
Vremja«. — Už také berlínský kancléř má připra
veny podrobné plány: Čechy mají splynouti se
Saskem a tvořiti společně »Kónigreich Sachsen«,
Morava se Slezskem má se státi provincií >Kó
nigreich Preussen«<. H. Rakousy, Solnohradsko a
severní Tyroly mají připadnouti Bavorsku, ostatní
alpské země mají tvořiti »Kónigreich Oesterreich«.
Halič a Bukovinu nechť si vezme za svou assisten
ci Rusko.

Jestliže se Němci již s těmito úmysly pranic
netají, nejsou-li okřiknuti z kruhů kompetentních,
pak lehce každý pozná, jakého to má Rakousko
v trojspolku spojence! Zvláště národní cit český
musí býti do hloubi srdce uražen drzou rozdělo
vací provokací německou. Prušáci si již počínají
tak, jakoby nebylo ani potřebí se ptáti, co takovým
trhacím choutkám říká sedm milionů Čechů. Celá
století před zřízenímkrálovství Saského byla naše
země královstvím. Za Karla IV. byly poslušny to
hoto království netoliko Morava a veliké Slez
sko, nýbrž i obojí Lužice a — docela i Branibor
sko, odkud nyní vycházejí choutky na tučný poli
tický lup. Země koruny České byly státem svrcho
vaným a samostatným, kurfiřt Saský ani v Něme
cku folik vlivu neměl, co český král. Nyní však
přes všecku výmluvnou historii přechází se přes
práva staletími utvrzená, slavné země naší koruny
mají se státi přílepkem těch krajů, které byly dří
ve koruněčeské poddány. — — M

Za takové situacehorlivě pracují pruské mar
ky, aby co nejrychleji v- zemích. koruny naší hynul
katolicismus. Pak by se to připojení dálo pohodl
něji. Leč Prušáci brzy se poučí, že tu stojí pevné,
národnostně 'uvědomělé řady českých katolíků,
které dovedou nenasytný pruský příboj rázně zdo
lati. Snad se Prusko domnívá, že zakoupí lehce
nějaké Švihy anebo jiné lidi, vydávající se za zá

stupce českého lidu. Ale nechť jen dobře pama
tuje, že političtí intrikáni a ziskuchtivci, kteří se
vetřeli na čelná místa hadí chytrostí, nejsou sku

pon representací jádra poctivého českého liu
Pokroková polemika. V pondělí velikonoční

po přednášce kněze Hlobila ve Zlíně se rozpředla

polemika. Odpadlík Lang, odborný učitel, nazval
zřejmou nepravdou tvrzení Hlobilovo, že prote
stantská šlechta pět dní po bitvě na Bílé Hoře
zvláštním reversem císaře pokorně odprošovala a
poníženě prosila o milost. Prý dějepis o tom ni
čeho neví. Tu Hlobil uvedl ročník a stránku >Če
ského časopisu historického«, kde o tom píše Vá
clav Chaloupecký. Ale Lang projevil táborskou
houževnatost svého »stanoviska«<. Prý dějepisná
díla přece jenom nic o tom nevědí. Lang má Pala
ckého a Denisa, kde o tom nic není. Nemusí prý
býti pravdou, co o tom vykládají »jakési tiskovi
ny«. Učenec Lang si myslil, že se jedná o nějaké
noviny, jeho pokroková duše nic nevěděla ani o
odborném časopise, jejž obstarávají z velké částí
sami pokrokáři. Taková kapacita pokrokářská si
tedy myslí, že v Palackém a Denisovi musí býti
všecko, nedovede pochopiti v pokrokové době ani
tolik, proč se vydávají nové a nové historické ú
vahy. Co znají teprve pokrokoví kmání, kteří po
přečtení nějakého pamfletu ochotně obstarávají
klaku pokrokářům vzdělanějším? Pak věru není
divu, že širé davy novohusitů se daly tak dlouho
balamutit podvrženým pamfletem neumělého a dr
zého německého protestanta, který se představo
val světu jako >očitý svědek upálení Husova Po
gius<. Není také divu, že na téže zlínské schůzi se
ozval pokrokářský hlas, tvrdící, že Hus byl odsou
zen pro kárání kněžských vad. Se zpátečnickými
pověratni novoRusitské hnutí začalo a v nich se
tolik utvrdilo, že s nimi i zhyne.

Moderní otrokáři jsou rafinovanější, než řím
ští před zrozením Kristovým. Antičtí otrokáři u
jařmili tělo, ale pokud nezačalo ohrožovati moc je
jich karabáče křesťanství, neujařmovali myšlenek.
A nyní? Protikatolické živly u nás provolávají
hlučně svobodu svědomí, volnost slova a sdružo
vání. Docela i na Husa navěsili násilně cetky mo
derního svobodomyšlenkářství. Ale při tom osnu
jí takové ztyranisování duší, jakého nepáchali ani
turečtí pašové. Vyhodili organisované katoliky ze
sokolských jednot, vyhazují je docela z národa, aby
se udělalo prostorné místo v Sokole i v celém ná
rodě pro orientální semity. A nyní docela pověstná
Benešova a Hajnova »Samostatnost« svolává >ná
rodní soud«, který by měl přísně zakročiti proti
zakládání sdružení orelských.

Tedy právě před rokem Husovým pokrokář
ské duše zřetelně provolaly tato hesla: 1. Ačkoliv
evangelikům a židům popřáváme hájení konfesních
zájmů jak tiskem tak v parlamentě, ačkoli jim po
přáváme organisace k tomu účelu, katolík své záj
my náboženské organisovaným způsobem hájiti
nesmí. Co jest dovoleno náboženským menšinám,
nesmí se povoliti veliké náboženské většině. 2.
Evangelíci a němečtí židé v Čechách mají plnou
volnost hájiti vyučovánívlastního náboženstvíve
školách, dovoluje se jim tvořitl organisace na zři
zování škol nových. Leč karabáč zasviští bezohled
ně nad hlavami těch, kteří se postarali o zřízení
katolického gymnasia na Vinohradech, kteří sl
přejí, aby dítky katolické většiny také byly vycho
vány v náboženství svých rodičů. Takový kato
lík, který organisovaným způsobem hájí svá kon
fesní práva, nepatří do národa. 3. A když už jsou
ze Sokolstva katolíci vyloučení, musí se jim dáti
svěrací kazajka, aby se nemohli ani hnouti proti
vůli Benešů, Vejvarů, Novotných. Všude sice tl,
kteří pro své světové názory jsou vyloučení zur
čitých společností, mohou se organisovati ve sdru
ženích nových. Ale v Čechách lidé vyloučenípod



léhají dále právomoci a soudu husitských zisku
bralů a čachrářů. 4. Před tribunál pokrokové části
národa buďtež povoláni jako zrádcové ti, kteří
zrazovati vůbec nemohou tu společnost, která s
nimi krajanské styky přerušila, která je dávno od
kopla..5. V záležitosti Švihově dlužno šetřiti nej
větší opatrnosti, nutno úzkostlivě přemýšleti, zda
by nějakou ráznější kritikou nebyl ten chudák za
rmoucen a roztrpčen. Za-to český katolík, který
chrání národní hospodářská práva proti přehmatům
národa semitského, must býti zmrskán jako zrád
ce. Ti občané, kteří jsou sešněrováni židovským
kapitalismem, jsou nejpovolanějšími soudci nad

dobře: napřed vykopnout z národního společného
domu, vysmívat se, že vyděděnci nejsou schopní
postavit si obydlí nové, aby uhájili nejpotřebnější
lidské podmínky své existence. Ale jakmile katolí
ci si postaví domek vlastní na svojí parcele, pak
musí podniknouti moderní plantážníci bezcitný ú
tok na majetek cizí, pak se mává proti nim tábor
skými cepy. A jestliže tato otrokářská válečná vý
prava na cestě potká výbojné tělocvičné jednoty
rudé, pak neopomene před nimi pokleknout a zno

vě vstoupili do Sokola přece.
Jak řečeno — moderní despotové jsou rafino

vanější, než otrokáři antičtí. Před rokem Husovým
vyhánějí největší náboženskou společnost „domácí
z národa a pak — ji karabáčují za to, že opravdu
odešla, že před vraty neklečí v prosbě osmilová

odhazuje svého přesvědčení!
Kdo má zodpovědnost za nový česko-německý

pakt na Moravě? Socialisticko-pokrokářský tisk
tvrdí, že prý »klerikálové« jsou spoluzodpovědní
za nový česko-německý pakt, ježto jejich vůdcové
ho spolupodepsali. Než 21. února 1914, sotvaže
pakt byl podepsán, napsal orgán dra Stránského
>Lid. Noviny<: >Pokrokoví členové devítky měli
situaci vůči Němcům nesmírně stíženu nízkým jed

jen jako zákeřný společník, číhající na příležitost,
aby mohl zástupcům pokrokového bloku nastaviti
nohu.« Tedy dr. Stránský přiznává sám ve hlavním
orgánu červeného bloku, že »klerikálové« pro pakt
nebyli, a že byli pouhými svědky toho, co uvařili
Stránský a Brass. A »Lid. nov.< výhradnou »>zá
sluhu< červeného bloku na paktě zdůrazňují dále
těmito chlubnými slovy: »Tento krásný úspěch ne
byl zaplacen žádným národním ústupkem ani sli
bem takového ústupku. Pokrokové strany zůstaly
věrny svému slovu, že národních koncesí Němcům
nepovolí, děj se co děj a mohou býti dnes pyšny
na pevnost, s jakou ve svém slovu vytrvaly.« Uká
zalo se, že to s Němci jde také, když se jim neu
stupuje, a když se odmítá beze výhrad každý je
jich pokus o politické vydírání, a že jest všecko za
chráněno, a to bez obětíl« — Dnes ovšem se uká
zalo, že Němcům dostalo se od červeného bloku
ústupků dalekosáhlých a proto pokrokáři od zod
povědnosti utíkají. Koncese tyto ovšem staly se k
vůli česko-německé pokrokové většině, tomuto t
deálu dra Fischera.

* Známo a výslovně také konstatováno, že dva
katolíci se podepsali jako svědkové, jako přísedící
zem. výboru. To však rozhodně ještě neznamená
schválení zaječí politiky dra Stránského. Nyní, kdy
se již lidu otevřely oči, přestali se pokrokáři chlu
biti svým politickým činem — zato však lítají z
jejich tábora jedovaté střely a nadávky proti těm,
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Politický přehled.
Říšský soud o dosazení zemské správní komi

se v království Českém. Říš. soudu podány z krá
lovství Českého tři stížnosti proti dosazení zem.
správní komise. První stížnost podána šesti bý
valými přísedícími zemského výboru pro domnělé
porušení práva jim ústavou zaručeného a dosazením
zemské správní komise odňatého, vykonávati man
dáty zemského výboru. Stížnost tato však zamít
nuta pro nepříslušnost říš. soudu, ježto není tu roz
hodnutí neb opatření administrativního úřadu, na
mířeného proti stěžovatelům a porušujícího jejich
ústavou zaručená politická práva. Takovým opa
třením administrativního úřadu není císařský pa
tent ze dne 26. července 1913,který není opatřením
určeným pro určité osoby. Říš. soud dále dokazu
je, že rozhodnutí presidenta zem. správní komise a
zmíněná usnesení nebyla nikterak příčinou, pro
kterou stěžovatelům bylo zabráněno ve vykoná
vání jejich funkcí jako přísedících zem. výboru;
příčina byla v tom, že zemský výbor nebyl již
složen způsobem, předepsaným v $$ 11.—13. zem
ského zřízení. — Druhá stížnost podána proto, jež
to zemská správní komise zatím dosazená a nikoliv
zemský výbor rozhodla o rekursu, který podán k

zemskému výboru proti obecnímu účtu města Pra
hy. Říšský soud dokazuje, že tu nebylo porušeno
politické právo podavatele stížnosti, zaručené ústa
vou státním občanům; neboť kompetence zem. vý
boru; jíž se stěžovatel dovolávál, aby bylo rozhod
nuto o jeho stížnosti, podané do rozhodnutí sboru
obecních starších města Prahy, nelze považovati
zá politické právo, stěžovateli ústavou zaručené. —
Třetí žaloba proti království Českému, podaná A.
Salamonem v Liberci, se žádosti za zjištění, že
zvýšení zemské přirážky v království Českém na
základě patentu ze dne 26. července 1913 je nezá
konné a neplatné, a že žalobce má ke své domovní
daní činžovní ze svého domu v Liberci platiti pouze
dosavadní 55procentní zemskou přirážku a nikoliv
zemskou přirážku o 10 procent zvýšenou — zamí
tá se pro nepříslušnost říšského soudu, ježto roz
hodovati o právoplatnosti takového předpisu nebo
vybírání zemské přirážky vůbec a V určité výši
jsou povolány jenom finanční, po případě správní
úřady a konečně správní soud. ,

Arcivévoda František Ferdinand vMnichově.
Dne 14. t. m. přijel do Mnichova následník trůnu,
aby v zastoupení císaře Františka Josefa oplatil
návštěvu, kterou král Ludvík bavorský s králov
nou Marií Terezií vykonali loni v létě ve Vídní.
Město jest na počest rakouského následníka vy
zdobeno stkvěle.

„Vláda 8 14. Hr. Stiirgkhovi se nyní vesele
vládne. Císařským nařízením pojati jsou horníci
do všeobecných úrazových pojišťoven dělnických.
Tím vláda snaží se dokázati, že $ 14. není jen pro
nezbytnosti státní, nýbrž i pro naléhavé potřeby
lidové. Císařským nařízením prodlužuje se plat
nost zákona ze 3. června 1901 o použití přebytků
sirotčích fondů. Císař. nařízením dostane stát vo
jáky, peníze a bosenské dráhy, na něž bude rakou
ská polovice platiti po 60 let 6.6 mil. K, Bosna 5.8
mil. a Maďaři 3.8 mil. To není »trvalé zatížení«
státu a poplatnictva!

Němcio vládě $ 14. Něm. poslanci Pacher a dr.
Langenhahn žádali minister. předsedu hr. Stiirgk
ha, aby vláda uzákonila $ 14. zákony o dani čin
žovní a domovní dani třídní, jakož i služební prag
matiku státních učitelů. Hr. Stůrgkh odpověděl, že
vláda, která z nutnosti ocitla se na cestě nařízení,
pamatuje na nutnost podporovat hospodářské zá
jmy v nynější přestávce parlamentní a že se do
tyčnými záležitostmi zabývá. Zmínění poslanci
ukázali také na rozčilení, které budí pověst, že vlá
da hodlá cestou nařizovací zavést ve Vídni vlaš
skou právnickou fakultu. Hr. Stůrgkh je však hned
ujistil, že zprávy podobné nezakládají se na prav
dě. — Posl. Hummer ve schůzi v Lovosicích radil,
aby se parlamentní přestávky použilo k utvoření
vládní většiny a k vypracování přesného pracov
ního programu, který by byl proveden za zostře
ného jednacího řádu. Vláda by měla provésti ně
které mezi Čechy a Němci dojednané věci, aby
tak odklizeny byly některé otázky. Němci nesmí
býti pro provincii Deutsch-Běhmen jen v teorii,
nýbrž v praksi vzít na sebe všecky důsledky z
provádění této teorie.

Hr. Tisza o zahraniční politice. Minister. před
seda hr. Tisza v čas. »Igaszmondo« chválí cara i
zodpovědné činitele ruské zahraniční politiky, kte
ří provozují správnější politiku míru, bojí se však
panslavistického hnutí, které zachvacuje ruský ná
rod a že obrací se proti životním zájmům Rakou
ska, především maďarského národa.

Ruský bojkot Německa. Ruský ministr ná
mořnictví přikázal všem loděnicím a ostatním ob
jednavatelům, aby nutné objednávky, které bylo
by nutno zadati cizině, nebyly zadány do Němec
ka, nýbrž do Rakousko-Uherska. Současně dopo
ručuje, aby v prvé řadě respektován byl průmysl
francouzský nebo belgický. Celá záležitost jest již
předmětem diplomatického jednání, poněvadž ru
ská ministerská nařízení porušují rovnoprávnost
Německas jinými státy, zaručenou obchodní smlou
vou a vedle toho jsou projevem krajní nevraži
vosti. .

Schůzka státníků v Opatil. Dne 14. t. m. sešli
se tu rakouský a italský ministr zahr. záležitostí,
italský velevyslanec ve Vídni vévoda z Avarny,
rakouský velevyslanec v Římě hr. Merey, sekční
šéf hr. Forgach. Schůzce té přikládá se politický
význam už proto, že v téže době přijal císař Vi
lém na Korfu řeckého ministra zahraničních zále
žitostí dr. Streita, a na to přibyl k němu říš. kan
cléř německý Bethmann-Hollweg.

Na Balkáně. V otázce epirské panuje prý mezi
velmocemi úplná jednota, takže pro albánskou kri
si nemohou již vzniknouti rozpory mezi trojspol
kem a trojdohodou. — V Epirsku však se stále je
ště válčí. Nyní záleží prý nejvíce na ústupnosti
Řecka. .

—————

Cirkevní věstník.
Svátky velikonoční byly až na kratší deštivé In

termezzo slunné, hřejivé. Jako loni tak i-letos bylo po-.

časí na Bílou sobotu velice příznivé, tak že na obě ,
slavnosti Vzkříšení dostavilo se do Hradce i veliké množ
ství věřícíchz širého okoH. První slavnostní průvod od

sv. Klimenta vedl za četné assistence Jeho Exc. nejd.
p. biskap Ds. Joset Doubrava. Kromě kněží súčastnili se
v značném počtu slavnosti úředníci státní i autonomní,
členové městské rady, škol, část zdejší garnisony s hud
bou, členové katol. spolků, chovanci Rudolíina atd. Za
zpěvu »Vstalť jest této chvíle« ubíral se průvod podél
vojenských řad do kathedrály, kdež vykonány příslušné
zpěvy a modlitby a uděleno požehnání Nejsv. svátostí
oltářní. — Průvod z kostela Panny Marie, který byl rov
něž imposantní, vedl vsdp. gener. vikář Dr. J. Soukup.
V obou chrámech při závěrečné pobožnosti bylo neob
vyklé množství zbožného lidu. Hlavní posvátné obřadý
v pašijovém týdnu vykonával v kathedrále nejd. arci
pastýř, který také na Boží hod sloužil s četnou assis
tencí pontif. mši sv. V těch dnech v obou chrámech
dostavil se veliký počet věřících k sv. zpovědi a sv.
přijímání. Dni, kdy památka z mrtvých vstání Páně oži
vuje pevnou naději v moc Nejvyššího, vybízejí mocně i
duše zvlažnělé, aby se poklonily tomu, který se nazval
Vzkříšením a Životem a jenž také svou všemohoucnost
vlastním z mrtvých vstáním dokázal. Proto přirozeno,
že v době probuzení přírody velké davy věřících radost
ně se oddávají rozjímání o vítězství Kristovu nad smrtí
a hrobem.

Kněžstvo ledečského vlkarlátu konalo schůzi spoje
nou s rekolekcí v Chřenovicích 26. března. Dopoledne o
úpravě kněžských platů promluvil vdp. Karel Vimr, b.
vikář z Čestína a pak podepsána byla petice k nejdů
stojnějšímu Ordinariátu o zvýšení remunerace a cestov
ného pro kněžstvo v duchovní správě. Odpoledne slyše
na sv. zpověď a pak kněží v počtu 17 sůčastnili se slav
nosti k úctě Nejsv. Svátosti Oltářní, konané za sv. mis
sie v útulném kostelíčku chřenovickém. Nadšeně o Nejsv.
Svátosti Olt. kázal vdp. P. Ant. Řehoř T. J. z Hradce

Králové.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Zprávy organisační
a spolkové.

Prosba. Byly zaslány blankety pro příspěvky na
slet Orla, který bude státi několik tisíc korun. Jelikož
dosud se nesešlo ani tolik, co režie oněch žádostí stála
prosíme zdvořile, aby se ony prosby neodkládalýl a dle
možnosti se na slet přispělo. V případě, že by nemohlo
vyhověno býti, nechť se prosba zašle zpět, aby se ne
zmařily zbytečně složní lístky, za které musíme platiti.

Smářice. Na Boží hod alespoň duchem odebrali
jsme se na posvátná místa pajestýnská, jež čarovnou
mocí působí na srdce každého zbožně citícího katolíka
obzvláště ve dnech, kdy církev svatá uvádí nám na
mysl světové ono drama, kolem něhož točí se dějiny
celého lidstva — ono velkolepé vítězství Syna Božího,
kterýmž získal zemi opět nebe a odčinil zločin páchaný
nevděčným tvorstvem nejvýš dobrému a spravedlivému
Bohu. Útulná městská dvorana, ač nepříznivé počast o
mezilo počet návštěvníků, hostila při vzorně propraco
vané přednášce dp. Petráska tolik vděčných poslucha
čů, že byla všechna sedadla obsazena. Se živým zájmem
sledován zajímavý popis cesty do Svaté země. Zvláště
s láskou vpíjely se oči do obrazů, které předváděly ne
zapomenutelná místa posvěcená kročejemi Spasiteko
vými a Jeho Božské Matky. Jaffa, Jerusalem s Kalvarií,
horou Olivetskou, Jericho s údolím jordánským a Mrtvé
moře, Betlehem i sv. Jan na poušti vynořily se před
zraky našimi a vyvolávaly celou řadu vzpomínek na
ony doby, kdy v krajích těch milované bytosti dlely a
sdílely osud vyhnaných z ráje z lásky k nám. Rozchá
zeli jsme se povznešení, jsouce vděční oduševnělému
přednesu dp. Petráska, že pocity víry, vzbuzené vzpo

mínkami na Svatou zemi posíleny a téměř jakoby mě
něny byly v hluboké pochopení vznešených idef kře
sťanských. Přednáška trvala přes dvě hodiny. Byla na
vštivena dělníky, rolníky, živnostníky, také vzdělané
vrstvy nescházely. Ač v malém, přece bylo lze s potě
šením pozorovati, že mocná jest idea katolická, schopná

dému, což jeho jest, určuje správný poměr mezi lidmi,
nerušíc však celkové harmonie společenské. Stroj na
promítání obrázků propljčia s nevšední ochotou slav
ná místní školní rada smiřická. Srdečný dík jí vzdává
me. Též dlužno poděkovati všem pánům, kteří staralt
se o technické pořáďání přednášky.

Kostelecko m. Orl. V neděli dne 29. března konal
»Okrsek sdružení českých křesťanských zemědělců pro
soudní okres Kostelec n. Orl.« svoji výroční řádnou
valnou hromadu. Jednatelská a pokladní zpráva ukázala,
že ač »Okrsek« teprv krátkou trvá dobu, přece pěk
ných dodělal se úspěchů a v budoucnost opravňuje k nej
lepším nadějím. Do výboru okrskového zastupitektva
zvolení pánové: Fr. Šabata, rolník a starosta ve Vrbici,
předsedou, Fr. Bartoš, rolník v Lípě, místopředsedou,
Pr. Jelinék, kaplan v Kostelci n. O., jednatelem, Jan Bo



lehovsky,rolníka městskýradavKostelcin.O.,po
kladaškém, K. Lingr, rolník v Lípě a Fr. Luňák, rolník
v Korytech, přísedicími. Jest si přáti, aby i v budoocám
roce zdárně »Okrsek« vyvíjel činnost hospodářskou a
snahy hospodářského sdružení praktické a dobré pro
české rolníky dále šířil Proto vybízíme všecky hospo
dářské odbočky, které dosttd k okrsku se nepřihlásily,
i ty, které z důvodů lichých s přihtášením otálely, aby
se co mejdříve u okrskového jednatele přihlásily a tak
přispěly k posílení jednotného společného našeho šiku.
Společným postupem značných získáme výhod hmot
ných i mravních. Okrsek jest ochoten zakládati též no
vé odbočky. Zdař Bůh!

Lázně Bělohrad. Katolický spolek v Lázních Bělo
hradě pořádá dne 19. dubna 1914 o půl 8. hod. večer
divadelní představení: »Starý pan advokát., veselohra
o 4 jednáních. Členové i naši příznivci srdečně se zvou
k hojné návštěvě. — Dne 11. dubna súčastnílo se 108
členů s praporem »Vzkříšení«. Tkm dokázal náš spolek

přes veliké útisky, že se nestydí za svou svatou víru,
ale že veřejně a všude ji bude zastávati. Dík všem
čleLám a k další práci voláme Zdař Bůh!

Ronov nad Doubravou. Vzdělávací katolický sociál
ní spolek »Rovnost« připravil nám v pondělí velikonoční
vzácný požitek a zábavu divadelní hrou »Třetí zvoně
ni« od V. Štecha. Do posledního místa obsazený sál
páně Vávrův a hřímající potlesk podal jasný důkaz, že
kus podán s největší precisností a výtečným nastudo
váním. Vzácná ozdoba našeho jeviště paní Kváčková
excellovala svým zvláštním temperamentem a gestem
v boji o přednost ženství se svojí soupeřkou. Nejkrás
nějí podána scéna, kdy se dovídá, že její druhý nastá
vající manžel jmenuje se taktéž Kváček a jest také vý
robcem provarů jako muž prvý. Paní Emma vždy tichá
podává tak mile vzor pečlivé a starostlivé matky, chy
stající svatbu svému jedinému miláčkovi. S virtuositou
podaly svoje pensa Bábi s Růženou. Nepoznávali jsme
ani naši paní Bábinku, jak koketně chovala se k panu
Kaštylovi. Tím méně Růženku s vrozenou elegancí mo
derního dítěte. Znamenité dámské výkony zvyšovány V
dojmu svém neobyčejně vkusně volenými toiHetami. Bo
ma paní Emmy byla vhodným zaokrouhlením celku. Pan
Sadílek měl svůj den, říkalo se všeobecně, že jest odpo
čat a jistě nám dovolí malý žertík, že po stávce to zase
jde výborně. Svými grimasy taškářskými dovedl i jinak
klidné posluchače strhnouti v pronikavý srdečný smích.
Znamenitou sílu získal spolek »Rovnost“ v Kaštylovi a
v tichém poetovi Hvězdinském. Zvláštní pochvaly zaslu
huji dr. Hudec s Pikem, kteří s tak vypulérovanými nu
ancemi nastudovali velmi těžký part. Policejní revisor
Kejla mohl by od hodiny zastávati svoje místo v kterém
koli venkovském městě. Výbor spolku »Rovnost« velmi
milým ochotníkům vzdává upřímné »Zaplať Bůhl« Zá
roveň děkuje za nezištné práce p. J. Svobodovi a reži
sárovi p. A. Burešovi. Zdař Bůh!

Zemská rada katoliků v král. Českém konala dne
6. t m. řádnou schůzi, kterou řídil I. místopředseda
Mons. Fr. Vaněček. Učiněno opatření v příčině soupisu
osob duchovních rádců spolkových dle přání nejd. Or
dinariátu. — Projednány byly modality pro katolický
katastr Velké Prahy. — Návrhy I. kvartální schůze »Ú
středí o organisaci poutních vlaků a o místních pou
tich byly projednány a schváleny. — Ustanovena byla
redakce poutních letáků za součinnosti Piova spolku.
Katotickým spolkům dostane se podrobných písemných
instrukcí. — Byla usnesena žádost k zemské správní ko
misi v příčině sochy sv. Václava na Václavském ná
městí v Praze. — Protest proti agitaci VolnéMyšlenky
za zrušení historického svatojanského ohňostroje poda
lo 60 pražských spolků a bude předložen presidiu rady
městské. — Učiněno opatření v příčině stížností do úmy
slného zanedbávání katolické literatury V městské praž
ské knihovně.

Zprávy
místní a z kraje.

-| Sehůze městské rady dne 14. dubna. K c. k. zemské
školní radě podá se žádost, by nařídila počátek prázdnin
na školách obecných a měšťanských od 6. července, tu
díž od té doby, kdy končí vyučování na středních
školách. — S policejním úřadem bylo sděleno, že firmě
Karel Macoun, perleťárna, uděleno bylo povolení ku po
stavení nového parního stroje na místo dosavadního. —
Na dotaz Praesidia zemské komise pro úpravu řek král.
Českého se sdělí, že spodní stavba městské elektrárny
na Orlickém jezu byla dokončena na podzim roku 1913
současně s dokončením stavby mostu, s nímž elektrárna
tvoří nedílnou součást. — Žádosti p. Eduarda Panenky
za svolení k přejíždění obecního pozemku nad říšským
mostem na pravém břehu Labe za účelem těžení písku
z této řeky nebylo vyhověno. — Dům p. Jos. Novotného
č. p. 552 v prodloužené ulici Čelakovského připojen bu
de na měst kanalisační sHťna žádost vlastníka za ob
vyklých podmínek. — Zpráva policejní o vznikupožáru
v továrně medových výrobků firmy Josef Katschner a
syn byla vzata na vědomí. — Důchodenském úřadu by
jo uloženo, by požitek nadace Františka Palackého vy
placen byl od 1. dobna 1912 panu Karlu Matějčkovi, po
slechačí odboru zemědělského na české vysoké škole
technické v Praze.

Obaoní vešity-v Hradci Králové. Voličské soznamy
pro úbecní *óiby v Hradci Králové vyloženy budou
pravděedinbněv polovicikvětnat r. Kdodlužnéoboc
mZávky den před tim nezaplatí bade ze seznamu VO

ličského vyškrtnat Kdo přál by si opisu seznamu volič
ského, ať přihlásí se do konce dubna t r. v podacím
"protokole purk. úřadu. Čena opisu sdělena bude s ním
při jeho odebrání. — Opisy seznamů voličských vyho
toveny budou po vyložení těchto.

Podporujte své diec. knihkupectví.

| =UPOMÍNKY=
| K SV. PŘIJÍMÁNÍ £
j v uměleckém provedení, |
Jjve velkém výběru. Nové ;
) uměl. vzory. V každém;

počtu. ——— !
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; 30 halářích. ;

4Vzorníkpodpodmínkouvrácenízasíláme:
j franko. — Zásilky vyřizujeme franko. £

j Není potřebí obraoeti se na cizí firmy, :
4 naše firma poslouží Vám k plnémuf
] uspokojení. :

Podporujte své diec. knihkupectví. £

Valná hromada spolku »Charitas«. Valná schůze 5.
dubna pořádaná poskytovala potěšitelný obraz stále
stoupajícího rozvoje tohoto podpůrného a dobročinného
spolku, jenž nenese své jméno nadarmo. Schůzi zahájil
za dostatečného počtu členů p. kanovník Dr. Reyl delší
řeči v níž podat statistický přehled prosperity spolku
od doby založení r. 1908. Spolek hnedle v prvním roce
trvání získal 626 členů, během 6 let dostoupil počet čle
nů čísla 1000, z nichž 70 zemřelo (průměrně ročně 11.6
proc.), někteří vystoupili anebo byli vyloučení. Dnes čí
tá spolek 752 členy, kteří plní své povinnosti a dovedou
ceniti význam spolku. Za 6 let vyplatil spolek úctyhod
nou sumu 84.232 K 16 h úmrtních podpor v 70 případech
úmrtí. Průměrně vyplácena podpora K 1200 po srážce
výloh a záloh reservnímu fondu, jenž dostoupil již výše
K 28.432. Uváží-li se, že k zajištění pojistky 1000 K mu
sí platiti muž v 50 letech roční premii 45.2 K, je sku
tečně spolek »Charitas« nejlevnější pojišťovnou, proto
že žádá od svých členů průměrně ročně 23 K úmrtních
příspěvků. Mimo to má každý člen naději, ževzrůstem
počtu členů zvýšt se ještě úmrtní podpora. Ztráty ně
jaké jsou vyloučeny, protože majetek spolku spočívá
v živých členech, které váže k solidaritě spolkové jed
nak láska křesťanská, dále splacené již příspěvky a pak
reservní fond, jenž stále vzrůstá, jsa uložen pupilámí
jistotou. Správa spolku děje še úplně bezplatně, proto
majetek spolkový nehyne, jako se to stalo letos v pražské
„Existenci«, kde křesťanský lehkověrný lid přišel o mi
lionové úspory marnotratctvěn židovských spolko
vých funkcionářů, kteří si své nepatrné služby dávali
honorovati přemrštěnou odměnou 18.881 K ročně! Jen
předseda Spitz brat za svou »námahu« 4800 K ročně!
Spolek »Charitas« nepěstuje dryáčnickou reklamu a ne
plati si akvisitory, proto pracuje s normálním rozvojem,
ačkoliv při svém solidním základě měl by čítati daleko
větší počet členů. instruktivní řeč zahajovací byla při
jata s pochvalou, načež podány zprávy funkcionářů ti
skem, kteréž byly vesměs schváleny. Do výboru byli
povoláni vystupující pánové téměř všichni dle návrhu.
Výče příspěvku režtiného (2 K) a úmrtního (2 K), jakož
i výše podpor byly ponechány dič ustanovení valné
hromady z roku 1910. Volné návrhy podal písemně pou

ze p. Poláček v příčině výplaty úmrtaích podpor. Oba
návrhy však byly zamítnuty, protože se příčí stanovám
spolkovým. Zato. bylo přijato k návrhu p. Dvořáčka, aby
výbor během roku vypracoval návrh pro vyplácení sta
robní renty v jistém stáří (na př. 65 let). Chudým čile
nům po delší řadě let členství mobla by se vyplatiti
předem (anticipando) nějaká část peněz na účet úmrtní

podpory,kterou bypři jehoúmrtí spolekmělvyplatit
rodině zemřelého. O tomto návrhu rozpředa se delší

debata, kteráž vyzašla v usoosení, aby výbor připravil!
statistický materiál a určitý návrh pro příští valnou.
schůzá Zvolený výbor ze ustavil následovač: Předse
dou zvolen p. kanovník dr. Reyl, I. místopředsedou p..
Fatt a II. p. Dvořáček, jednatelem a správcem kanceláře
spolkové p. Jenšovský, pokladníkem p. Rosa a zástupce
jeho p. Kleslich, zapisovatelem p. Feigl. Spolek »Cbari
tas« pěstuje vedle odboru úmrtního také odbor pro po
skytování věna aneb odbytného v jistém stáří a hodlá
ještě rozšířiti činnost svou i na pole starobního pojiště
ní. Činnosti touto rozmnoží jen své zásluhy na poli kte
sťanské svépomoci. Zaslouží bedlivé pozornosti a vše
stranné podpory, protože svým rozmachem zvýší jem
podpůrnou akci ve prospěch svých členů.

Moravští pěvch-učitelé svými dvěma koncerty dne
12. t m. potvrdili znovu svou píli a zdatnost na dráze
umělecké, Nespokojili se s vavěiny již získanými, doká
zal, že chtějí pokračovati ještě k vyšším vrcholům: Vy
brali si totiž tentokráte čísla velice obtížná, která vyža
dují netolško virtuosní techniku, ale i důkladné prosím
dování jemných detailů. Zazpěval-li by delikátní ty kom
posice sbor prostřední zdatnosti, málokterý posluchač by
porozuměl místům právě nejkrásnějším. Leč naši uměl
ci pod mistrnou taktovkou dirigentovou zpívali s tako
vým porozuměním, že četné posluchačstvo přímo okou
zlili, tak že hřímavý potlesk se znovu a znovu opakoval.
Přejeme mnoho zdaru další ideální snaze nadšených
pěvců.

Z činaosti okresní jednoty živnostenských spoločon
stev pro správní Okres Hradec Králové za rok 1913.
Konáno celkem 7 schůzí výborových. Okresní jednota
jest jednotou dobrovolnou a čítá 18 členských společen
stev z úhrnného počtu 32 v politickém okresu králové
hradeckém. V r. 1913 reformovala jednota především
svou vnitřní organisaci, svěřivši vedení své agendy práv
znalému úředníku Obchodní, živnostenské a průmyslové
Ústředny českých interesentů komorního obvodu libe
reckého. Na podzim uplynulého roku pak rozvinula in
tensivní činnost, směřující především k hospodářskému
a intelektuálnímu povznesení zanedbávaných dosud spo
lečenstev venkovských. Dík zvláště obětavé součinnosti
pana Ant Faita z Hradce Králové uspořádána celá řada
přednášek. Všechny přednášky byly výborně navštíve
ny. O hospodářské zájmy svých členů starala se Okresní
jednota v uplynulém roce zvlášť důrazně. Okresní jed
notě podařilo se nejen ziskati pro počátek dosti značnou
kvotu z vojenské dodávky krejčovské pro příslušná spo
lečenstva v Nechanicích, Novém Hradci Králové, Třebe
chovicích, Černilově a v Hradci Králové, jejímu úsilí
zdařilo se též vymoci pro tuto dodávku poměrně značné
zvýšení odměn. Mimo uvedenou činnost podávala Okr.
Jednota různá vyjádření a dobrá zdání úřadům státním
i samosprávným, u niohž vůbec zakročovala i 0 své
újmě, kdykoliv toho bylo v zájmu maloživnostnictva
zapotřebí. Žádost o státní subvenci Okresní jednotou
ministerstvu veřejných prací podaná byla z nepochopi
telných důvodů vzdor bohaté činnosti v lonském roce
vyvinuté zamítnuta. Tato rozhodnutí jest tím bolestnější,
ježto i řada korporací samosprávných a peněžních o
podporu požádaných dosud vůbec neodpověděla. Světlou
výminku tvoří zdejší okresní výbor, jenž povolil jednotě
pro příští rok stálou subvenci v obnosu 100 K. Aby jed
nota mohla svým úkolim dostáti, jest ovšem především
nezbytno, aby nejen všechna společenstva ze zdejšího
okresního hejtmanství se konečně stala jejími členy,
nýbrž aby též členské příspěvky od jednotlivých spole
čenstev řádně a včas byly placeny. Okresní jednota
vytkla si v tomto roce především za úkol, uspořádati ;
v okrese 2 neb 3 kursy účetnické, podnik to vzhledem:
k důsledkům ustanovení o povinném nahlížení do knih.
nezbytný. Vedle toho bude pracováno o zřízení podpůr«.
ných pokladen mistrovských. Počátek zde byl již učl:.
něn přednáškou p. Dra Ottise v Třebechovicích dne 8.
března 1914.K významné práci zve jednota snažně vše
chna živnostenská společenstva m Královéhradecku:.
Nechť stanou se jejími členy a dovrší tak jednotnou:
organisaci všeho Živnostnictva v politickém okrese zděj:
ším, neboť jen tak umožní se jednotě rozšířiti čihmost
o další obory zvelebovací akce živnostenské a dosátt
nouti zdárnějších výsledků, než bylo s dosavadním?
obmezenýmí prostředky možno. — Výroční valná hro
mada Okresní jednoty koná se v neděli 19. dubno 1914
o 10. hod. dopolední v zasedací síni okresního zastapi
telstva v Hradci Králové (Grand-Hotel). Účast všech
delegátů společenstevních jest nezbytně nutne?

Okres. komisi pro péči o mládež přispěli 5 K jako
členové přispívající p. š. r. F. Fischer, Dr, J. Havránek,
p. F. Hnilička, Dr. Hrouzek, řed. J. Kořínek a A. Libic
ký, v. r. Matuna, sl. sbor prof. obch. akad. a paedago
zia, z. r. A. Patzak, m. r. J. Smutný, Dr. J.Soukup.
Dr. Ulrich, řed. A. Vaňura, Zál. úv. ústav, Živnost. ban
ka. 2 K činní členové: A. Andres, L. Baudyšová, Dr.
Batěk. Berger a Munk, J. Bek, M, Ozurbová, J. Červe
ný, Česká banka. A. Dostál, Dr. Deskočil, M. Fischerová, .
Fňouk a Liska, Dr. Fiedler, Primki, Dr. Oedukliger, A.
Hanuš, V. Hornof, B. Hobzek, F. Hotmam, Dr.Hodoval,
Dr. Honzák, A. Hrabý, K. Hubáček, M. Hubáček, Dr.
Huráň, B. Melichar, A. Mattušová, M. Musil J.Novák,
Fr. Opalka, K. Peřina, J. Pelikán, F. Pleantvý, E. Pip
pich, Prokeš, Pravovár. měšť., F. Rojthérek, Dr. Reyl,
J. Richter. J. Russ, A. Ryba, A. Srp, Singer, V. Sláma,
0. Steln, Dr. Kukla, K. Skuherský, R. Schmidt, Dr. Sti
bral, J. Sommera n., A. Svoboda, Suchánek, V. Sekora,
L. Saitzová, O. Schiller, A. Švorčík, F. J. Špalek, Dr.
Šulc. Dr. Štěpán, Urbau, Dr. Tvrzský, K. Tausiková, M,
Urbanová, T. Vávrová, Dr. Vinkler, Vbeob. úvěr. spol.



F. Zippová a 6 nečitelných. Po 1 K: J. Robi J. Černý,
Dr. Konečný, Dr. Novotný, J. Sahula, J. Novák, Dr.
Slabý, J: Mareš, J. Koupil, H. Umlauftová, A. Stejekalo
vá a 3 nečitelní.

Dary. Msgre Ant. Pogert, kanovník, daroval míst
ním katolickým spolkům 100 K. — Nejmenovaná dobro
ditelka darovala do kathedrálního chrámu Sv. Ducha
tři pěkná antipendia z vambereckých krajek vkusně u
pravená. Šlechetným dárcům Zaplať Bůh!

Výslavu návrhů maleb pokojových z období cca
1800—1860uspořádá městské průmyslové museum v Kr.
Hradci ve výstavním sále nové budovy ve dnech 26.
dubna až 10. května. Přednášku, k této výstavě se vzta
hující, doprovázenou světelnými obrazy, prosloví p. Dr.
F. X. Jiřík, kustos uměl. prům. musea v Praze. Vstup do
výstavy i do přednášky bude bezplatný.

Z kalbovay a čítárny městského průmyslového
musea v Hradci Králové. (Zpráva za březen) Návštěva
v 21 přístupných dvouhodinách, podle zápisu v knize
presenční, celkem 604 osoby, průměrně 29 osob. Domů

zapůjčeno 135 osobám na 139 žádanek 151 svazků knih.
9 předloh. děl, 85 předloh a 20 sešitů z různých děl. Mi
mo město zapůjčeno do 5 míst 17 svazků knih.

P. T. obecenstvu král. města Hradce Králové a
okolí. V hluboké úctě podepsaný ředitel nár. divadla
v Brně dovoluje si ct. obecenstvu touto cestou sděliti.
že opětně převzal ředitelství nár. divadla v Brně a ná
sledkem toho bylo venkovské operní tourné pozměněno,
čímž zahájení her v Hradci Králové se odloží o několik
dní. Bude tedy uspořádáno v Hradci Králové jen [2 her,
£ nichž 8 bude hráno v předplacení a mezi ně budou
vsunuty 4 hry mimo předplacení, čímž zajisté umožní
ředitelství ct. obecenstvu, by se v hojné míře těchto
pohostinských her účastnilo a hojným předplácením
svou přízeň na jevo dáti mohlo. Soubor brněnského ná
rodního divadla čítá 70 členů a může se pochlubiti ne
jen solisty prvého řádu, nýbrž i zdatným a vyškole
ným sborem a orchestrem. Tím může poskytnouti to,
ce žádná jiná společnost operní neb operttní na ven
kově poskylnouti nemůže. Poněvadž regie denní, jakož
i nákladná cesta, kterou musí ředitelství podniknouti,
vyžadují velkých finančních obětí, musí býti tento vel
ký podnik alespoň poněkud zabezpečen, což jedině je
možno hojným předplácením. Zároveň dovoluje si ře
ditelství upozorniti na výpravnou hru »Strakonický du
dák:. ku které pořízena byla- nádherná výprava deko
rační, kostumní a rekvisitní dle návrhu akad. malíře
J. Weniga. který tuto hru v Brně osobně scénoval a
měla takový úspěch, že byla v saisoně 26krát opako
vána. Mimo to bude nádherně vypravena s novými de
koracemi Fibichova opera: »Pád Arkuna«. | ostatní ope
ry a operetty budou řádně a slohově provedeny. Prose,
by se mu dostalo té přízně, která byla mu již co první
mu ředřteli východočeských divadel věnována, zna
mená se v úctě veškeré Frant. Lacina. ředitel národ.
divadla v Brně.

Na týdenní a Obllní trh v Hradci Králové dne II.
dubna 1914 přívezeno bylo: hl: pšenice 18. žita 31, ječ
mene 30, ovsa 183, vikve 15, brambor 279, cibule Il,
kapusty 9 kop, drobné zeleniny 21 kop, mrkve 21 pytlů.
jablek 4 hl, vepřů 2 kusy, podsvinčat 433 kusy, kůzlat
400 kusů.

Seznam ceu na týdenním trhu obilném v Hradci
Králové dne 11. dubna 1914 konaném. 1 hl: pšenice 16.20
až 17.—, žita 12.— až 13.—, ječmene 10.—, ovsa 6,10 až

7.40, vikve 12— až 14.—, hrachu 24.— až 30.—, čočky
40.— až 50.—, jahel 26.— až 36.—, krup 24.— až 50.—.
bramborů 4.— až 4.40, máku 36.— až 42—, 1 a: otrub

žitných 13.50 až 14.—, pšeničných 13.— až 14—, 1 kg:
másla čerstvého 3.20 až 3.60, sádla vepřového 2—. tva
rohu —.44 až —.56, 1 vejce —.05, kopa: kapusty 6.—
až 10.—, drobné zeleniny 1.50 až 2—-, pytel mrkve 2—
až 2.40, 1 hl: cibule 16.—, jablek 19.— K.

Česká banka Ilillálka v Hradci Králové. Celkový
stav vkladů České banky obnáší koncem měsíce břez
na K 30,106.871.32; tudiž o K 1,004.710.— více než v mě
síci předešlém.

Volby do Obecního zastuplielstva v Kostelci n.0.
Zůmyslně o této věci jsme nepodali dosud žádných
zpráv, ač noviny jiných stran v poslední době stále či
mily náladu a mnohdy až fanaticky protivníky nabíraby
a odstřeliti se snažily. Samo sebou se rozumí, že kle
rikálové ze všech »nadacfe dostali díl největší. Dnes
teprve následující s veřejností sdělujeme: U nás něko
lik let byla radnice v zajetf pokrokovém a dle toho také
většina činů této vlády děla se ve znamení »pokroku“«
bez ohledu na jiné. Ač vypršel již čas, kdy pání měli
jti, přec ochotně dále sloužili »přes čas«. Když však
»přes čas« trvalo příliš dlouho a veřejné mínění po
platníků proti takovému jednání se bouřilo, přece ko
nečně nové volby vypsány. Strana pokroku — do té
doby vládnoucí — spojivši se se sociálními demokraty,
slibovala si od nových voleb znamenitý úspěch, jak
patrno bylo ze slovního i novinářského chlubení. při
němž důležitou roli hrály prskavé pumy a granáty. Než
došlo k volbě, vzda! se určitý počet členů obecního za
stupitelstva a na základě toho zastupitelstvo mistodrži
telstvím rozpuštěno a zavedena správní komise. Pak ve
14 dnech provedeny volby. V nich utvořily se dvě stra
ny. Pokrokáři se sekcii se soc. demokraty a proti nim
postupovalo společně „živnostnictvo bez rozdílu politic
kých stran. Již při volbě do třetího sboru obrovskou
většinou | zvítězil kandidátka| Živnostensko-rolnická
proti spojeným pokrokářům a sociálním demokratům,
kteří zůstaM v naprosté menšině, ač | jisté živly na vel
kostatku.. hrajte Pr. Kinského pomáhaly jim tla
či káru! (Zajímavé, že ano?) Po své brosné porážce

ve třetím sboru se pokrokáří již k volbě nedostavili.

| Volby v druhém a prvním sboru prošty hladce. Jelikož
proti volbám správně a čistě vedeným nebyl podán pro

rada. Starostou města Kostelce n. Orl. zvolen všemi
hlasy pan MUDr. Alois Smolík, zdejší lékař. K novému,
zde po většině váženému panu starostoví hledí se s dů
věrou a doufá se, že zavede toužený pořádek a že ke
všem poplatníkům bez rozdílu politických barev bude
stejně spravedliv. Provedené právě volby ukázaly, že
jako jimde v Čechách, tak i u nás zprotivila se pokro
kářská nafoukanost Doba, kdy u nás lesklé fráse pokro
kářské oslňovaty, patří minulosti. Nyní v zastupitelstvu
převládá duch konservativní. Z bývalých pokrokářů ne
ní tam žádný. Naši katoličtí živnostníci a voliči naší
vůbec ukázali v těchto volbách, že chápou své občan
ské povinnosti a že ochotně pro dobrou věc přiloží ruce
k společnému dílu. Kdo zdejší poměry zná, vL že oni to
právě byli, kteří přispěli hlavně ve třetím sboru k slav
nému vítězství dabré věci. Třebas byli špinění a jim
úskok chystán za úskokem, přece dám svým v prá
ci o věc dobrou zůstali a vždy zůstanou věrní a tak
vždy zrovna jako nyní vynikne jejich poctivost, všech
pak pomlouvačů a různých pletichářů ošemetnost. Na
novém zastupitelstvu jest, aby nyní ukázalo, že chce
upřímně a otevřeně dostáti úkolu, který na se vzalo, že
chce pracovati nezištně ke cti a prospěchu města na
šeho.

Znovuzlacení a opravy ©
oltářů, kazatelen, soch
j veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený

Za účelem důrazného projevu o nutnosti rychlé re
konstrukce trati komerciálních árah a společné dohody
o krocích, které k tomu cíli ihned dlužno podniknouti,
svolává obchodní, živnostenská a průmyslová Ústředna
v Hradci Králové na četné žádosti za součinnosti slavné
městské rady v Hořicích na 11. hod. dopol. 19.dubna
1914 do Divadelního sálu v Hořicích veřejnou protestní
schůzi interesentů na trati Turnov—Jičin— Ostroměř —
Hořice—Hradec Králové. Mimořádný význam dlouhole
tého nesplněného požadavku volá po solidárním semknu
tí všech interesentů ke konečnému dosažení nápravy! —
Účast všech nezbytna!

Hronov n. M. Od 22.—29. března konána ve zdejším
tarním chrámu Páně vldpp. O. O. Dominikány P. Odil.
Pospíšilem, převorem z Prahy, P. Hiláriem Hajtlem, pře
vorem z Litoměřic a P. Stanislavem Viceníkem z Obo
mouce obnova sv. missie. Oblíbení vldpp. missionáři
apoštolskou horlivostí a laskavostí získali si důvěry a
lásky všeho věřícího lidu. Z blízka i z daleka spěchali
věřící k těmto krásným hodům duševním. Den po dni
naplňoval se prostorný chrám Páně, nových účastníků
přibývalo a těch prvních. nadšených neubývalo. Milostí

| Boží přivedeni byli i ti, jimž cesta do kostela již zarů
stala. Svatých radostí a opravdového nadšení zažili jsme

č ve středu při slavnosti Nejsv. Svátosti Oltářní
Výsledek sv. missie byl, že vykonalo sv. zpověď 3550
kajicníků a k svatému přijímání přistoupilo 3680 věří
cích. — Bůh dobrotivý žehnal sv. missii a v srdcích
všech účastníků zůstává blahá vzpomínka na v/dpp. mis
sionáře.

Trnávka u Kladrub. Dvoustaletá památka kamenná,
postavená na pamět zažehnání morové rány sv. apoštola
Judy Tadeáše na návsi v Trnávce, je ve stavu velice
chatrném. Stupně, které byly kol dokola, přičinlivé ob
čanstvo rozebralo a použilo prý na věci »potřebnější«.
Místní obec sochu tuto nijak nechrání a dovolí. aby ne
zvedenci měli ji za terč a tak rozhazovali hromádky
okresního a obecního štěrku ma silnici. Ač socha jest
velice sešlá, přece má býti zachována jako památka
místní a umělecká, počítána do školy mistra Brauna.
Bylo by na patronu panství, starati se 0 sochu, má-li.
jak se vypravuje, po'e V Bažantnici k svému udržování.
Nebude-li záchrana co možná brzká, dočkáme se zní
čení této starobylé místnípamátky.

Řemeslnické Beseda na Horách Kutmých rozhodla
se pořádati v roce 1915 za součinnosti příslušných kor
porací: slavné rady městské, okresního výboru, obchod
ní a živnostenské komory, hospodářského spolku a všech
společenstev, průmyslovou a hospodářskou výstavu pro
jihovýchodní Čechy v Hoře Kutné. ,

Dějiny Rosova sad Doubravou. Roku 1908 slavilo
naše město 601 jubilemm založení města Ronova nad
Doubravou roku 1307. Za tim účelem pozvalo sobě řeč
níka p. Klimenta Čermáka, ředitele měšť. děvčí škoty
zČáslavě, který při té příležitostiproslovilslnvnosiní

zvlášt

teč, jejižkrátký náčrtekpodáváme.Meli dlouzívěkové,

dlouzí věkové, když cizí hozté (kupci)ubírali. se úvalem
Dopbravky a lid v českých dědinách klkině oral matku
zemi, choval skot a štípil nové sady. Tak vznikly staré
osady. Příbuzní rodové nejpřednější v zemi České Lich
tenburkové, páni ze Žieb, četní vladykové a zemané na
podhůří, ti všíchní zakládali hrady, tvrze na půdě pů
vodně knížecí a pak královské, místem i klášterní. Nad
nimi zlatibo se címbuř! Lichnické a Ohebské. Na žírných
rolích. skropených potem mnoha pokolení slovanských,
založit vlastenecký bohatýr Oldřich, syn hrdiny Smila
z Lichtmburka (1243—1269)nové město Ronov právem
zákupným či tak zvaným německým. Jméno Ronova od
vozeno od německého Ronne, totiž ostrve (větví suko
vitých křížem položených) a máme v Čechách i v jich
sousedství více takových hradů od ostrve přezvaných
a Ronovici (Hronovici) založených. V duchu zaklada
telově tkvěl živý cit národní a vlastenecký, jak osvěd
čil, když na zemském sněmu v Praze při poradách o
nástupci osiřelého trůnu po králi Václavovi III. (zemř.
1306) odvětil mečem smělému maršálku zemskému, jenž
naše vlastence posílal do Stadic pro novéha Přemysla
sedláka. A synovec Oldřichův se držel strýce a hájil
české právo až do těch hrdel. Založení Ronova spadá
tudíž v dobu velmi rušnou. Páni ještě byli naši, hájili
potomků po přeslici oráče stadického a uhájili Elišce
Přemyslovně trůn, který novou září pozlatil syn její
Karel I. V době brzy následující koupil král Jan Lucem
burský zboží Lichtmburské s hradem. Karel dal je do
svého majestátu, že nesmí nikdy býti odtrženo od ko
runy České. Ronov byl městem poddanským, však měl
svého rychtáře i konšely, obdržel českého Iva do zna
ku a vykonával spravedlnost v dalekém okolí. Pán roz
maožoval důchody jeho, postaral se o chrám a v XV,
věku o škotu. Král Jan darovat městu pastvíska na po
moc k chování kaplana při chrámě, aby nemuslli mě
šťané docházeti ku sv. Kříží, odkud ještě ve XIV. století

převeďena fara do Ronova. A ještě více utvrdil staré
nadání kněžské král Václav IV. První krajský hejtman
kraje Čáslavského Hartvík z Rousinova (Rušinova) dr
žel od r. 1429 hrad Lichnici i Oheb a přichraňoval město
Ronov. Byl ze Sirotků Žižkových a přítel krále Jiřího.
U něho hostěn Jan Rokycana. Umřel r. 1455, načež ko
runa odevzdala hrady Burjanovi Trčkovi z Lípy a na
Lipnici. Vladislav II. král dbal bezpečnosti pod horami
Železnými a nařídil r. 1500 mýtiti les na hon cesty od
silnice. Pak po (vdově) Jiříka krále Johanně z Rožmitá
ju r. 1489 zakoupili se na Lichnici Trčkové z Lípy a po
ději kolem r. 1580 ujali ronovské zboží šetrní Rabm
hauptové ze Suché. zjižních Čech sem přišedší. Trhy
zjednal Ronovu r. 1674 Jan Ig. Vltavský z Mansvertu.
Léta 1744 zase spojeno zboží třemošnické s ronovským
hrabětem Václavem Janem Caretto Millesimo. Syn jeho
Jan Josef pak odkázal je r. 1785 nadačnímu statku šlech
tickému, pakli nebude v rodě jeho potomků, jak se po
úmrtí hr. Jana Jindřicha Carétto-Millesimo r. 1800 sta
lo a nadační panství od r. 1801 šlechtice odtud podporu
je.

Chrudim. Klidná hladina zdejšího politického života
byla poněkud rozvířena na počátku pašijového týdne 6.
dubna veřejnou politickou schůzí, kterou svolala zdejší
sociálně demokratická organisace. Program byl vysoce
zajímavý a časový »Poslední politické události v par
lamentě a Švihova politická zrada«. Řečnil říšský posl.
dr. Šmeral. Nepsal bych o tom referát svůj. ale když
„Východočeský Obzor« tolik chválí si tuto schůzi a vý
vody p. řečníka, musím. poněvadž jsem byl přítomen
schůzi, docela objektivně říci pravdu, že žádný soudný
člověk nemohl býti spokojen se slovy Dra Šmerala.
Když jsem odcházel ze schůze, sektal jsem se s přísluš
níky jiných stran a souhlas byl v tom, že Dr. Šmeral
maprosto zklamal ty, kdo tam šli. aby jeho slyšeli řeč
nit. jakožto jednoho z předních vůdců sociálně-demo
kratických. Každý se divil, jak mohl doktor práv a po
slanec tak nelogicky mluviti. Velice věcný byl začátek
řeči, kdy seznamoval dr. Šmeral posluchačstvo s par
lamentarismem, důtežitostí lidového všeobecného práva
hlasovacího, dále s obstrukcí jakožto dvousečnou zbraní.
Bohužel tato věcnost nepotrvala do konce teči. Když
poznal dr. Šmeral, že soudruzi už jsou v rozohnění
(které přivodil neustálým štvaním proti měšťákům), za
čala působit místo věcnosti V pravém slova smyslu de
magogie. Logické kotrmelce následovaly rychle za se
bou. Nejdříve tvrdil, že. ač jest parlament na základě
lidového práva zvolený, většina jest v něm protilidová
a jestliže jsou vydány nějaké zákony protilidové, že za
to 92 soc. demokratických poslanců nemůže, poněvadž
jsou bez vlivu na tvorbu těchto zákonů. Ale za 20 mi
nut nato pravil, že zákony, které byly v posledním ob
dobí poslaneckou sněmovnou vyřízeny, zvláště pojištění
hornictva, úprava platů státních učitelů atd.. že jsou od
lasovány jen vlivem sociálních dernokratů. Tedy u ně
ho za 20 minut má již 82 sociálních demokratů vliv na
zákony projednávané ve sněmovně. To asi tehdá, když
se to soc. demokratům hodí do krámu. Dále opakoval
p. poslanec nesčísiněkráte vyvrácenou nepravdu, že do
plsovatel »Národní Pořřtiky« a »Našince« jest jedna 0
soba. To již vyvrátily oba listy kdysi »Právu Lidu«. Ale
p. Šmeralovi se to hodilo, aby si mohl zajet na kleriká
ly, kteří jsou připravení fiž na to, »aby lidu vzali vše
obecné hlasovací právo«. Ale klerikálům ani p. posla
nec mnobo nevyčiníl. Zato odnesly celou tíhu přísného

strukci. Národní sociálové dosteti za přídavek »Švihu«.
A když p. poslanec byl v té ráži. dostala též strana
realistická. Na konec prohlásil, že jes soc. demokracie
prospějelidstvů. Ktomumy však podotýkáme,že, kdy



by chtěla soc. demokracie pomáhati lidstvu a národu
tak, jako ponmrěhlasvým typografům, tedy jí národ ji
stě poděkuje a požádá, aby si ušetřila práce a času.
Tolik je pravda o Šmeralově schůzí, kteřá se nemohla
libítl ani uvážlivějšímsoc. demokratům. — Letošnísvát
ky velikonoční byly opravdu svátky krásného jara. Do
jemné obřady církevní v pašijovém týdnu byly sledová
ny nesčetnými věřícími. Na Veliký pátek byl náš pro
storný arciděkanský chrám Páně do posledního místa
vyplněn pří církevních obřadech zbožným městským i
venkovským lidem. Slavnost vzkříšení Páně byla sla
vena velmi okázalým slavnostním způsobem. Za slav
nostního hlahobu zvonů nesl p. arciděkan za velmi četné
assistence místního duchovenstva Krista vzkříšeného v
průvodu náměstím. Slavnosti této súčastnili se: zástup
oové všech státních úřadů v čele s okresním hejtmanem
p. dvorním radou Rebensteigrem z Blankenfeldu, měst
ská rada; spojené katol. organisace, »Ressel«, priv. sbor
měšťanských ostrostřelců a vojenští vysloužikci.

Katol, Úrěrní drožstvo Fliška v Hradd Král
(ADALEKERTINUM)

zúrokuje vklady 4k“o;
poskytuje výhodné půjčky a přijímá

Ústav podlehá Zákonité TOVISÍ.===

Různé zprávy.
Veled. duchovenstvu zaslala Sv.-Václavská Matice

Školská jménem Školských Bratří v Katolickém paeda
gogiu v Bubenči před třemi týdny prosbu © menší půjč
ku (50, 100, 1000 K) na dobu a úroky volné. Prosba ne
byla dosud vyslyšena. Nuceni velikou potřebou peněz
k L. a 15. květnu, prosíme snažně vkl. duchovenstvo 0
urychlené vyslyšení prosby. Dosud nikdo z více než 100
takových věřitelů nelitoval své ochoty, nám však bylo
tim způsobem v letech minulých vydatně pomoženo, a
niž by ochotní věřitelé nějaké škody utrpěli. V přípa
dech, kde není možno této prosbě vyhověti, prosíme o
milostivé zastání sebe nepatrnějšího příspěvku. Za kaž
dou pomoc budeme nesmírně vděčni!

České úřednictvo v Dojních Rakousích jest polito
vání hodno. Celá řada úřadů státních jest jim nepří
Stupna. V ministekstvu (zahraničních záležitostí mezi

ho dvora účetního z 51 úředníků 3 Češi, v kancelářích
ministerské rady ze 104 úředníků 5 Čechů, v minister
stvu vnitra mezi 250 úředníky 13 Čechů, v ministerstvu
kultu a vyučování mezi 161 úředníky 14 Čechů, v mi
nisterstvu financí z 1118 úředníků 90 Čechů, v minister
stvu obchodu ze 2393 úředníků 180 Čechů, v ministerstvu
veřejných prací mezi 413 úředníky 48 Čechů, v mini
sterstvu spravedlnosti z 91 úředníků 14 Čechů, u nejvyš
šího soudu v oddělení českém z 63 úředníků 24 Češi
u správního soudu mezi 55 úředníky 8 Čechů, v mini
sterstvu zeměbrany ze 136 úředníků 4 Češi, u nejvyššího
účetního dvora z 84 úředníků 7 Čechů. — Leč i ta hrstka
šťastnějších vyvolenců má postavení krušné, neboť na
mnoze jsou v postavení podřízeném a v nižších tří
dách, prací jsou přímo přetížení. Proto čeští úředníci
žádají, aby s nimi bylo zacházeno ve státní službě stejně
jako s úředníky jiných národnosti. Děti těchto úřední
ků ve školách zkusí přirozeně mnoho ústrků. Nechť te
dy stát otevře na vídeňské půdě pro děti českých ú
ředníků příslušný počet českých škol! Stará-li se vláda
tolik o děti albánské, zajisté má větší péči věnovati dě
tem českých úředníků v Rakousku. Nyní se češt! úřed
níci ozývají stále hlasitěji a to plným právem, aby ne
byli trvale odstrkováni.

Zajímavé vysvědčení zednářskému pokroku Irán
cOuzskému. Pořád se u nás volá, abychom konečně ná
sledovali protik'erikáhí Francii! Jen pryč s nábožen
stvím katolickým ze škol — pak teprve prý lze vycho
vati z dět! žulové charaktery. Páni pokrokáři ovšem
chytře mlčí o tom, jaká spousta jest lidf v samé Paří
ži, kteři neumějí číst a psát. MKÍ o tom, jak francouz
ští radikálové smaží se z dětí vychovati povolné sluhy
židovských naditých měšců. Řada mladých zločinců stou
pá ve Francii dle zpráv samých listů pokrakových ů
žasně. Nu — a nedávno se podřekl i Masarykův »Čase«,
přiíznávaje bezděčně mravní zpustlost, do jaké uvedl
zednářský pokrok francouzské občanstvo. »Čas« totiž
dne 27. února napsal: »Společnost bílého kříže založena
ve Francii Tato Společnost bílého kříže usiluje probu
dit svědomí francouzského lidu ve věcech osobní mrav.

nosti, vyvěšuje po městech a vesnicích plakáty, jimiž
hledí propagovati své zásady. Jeden z plakátů má toto
znění: »Francouzi! Odkud se bere úbytek naší národní
sHy? Kořeny jeho tkví v hromadném úpadku, nesčet
ných osobních rozvratech. Jaké knihy čtete? Jaké po
pěvky, jaké obrázky kupujete? Jaké hry divadelní na
vštěvujete? Jaké jsou vaše zábavy? V posledních něko
lika letech rozprodáno bylo v naší vlasti přes 350mili
onů výtisků optzlých časopisů, na 10,000.000nemravných
pohlednic a fotogratif, 2,000.000 pornografických knih.

Vedle toho — tisíce a tisíce prostopášnost rozněcujících
dojmů v hudebních dvoranách, chamtánech a dřvadek.

ních místnostech, předvádějicích »život dle skutečno
stie!. Lze se' pak divit,jestliže skandály, zločiny, sebe
vraždy a Šlenství se rozmnožují rovnoměrně se vzrů
stáním brutální lačnosti po požitcích? Rodičové, -mějte

slitováníse svýmidětmi!'Neukládejteo jejichzáhubu
spolu s těmi maskovanými zločinci, kteří razí penize z
nežzvífečtějších pudů člověka. Odkud ti lidé berou od
vahu k tomu?.Ze své beztrestnosti „Odkudtato beztrest
nost? Z nevšímavosti veřejných činitelů. Odkud tato ne

píte si časopis nebo knihu tohoto rázu, obohacujete vy
davatele těchto plzkosti a povzbuzujete je, aby ve své

se bouře nadšení, jež vedla k osvobození vlasti. Dnes
právě tak koná se národní sbírka po Francii — a no
vinové kiosky přijímají penize. Ale nikoli pro podporu
národního nějakého dobrého podniku! Nikoli! Jde tu ©
rozvrat-a pád Francie, jejž urychlujete svým halířem!«
— Jest potřebí k takovému hrozném“ vysvědčení přiči
ňovati ještě nějaké poznámky?

První praví svobodáři v Americe byli katolíci, ale
byli ovšem jiného druhu, než nynější čeští svobodáři,
kteří,jak známo, neznají toho hesla! Sám svobody kdo
hoden, svobodu zná vůžiti každou. O katolcích praví
protestam Irving Spencer ve své kněze: První dějiny
presbyteriánské církve tato slova:

»Pochybuši, že je v Americe starší presbyterián. krve,
nežli jaká koluje mými žilami, buďme spravedlivi. Vlá
da Marylandu byla první v křesťanství, kteráž učinila
snášenjivost náboženskou svým základním kamenem...
První pán (majitel a jeho nástupce) provedii úmysl svých
dobromyslných předků, a jakkoliv jejich výsadní práva
necháme bez dotknutí, obyvatelé Marylandu bytů tak
chránění v uctívání Boha podle svého svědomí jako dnes.
Náboženské náhledy nezbavovaly nikoho občanských
práv a nikdo nesměl býti týrán náboženskou zkouškou,
aniž zákonitě oddaňován k podporování některé círhve.
Nikdy nebylo vlády liberálnější k lidem rozličného ná
boženského vyznání, jako marylandská, dokud ji kontro
dovali římsko-katoličti lordové Baltinore a měli v té
to záležitosti ještě větší moc, nežli jakou se vykázati
moh) Jakub První nebo jeho následník v království vel
ko-britském. «

Počet Poláků odhaduje dle úředních výkazů »Ger
mania« na 24 a půl milinu r. 1910: v Rusku 12 milionů,
v Rakousku ma 5, v Prusku na 4, ve Spoj. Státech ame
riekých na 3, v jiných částech světa na půj milionu.
Největším městem polským jest Varšava, čítá 872.478
obyvatelů, Lodž 408.330, Lvov 206.113, Vítno 184.482,
Poznaň 156.681, Krakov 151.886. V Chicagu Žije na 300
tisíc Poláků, v Berlině na 60 tisíc.

Nač mají Prušáci zálusk. Nedávno vyšla v Prusku
mapa, na níž s Německemjespojeno celéSlezsko ra
kouské, a to dj opavský i těšínský, a Morava až po
Šternberk. — Prušáci dle toho nemohou se dočkati, aby
se vrhlš na svého spojence a roztrhal ho. A kdo jim při
pravuje ku'turní cestu? Právě v těch krajích jest veliká
agitace evangelická pro volfiánské heslo »Pryč od Ří
ma!< Jistě by bylo daleko lépe, kdyby evangelické du
chovenstvo poučilo pruské protestanty, jak majf změniti
svou despotickou taktiku vůči poznaňským katolickým
Polákům.Tropt-li pruské »ovangelium< takové nekřesťan
ské tyranství, ať jen evangelický svět vydá apel, aby
se upravily protestantské poměry ve všastnám centru
dříve, než začne se dělati propaganda za hranicemi.

50.000 odpadů z pruské evangelické cirkve. »Berl.
Tagbh< přinesl zprávu o berlínské městské synodě, v
níž tentokráte jednalo se o odpadech z církve a o zvý
šení církevních daní. Vrchní správa církevních daní mu
sila následkem odpadů — 12.731 za rok — odepsati
30.000 Mk. daní, úhrnem již půl milionu marek při roč
ních příjmech 5 mi. daná. Syn. hic. Mumru z Poznaň

tisíc pohanů vystoupilo z církve. Slovo pohan způsobi!o
sensaci. Je prý tm naprostá negace, směr nese prý se
proti všemu církevním životu, čehož důkazem jest, že
dva vůdcové těch pohanů musili býti potrestáni pro
rouhání se Bohu. Netvrdí sice, že by ruch ten vychá
ze) od organisovaných sociálních demokratů, že však
kde za nimi stejným směrem, je prý jisto. Nynější e
vangelický sněm nemá již evangelickou většmu. Farář
lic. Bittlinger obrací se proti slovu pohan. Žaloby pro
rouhání se Bohu neshledává v pořádku. Nazývá přítom
nost duchovních při ukládání popelnic zlořádem. — Fa
rář Pfeiffer: Co mnohé z církve vyhání, je nedbvěra k
víře duchovních, je též bezbožnost mezi lidem. Pastoři
veskrz obracejí se proti zvyšování církevních daní, kte
réž prý lid vyhánějí z církve. Všech odpadtíků čítá se
již na 50.000. V jednání bylo v úterý 24. března po
kračováno.

O Sedlákových »Studlích a textech k náboženským
dějinám českým« rozepisuje se pochvalně »Časopis Vla
steneckého musejního spolku v Olomouci«. Praví: »Stu
die a texty k náboženským dějinám českým«, vyďávané
»Maticí cyrilo-metodějskou« v Olomouci zanjímati bu
dou, jak vysvítá ze dvou čísel dosud publikovaných,
místo důležité i v literatuře týkající se dějin husitských.
Oba svazečky vyplněny jsou výhradně pracemi archi
válními dra Sedláka a svědčí o akribli dějezpytné auto
rově«. Pisatet probírá pak články Sedlákovy, konstatu
je nové věcí v nich obsažené a končí takto: »Akribie
kritickáa nestranmost,jež z rozboru traktátů a textů
všude vysvítá, slouží dru Sedlákovi ke cti« — K tomu
dodáváme, že 3. sešit »Studšl a textů« vykle před vel
konocemi a obsahovati bude zvláště vysoce změímavou
stať »Kněžeká otázka« v debě busěské.

Praktické -využitkování Oslavy Hasovy. Protože
Prušáci zasllají do Čech obrovské sumy peněz na »ze
vangelisování«, chtějí také náhradou dostati něco z

5. t. m.) továrník Josef Sochor ze Dvora Králové pře
kvapii sdělením, že i textilní průmysl činí už přípravy
na rok Husův. Na důkaz předložit polorývku s vetkaným
Husem Brožíkovým. Za všeobecného naplatého očekává

ní, která to asi firma“připadla na tuto myšlenku, tov.
Sochor prohlásí, že pokrývky tyto přináší na trh —
jístá berlínská textiiní akciová společnost. Očekávají
patrně Němci u nás velmi rozsáhlé oslavy Husovy vr
1915,když se z nich chystají už nyní těžit obchodně.« —
Pravda, vždyť němečtí protestanté dělali v Čechách ú
spěšné obchody s Husem již v XVI. stoleti, kdy prohla
šovali, že Luther postupuje na základě Husově. Jenže
obchodovalo se tak nesvědomitě, až německo-protestant
ští váleční komandanti přivlekli svou zištností katastro
fu Bělohorskou. Jestliže Němci Husa opravdu tolik ctí,
ať jen se vynasnaží, aby náš národ, jehož práva Hus
hájil, těši se aspoň v Čechách rovnoprávnosti s náro
dem německým. To pornůže víc, než vetkávání podoby
Husovy do pokrývky.

Arnold, německý historik, píše »Pod berlou se ode
dávna dobře bydlelo. Biskupové nebyli pány, kteří by
zamýšlei utlačovati, ale akci lidu, kteří všemi prostřed

ky py čoval o jejich blaho.< (Das Aufkommendes Handwerk).

Ancillon, francouzský dějepisec píše: »Papežství za
chránilo Evropu před sveřeposti úpěnou. Ono vytvořilo
vzájemné poměry mezi nejvzdělanějšími národy. Bylo
nejvyšší soudnou stolicí, uprostřed všeobecné anarchie
postavenou; bránilo a překáželo despotismu císařů, mír
nilo nehody vlády feudální.« (Tableau de revol.)

Všellcos. Ministr vyučování ryt. Husárek vydal na
řízení, v němž se správy středních škol upozorňují, že
nesmějí trpěti mezi studentstvem nějaké sbírky nebo
přípravy nebo kolportáž brožur k oslavě Husova roku.
Naproti tomu volnomyšlenkářský »Neruda« diktuje: Na
še studentstvo musí se súčastniti v oslavě památky Hu
sovy. — Anglická vláda poslala na Sibiř a do Číny zvlá
štní komisaře, kteří tam mají studovat obchodní poměry.
— Na bojištích balkánských pilně sbírají vystřílené ná
boje a postlají do Francie, kde z nich různé továrny
dělajt olověné kloboučky na láhve různých lihovin; I
plechových patron se podobně upotřebí. Nedávno za
kotvily v Marseillu 4 lodi, obtížené několika tisíci py
tlů po 50 kg vystřílených koulí z Balkánu. — Vojsku
Spojených států severoamerických zakázáno užívati al
koholu, s čímž ovšem mnozí z vojska nejsou spokojeni.
— Protest proti agitaci Volné Myšlenky za zrušení hi
storického svatojanského ohňostroje podalo 60 pražských
spolků a bude předložen presidiu městské rady. — Srb
ská vláda zadala stavbu dvou drah německým firmám
v říší. Jest viděti, jak se v Srbsku uplatňuje vliv z Ber
lína. —Na pokyn následníkův má býti s veškerou ener
gif provedeno omlazení důstojnického sboru: pensiono
náním starších. — V srbské Macedonii rozdány budou
rozlehlé lány země válečným invalidům a jich rodinám.
— Srbské ministerstvo orby sdělilo různým zeměděl
ským organisacím českým, že nemá nic proti osídlování
území v novém Srbsku českými rolníky. Kolonisté ob
drží pozemky zdarma. Rolníci němečtí jsou z kolonie
vyloučeni. — Dr. Jan Podlipný, bývalý starosta praž
ský a předák Sokola, zemřel jako vzorný katolík vy
zpovýídav se zbožně před smrtí, přijav Tělo Páně a svá
tost umírajících. — Mohamedáni černohorští z nového
černohorského území počtem 3000 rodin stěhují se do
Turecka. — Do Skadaru přibyl ochranný sbor pro me
zinárodní komisi; sbor jest složen ze 00 mužů rakou

ského pěšího pluku č. 97 a z vozatajského oddítu.

7 Učitelské ústředí protl oposicl. Konečně se ozývá
10. t. m. »Český Učitek proti šlehům pokrokově rudé
oposice Benešovy rázněji. Leč z cholerických, nemilo
srdných výpadů vysvítá, že přece jenom Benešpověděl
mnoho pravdy. »Český Učitel« na př. píše: »Ozvala se
útlocitná duše, která nám zazlívá, že jsme se dotkli Be
nešových činžáků a kolektivních zásad strany, ke které
se nyní V. Beneš hlásl s nimiž jest však jeho hamižné
mamonářství v odporu. Že prý je to jeho soukromá věc.
Pravda, je to jeho soukromá věc; rádi bychom však vě
děli, zdali táž dobrá duše se také obrátila na V. Beneše,

když přitahoval takové soukromé věci do svých útoků
na jiné... My jsme však nuselské činžáky Benešovy
nezatáhli do řeči, abychom Benešovi rovné rovným splá
celi, nýbrž abychom tím vším demonstrovali jeho ma
monářský charakter, který se zračí v jeho praktickém
životě a zabírá všecko jeho smýšlení při posuzování
našich činovníků, jakkoliv mu do těch věcí, opakujeme
s důrazem, zhola nic není, když není v naší organisaci.
Byli jame však také upozornění, že V. Benešovi nelze
věřiti, ani když cituje, jak mu svou dobou »Škola našeho
venkova« dokázala; že mu nelze věřiti, ani když cituje
a citáty dává i do uvozovek, aby vzbudil zdání doslov
ného rekapitulování; ba že mu nelze věřiti, když udává
stránku, na které prý je to. co cituje. — V tomto mi
strovství se vůbec »Učitelské Noviny« za vedení Bene
Sova vyznamenávaly a vyznamenávají ve všem, co U
veřejňují o naší orgamisaci. Kdyby Č. Uč. měl vyvraceti
všecky ty ti Benešovy a nepravdy oposice, která se jel
odříká jako satanáše, pak bychom s polemákami nikdy
nebyli hotovi. Dáme si tedy na jeho citáty a tvrzení do
brý pozor. Je i nám dobře známo, jak psal o vykrade
ných podnicích ZŮS., o prodiedovaných fondech, jak vo
lal na ústředního funkcionáře: »Nejste čistil, odejdětel«

| Tak psal ještě nedávno ten- Beneš, který jako jednatel
ZŮS. volal, že nikdo nemá psáti ant čárku. že nemá u
dělati ani krok pro organisaci zadarmo! — Je známo,
že byl vyzván, aby se dostavil na Vyšehrad do našeho
domu, že se mu tam poskytne možnost onatěžká. obyl





nění prokázati, a funkcionáři měl knihy a doklady ú
četní připraveny; měl dokázati svá nařčení, nebo mužně

jej musit každý považovati za podlého a zbabělého utr
hače na cti. A kdo nepřišel, byl hrdina smutné postavy
— Václav Beneš. Jiný by si po vypálení takového zna
mení ani netroufal již vylézti na světlo; ale tenhle člo
věk se odvažuje přijít po těžce dosažené shodě mezi
zemskými ústředními organisacem! s voláním po jedno
tě!! — Inu, lepší drzé čelo nežli poplužní dvůrl«

Matice cyriio-metodějská vydala letos umělecký 0
brázek mlatra Jano Kčhlera ku prvnímu sv. přijímání.
Mistr Kóhler sám obrázek na kameni prováděl, takže i
reprodukce jest vlastně "uměleckým originálem. Cena
obrazu je 20 hal. Prosíme snažně vil. pány, aby se letos
s objednávkami obrátili na sekretariát MCM. Podporujme
domácí umění. Osvoboďme se od cizích výrobků, často
dosti pochybné ceny umělecké. Jméno našeho mistra
Kčhlera, který nedávno svým sv. Cyrillem a Metodějem
překvapil a uchvátil, je již zárukou, že obrázek ku prv
nímu sv. přijímání jest dílem uměleckým. Rozšířením je
ho vykonáno bude i záslužné dílo výchovné, neboť jest
již opravdu na čase, aby vkus našeho lidu byl zjemněn.
Doufáme, že ušlechtilá snaha MCM. bude oceněna a
hojnými objednávkami odměněna. Objednávky fiďte na
sekretariát Matice cyrilo-metodějské v Olomouci. Dol
ní nám. č. 17.

Útulna a choroblnec slepých dívek v Praze III. na
Kampě č. 33 jsou ústavy těch nejbkdnějších tvorů jistě
podpory hodné. Navštivte je, zaslz/te, pomůžete.

Úžasné rozšíření krysy pižmové (ondatry). V roce

pižmové, u nás dosud neznámé. Za několik roků rozší
řila se tato škodná skoro po celých Čechách a působí
obrovské- škody. Ničí ryby, raky, vodní ptáky a působí
škody na lukách, na hrázích atd. Množí se 3—4kráte do
roka po 6—12 mláďatech. Na otázku, jak se tato krysa
v 10 letech rozmnoží a jakých škod způsobí, počítá-li se
průměrně na jednu ročně 2 K škody zemědělství, 2 K
myslivosti a 2 K rybářství — odpovídá v »Čes. Rybáři«
učitel, který příklad vypočítával (čítaje průměrné roz
množení): 49,048.730,062.400krys a škody za korun
294,292.180,374.448.Čísla jistě závratná. Nyní stále hle
dají se prostředky na vyhubení krysy pižmové, ale mar
ně. Již i na Moravě objevila se ondatra (u Hulina).

UUH EM
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Komu zrnková káva ne
svěděi, budiž doporu
čena Kathreinerova sla
dová káva Knelppova.

Kathrelnerovka je
pro zdraví úplně
neškodná, přitom
honosíi se plnou
chutikávyzrnkové.

OEP* Veledůstojnémudnchovenatvu. i

JAN HIRSCH,
pasíř a zlatník,PRAHA-I, Karlova ulice 10,

doporučuje velký výběr

jako: monstrance, kalichy, ciboria, lampy, svícny, ka
ditelníce atd. Starší věci opravuje, v ohni znovu zlatía
stříbří, vše co nejdůkladněji a levně. — Za vše se ručí.

O otěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddaný
Jan Hirsch,

Biskupská knihtiskárna
yl v Hradci Králové [7

| nabízísvéochotnéslušbyku prove
dení všech zakázek z oboruknihtisku. L

Ceny mírné, vyřízenísprávné arychlé.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem, jako výtečné

všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

ja řetízky, prsteny, náramky, jehly
Zních a Jinézlaté a stříbrné skvosty

MELANIE+ nejmodernějším provodoní

Né nabísí ke koupi

JAN KALIS,zlatníka hodinářv RYGOHNOVÉn En
Solidní obsluha přimírných cenách. Důvěryhodným

zásilky na výběr i na splátky bes zvýšení cen.
Založeno r. 1848.

Veledůstojnéma

duchovenstva a
slavným patronátním
úřadům +ovolujesi depo
rmějii veškeré koštaluí nádouvy a
náčinía to: monstrance,kalichy
cibáře, nádobky, paténky, paciffkály,

výroby,svícny,opyZkdtllc, kresbyatd. své
efrkevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí a
v ohnislatí astříbří nebo protido
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na U
kásko franko bez závoznontí koupě.
Vše 36posílá posvěcené. Práce ruční.

Shad ce slatých a stříbrných Henetů, jako: tetázů
madonek, ů, prstýnků,náramků atd. z Botářeké
protony, tabutěrky jídelní náčiníse stříbra pravého1čínskéhovždynaskladě.
Staréslale,stříbroadrahokemybupujesa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasié a oleolour

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 270.

*4Poufajajsyraz
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Exatolioil
Nejvýhodnější a nejbezpečnější uložení vašich

úspor vám skytá jedině naše

Časkoslovanská záložna Vpraze
| Spálená ulice č. 48-IL

Důchod. daň platí záložnajež platí úrok až

0 sama. - Probezplatnéukládání z venkova složní listy
0 o zdarma. - PovinnáreviseJednoty Praz

dle doby výpovědní. ? sdložene v 9

ws-Zápůjčky W
všeho druhu kulantně.

Ve prospěch
Svatováclavské MaticeŠkolské,

U hodně jm pt TROD noo se

hola paramonkůaka.
máčiní ve nách nejstaršího

závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení, —
Obráskové , řospočty,
kvýběru „oeaníky počty,vzorya hotové sboží

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čím lovněj
eeny aš o 20"/, neš všude jinde. » '
Šubíl. 100 lcs, trvání a 40lot. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

=

zZVATT= TY
až VÝROBKYPRVÉ. VÝKODNÉPLATEB
E| vočesněsštvy.| OpnÁzKovÉce+

ZNAMENÁNÍ ihařatE| NÍKYZDARMARook TÍ onomSNTL
HLKUTNÁ HORA, CECHY

Všeobecná úvěrní společnost
sapsané společenstvo 8 ruč. obmes.

v Hradci Králové Pakokéotří č 84,
L

eskontuje účty a směnky, poschodí
poskytuje zálohy na zboží,

skvosty, y cenné papíry a.
povoluje úvěry osobní.

Vkladyúročí sazbou Z odle dohody. =
Obstarává inkasso směnek 

minek kulantních. nek a účíň za pod
Prospekty zdarma a franko.
Uhlí, dříví, koks všech druhů

množství na skladě. a v každém
=—— Cenníky na požádání zdarma. ===

INFORMACE
ze všech míst

obchodní, též sou
kromé, diskretní

podává a účtuje co nejlevněji konces.
«* ©. informační kancelář | « «

PAVEL BAYER, Hradec Král,

arevná

kostelní
OŘNA 132zpěeí

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicíh u Hradce
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Oeaníky a rospočiyna požádání



Vlasové
nejnovější turban
rovnání vyčesen

vlasů
. rychle a levně provádí

M. ČERVINKA,
holič a vlásenkář,

WMradec Králové UW.,
vedle hostince „Na Balkáně“.

Barvení vlasů

DRAŽBA
w obecní zastavárně

Královéhradecké
odbývati se bude v místnostech zastá várnyvsobotudne18.dubna19W4

a započne o 9. hod. ranní

veškeré pozůstávající z klenotů, hodinek,
šatstva, prádla, obuvi a rozličných druhů

látek, kol, houslí atd., které až
do konce měsíce února 1914 propadly.

Zástavy do dražby propadlé možno
ještěpředdražbou ve čtvrtek do12'/4h.
odpol. pouze u pokladny zastavárenské
zúrokovati aneb vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá
se druhá dražba 25. dubma 1914.

Po 14 dní před dražbou čítá se mimo
úrok ještě dražební poplatek 2 h
z 1 koruny!

V pátek před dražbou a v den
dražby se vůbeo neúřaduje.

Koberce a předložky
minster«, vlněné plyšové» apestry« a »Velvete.
Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečné
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených.

Nástěnné koberce
Ngurové, zvláště pečlivě provedené.
Cenníky zdarma

a tranko.

jutové »špagátové«, vlněné sho- llandské«,vlněné »Harléme.

Kokosovéběžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levné.

záclony
bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti.

soukenník
Rychnově nad Kněžnoui.

zasílá na požádání vždyo oki
nejnovějších druhů pravých

X vlněných látek
zemských.

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o
sluze mebe křesťanského závodu za

$ dobu více než třice'iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na

x skoušku. M

Velejemnélátky na taláry. iTéžnaoplátkybezzvýšenícon!
KGSDXCADXG6DX 8DXABBX

chle zhotoví uměl.Vazbund 55:
Richarda Šimáčka

w Hradoi Králové, Pospíšilovatř.č. 131.

poctivé ob

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Lidubna1914

za niž ručiobec
Vysokomýtské.

ieaaa2 "a+ 7A

|K výběru vhodné

$soupravy ožnío„jídelen atd.

4m
Jesttedyvkla

vždyzcela bezpečněuložen.

, Au Cikánoo)

Právě vyšel
katol. dopisní papír a obálky:

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvěděte se s VĚSTNÍKU, který:

ochotně sdarma zašle

| NOSTACE VAVROUCE,Praha,
Lipová ul., 11.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudlasyn
(protokolovaná firma)

(bratr P, J. Hodkudiy, laráře vo Yýpraohtleleh)
e P. T. veledůstojm. duchovenstva

Ikdodůstajný Pane!

Ve Vašem vlastním zájmu
žádejte výhradně .

Voskové STÍČKY
z továrny firmy

Fr dezemský
v M.

Jsou nejlepší a v odborných
krazích za nedostižitelné uzná
vány.

BEZ KONKURENCE!

s

Boleslaví.

|

Hrades Králové, Volké náměstí,
— vedle kostela Sv. Ducha. —

Amerigkéstolyji“

Jousiové a zařízení |
== pro kanceláře.|

DWZ=== PT =o: < ..

E



Příloha
Kulturní jiskry.

Praobyvatelstvo Ameriky. Ačkoli kmeny in
diánské se značně liší nářečím,zvyky a pod., pře

<e jenom tvoří společnou rodinu, lišící se podstat
ně od obyvatelstva Starého světa. Jazykozpyt nám
již mnoho pověděl, třebaže zápasil s obtížemi 0
brovskými. Co zakusil na př. katolický missionář
De Smet u svých kmenů Oregonských, než přispěl
platně k důkladnému sestavení jejich mluvnice!
Bylo těžko vyjádřiti obvyklými písmeny podivné
hlásky hrdelní a zubní (chrčivé a drnčivé), jakými
indiánská nářečí oplývají. Dále bylo pracnou ná
mahou nalézti případná indiánská slova pro nad
přirozené pojmy náboženské, pro pojmy Souvisící
s filosolii.

A přece právě jazykozpyt dokazuje krok za
krokern, jak obyvatelstvo americké náleží jedno
mu zvláštnímu kmeni. V Severní Americe našlo
se do dnešní doby šedesát pět skupin řečí; které se
tolik od sebe liší, jako by neměly stejný počátek.
A přece srovnávací jazykozpyt přichází k přesvěd
čení, že i kmeny daleko od sebe vzdálené mají týž
kmenový původ. Saii Eskymáci na březích Se
verního Oceánu jsou členy indiánského kmene.
Jméno »Eskimantiok< jest vzato z řeči Indiánů
algonkinských a značí >»jedlící syrového masa«.
Řeč eskymácká jest velice starobylá, v pravdě
americká, slovosled jest našemu opačný. Na př.
souvětí >On praví, že také ty tam spěšně jíti chceš,
aby si's koupil krásný nůž.« — vyjádří Eskymák
tímto primitivním způsobem: >Nůž krásný koupit
tam jiti spěchat chtíti právě ty také on praví.«
Uvažine, co stálo práce a přemýšlení, než pořízen
pro Eskymáky katechismus a než přeloženy do
'eskymáckého nářečí některé části bible! První ti
štěná kniha eskymácká pochází z roku 1656. Jest
to slovník. Roku 1744 byla v Kodani přeložena do
eskymáckého nářečí čtyři evangelia. Pak již se
eskvmácké písemnictví množilo rychleji.

Mistr Nešvera mrtev. Naposledy řídil tento
proslulý komponista kůr v olomouckém dómě dne
19, července. Pak se odebral do Luhačovic, aby
léčil zarputilý reumatismus. Zákeřná nemoc učini
fa konec životu ctihodného 72letého kmeta právě
na Boží hod velikonoční. Nešvera narodil se 24.
října 1842 v Praskolesích u Hořovic. Studoval na
učitelském ústavu v Praze, v hudbě se vzdělával
u prof. J. Krejčího. Od r. 1807 byl učitelem v Ho
řovicich, r. 1868 stal se ředitelem kůru v Berouně,
T. 1878 při biskupské kathedrále v Hradci Králové
a r. 1880 při arcibiskupském dómu v Olomouci na
místě proslulého P. Pavla Křížkovského. Zakla
datel národní hudby české nalezl důstojného ná
stupce. Nešvera vynikal jak svou zručností diri
zentskou, tak vzácným talentem skladatelským.
Ačkoli jako komponista nové školy nevytvořil, ač
koli hlavně pokračoval na základech Křížkovské
ho, Smetany a Dvořáka. přece vykouzlil díla nád
herná, která mu zjednala slávu V daleké cizině.
Z jeho děl dramatických jmenujeme Perditu, Lesní
vzduch a Radhošť. Ze skladeb vokálních nejvíce
rozšiřily slávu Nešverovu Starosvětské písničky, Z
děl komorních vynikla jeho Mše ke cti sv. Prokopa
a České pašije, zvláště pak orátoria De profundis
a Job, které jest vrcholem jeho tvorby. Jiných je
ho církevních skladeb, zvláště mší, jest celá řada.
Velmi oblíbeny jsou klavírní jeho komposice, val
číky, mazurky, eklogy, díla pro malý i velký or
kestr, pěvecké sbory. Málokterý český skladatel
byl tak plodný jako mistr Nešvera. S jeho jemnými
delikátními skladbami se setkáváme v nejrůzněj
ších hudebních sbírkách pro mládež i pro rutino
vané umělce. Pro našeho »Orla« složil Orlí hymnu
a pak pochodovou skladbu »Hoj, Orli, mocnou pe
rutí«. Vyučoval zpěvu jak v semináři královéhra
deckém tak olomouckém. Nešvera byl muž povahy
velice skromné, srdečné, šlechetné. Jeho sklada
telská činnost došla také velikého uznání. Mistr
stal se členem České akademie a mnoha hudebních
korporací zahraničních, čestným členem mnoha

pěveckých spolků a majitelem řádů církevních i
státních. V dějinách české hudby povždy bude za
ujímati Nešvera místo vynikající. Budiž mu vždy
cky slavná paměť!

»Reální« věda monisty F. V. Krejčího. Známý
propagátor monismu mezi dělnictvem F. V. Krejčí,
jehož vývody důkladně zkritisoval odborníkdr.
Mareš. vydal nyní na podporu monismu spisek
»Světový názor náboženský a moderní.< V něm
praví, že filosofickým doplněním přírodovědy jest
monism, který jest myšlením, tíhnoucím k jednotě.
Prý věda v monismu vystupuje ze školy do ži
vota a vede monistu k vnitřní jednotnosti duševní.
Monista věří jen v život pozemský, který chce
zdokonaliti. Proto se monism zvláště hodí pro so
ciálňí demokraty. Leč tentokrát monistické fráze
Krejčího jsou zkritisovány V samém >Času.« Dne
15. t. m. tento denník píše: sVědec jest monistovi
vůdcem a zákonodárcem, anebo jest jeho poměr
k monistovi podoben poměru vynálezce k továr
níkoví, který oblevu vynálezcova prakticky využí
vá. A jak vskutku v daných okolnostech monisté

m-a

a vědci spolu žijí? Krejčí uznává, že de facto (v
skutečnosti) takového poměru bohužel ještě není.«
.... Kritik z »Času« táže se Krejčího,o který z
názorů o vědě se chce opírati. »Co monista z vč !
dy přijímá a co zavrhuje. která stránka vědy jej
uvádí v nadšení, která jej nechává chladným?
"Těmtootázkám se monista nevyhne a neřeší-li jich
uvědoměle, musí aspoň ze způsobu, jak se k vědě
staví, viděti, co vědou rozumí. Zřetelné odpovědí

jest populární, jasný a celkem logický, ale jest Še
divý jako holá stráň, suchý a jakoby v mracích

Kritik vytýká, jakým podivným, frásovitým
zpusobem pasuje Krejčí Goetha na monistu. »Čím

měrné úloze studentově? A napište do tohoto od
stavce místo >Goelhe« >Kant« a odstavec S' ne
patrnými změnami bude platiti stejně . . . Jak se
ostatně Krejčí dostal k tomu, že postavil Goetha
do jedné rady s Haecklem a Ostwaldem? Haeckel
sice Goetha nepochopil, v tom jsou kritikové za
jedno. když jej líčil jako předchůdce darwinismu.
ale přece měl právo Goetha zařaditi do galerie
svých duchovních předků. ... Ono falešné po
chopení Krejčí podává za pravdu, kdežto skutečný
vztah Goethem a monismem mu unikl... Jaký
jest ve výkladu o CGoethovi,takový jest celý spi
sek Krejčího. Všecek jeho monism jest jakés »vů
bec<; nikde ani slova o tom, proč právě Krejčí ne
věří v církev, co se právě jemu líbí na Ostwaldovi,
na Goethovi, na monismu. Jeho výměr monismu
je tak beztvarý, že se jím vystihuje všechno ...
učení křesťanské jako buddhism, spinozism jako
řecký polytheim, neboť všechra tato a mnohá ji
ná přesvědčení »cítí a tuší něco jednotného a sjed
riocujícího, onu poslední podstatu, substanci, z níž
všechno vyvěrá a vyrůstá. »Což katolický Bůh ne
ní takovou poslední podstatou? . .. Nešťastným
úedorozuměním příliš mnohých monistů a i jiných
lidí, kteří chtějí »věřiti ve vědu«, jest, Že si svou
víru nepředstavují než tak, že mechanicky napo
dobují odborníka, citujíce tu nějaké neživé fak
tum, tu nějakou hypothésu, Haeckla, tu Bruna. Ne
mohouce pak z pochopitelných důvodů podati o ta
kových faktech, názorech a můžích svého úsud
ku, opakují jen, čeho jinde se dočetli. Jejich »věda«
pak nezbytně nabývá rázu studentské úlohy: v
cizí formě se opakují cizí myšlenky o cizích pro
blémech.

Ca jest vědou a vírou ve vědu podle Krejčího?
Učenci prý vědu staví, píší učené knihy a laik se
jim naučí. A to jest víra ve vědu — na př. v Keple
rovy zákony, v palaeontologii, v systém zvířat —
v tu duchaprázdnou vědu, o kterou se interesují
studenti a ještě dost a dost neradi. Takováto víra
jest nutně docela pasivní: věřící tu nutně prostě
přijímá, co se mu k věření předkládá, nic na tom
po svém neměně; Krejčí výslovně píše, že moni
stická víra ve vědu jest víra v knižní sdělení, že
monista má vědění z druhé ruky, že nepoznává
svět vlastním rozumem, ani vlastními ©smysly.

katolickou nevyjímaje — by byly neskonale svo
bodnější, praktičtější a životnější než monism, za

ských pozérů. Úzkostlivě nastavují ucho, kde se
ozývá něco pokrokového, pokrokovějšího, nejpo

Šeli na všecky strany jako »své hluboké přesvěd

čení.« Plaše se rozhlížejí po zievech nejmoder
nějších, aby náhodou pilným studiem jiné starší 0
tázky nepřišli o pokrok nejnovějšího střihu. Jsou to
tuctoví papouškové, jichž duševní čimiost se vy
čerpává slíděním, co se právě pokládá za nej

zcela, jak by se měly naučené fráse prakticky u

platniti v místě, kde žije, o to se již nestará. Mo
derní „monism jen rozmnoží řady tuctových, ne
plodných frázistů, jak na to stýskají i opravdoví
učenci v Německu.

Nová umělecká díla Ed. Neumanna. Známý a
kademický malíř a farář ve Sv. Jiří Ed. Neumann
vyhotovil umělecký plakát k živnostensko-průmy
slové a hospodářské výstavě v Chocni. Polychro
inovaná kopie obrazů na pohledkách již jest do
končena. Nyní pracuje na plakátu k našemu orel

skému sletu a na sletových pohlednicích, — Zvlášť
významným dílem jeho z poslední doby však jsou
nádherné obrazy katechetické. V prvé řadě (již do

polychromovaný obraz (v rozsahu 74 krát 110cm)

něno viditelné znamení svátosti, v prostřed milost
ve svátosti udílená, dole znázorněno —ustanovení
svátosti od Krista. Zvláště střední allegorické čá
sti překvapují jak duvtipem tak ladným provede
ním. Obrazy, které vynikají skvostným koloritem,
jsou již církevně schváleny. Obrazy toho druhu a
provedení isou nyní unikem. Přejeme nadšenému
a horlivému umělci innoho zdaru v další práci.

Bas Světoznámá kola "UB
KORUNA
8 pěliletou písemnou zárukou dodáváZL firma:
LADIASLV ŠVESTKA,
Prahe,Václavskén. B3.

Úrěruhodným osobám též na mírné měs. splátky. Žádejte venníky,

Staré hrobky. Dokud nestával výnos, zakazu

povolení, nedivili jsme se, Že často bylo nelidsky
hospodařeno na těch místech, kde posmirtná upo
mínka má býti vždy v úctě. V poslední době neše
třeno zákazu v jistém městě jihovýchodních Čech:
otevřena hrobka z doby renaissanční v děkanském

jest pak odsouzen pouze pasivně přijímati cizí u
čení. jako student ve škole, > toto učení by bylo
složeno jen z abstraktních formulí, jako věda u
čebnicová. Jsouce abstraktní tyto formule —jsou
mimo čas a prostor; platí vůbec. Jak se monista
dostane od theorie o přirozeném výběru anebo od
nauky o otáčení země kolem slunce k aktivnímu,
stále se měnícímu životu? Jak si rozděli na př.
darwinism na život ranní, polední, večerní? Jak

bám jinošství a stáří? Katolík jest aktivnější: mo
dle se a zpívaje podporuje aktivně bohoslužebný
výkon; úkony církevní jsou rozlišeny podle dob
denních a ročních i podle událostí životních. ...
Otřepané fráse o darwinismu, 0 vědecké přesnosti,
o původu člověka, a co jiného vyčteme z ledaja
kých populárních brožurek, jest nejméně projevem
lásky k vědě.. ... Všeobecnéformule církevnímu
učení neodporují. jak jest z toho viděti, že někteří
kněží přijímají formule darwinistické; formule ne
překonají církev, jako nepřekonají staré hospoda

Monista tedy musí vědu sám studovati, sám její
fakta analysovati, sám její theorie oceňovati a VY
bírati si z nich, čeho potřebuje; jen tehdy vznikne
mezi ním a theoretickou vědou živý vztah. Tento
monista bude vědcovi vzácným soudruhem, bude s
dychtivostí očekávati jeho objevů, mezi nimiž si
bude vybtrati, kterých potřebuje; bude se s věd
cem organicky doplňovati, jako praktik se dopl
ňuje s theoretikem. Jak daleko má k tomu ideálu
monism Krejčíhol«

Kritik zde pověděl Krejčímu mnoho z toho,
co napsal o moderních »protiklerikálních< osvícen

tolik slepé víry jako u moderních protikřesťan

se co dalo. Vloupání toto bude míti za následek
přísné potrestání nepovolaných »ctitelů památek.
Podotýkáme, že dříve, než se která stará hrobka
otevře, třeba žádati příslušný politický úřad 0 po
volení a vyrozuměti též o tom duchovní správu S
patronátním úřadem, pozvati příslušného konser
vátora a zjistiti písemně protokolárně, co a jak v
hrobce bylo nalezeno. Protokol budiž též vepsán
do pamětní knihy příslušného farního úřadu. Dou

dbáno, nebudou se opakovati případy, kdy staré
rakve Starosvojanovské rozlity byly na cínové
nádobí a kdy v Lažanské hrobce staré roucho zla
tého brokátu roztrháno a rozebráno z těla rytíře
Berky.

Argumenty obhájce Švihova dra Trauba roz
cupává samo »Právo Lidu« dne 16. t. m. jen což!
Dr. Traub již měl o velikonocích se Švihou v Pra
ze konferenci, o jejímž významu napsal do —
»Prager Tagblattu.« »Právo Lidu« mimo jiné dí:
»Podívali jsme se blíže na fakta, která dr. Traub
tvrdí po konierenci s drem Švihou, ale každý práv
ník musí přímo sprásknout ruce nad argumenty,
které se odvažuje český advokát dr. Traub před
ložiti seriosní české veřejnosti. Dr. Traub tvrdí
především horentní věc, že po rozmluvě se Švi-.
hou získal dojem, že na jeho obvinění není prý
saní jediného slova pravdy.« Ptáte se s úžasem:
Proč? A tu vám dr. Traub presentuje několik naiv
ních povídaček. Tak na příklad poslanec Klofáč
prý věděl o schůzce dra Švihy s komisařem státní
policie drem Klímou v císařské zahradě a výsle
dek této schůzky bude hrát v procesu značnou ro
li. Poslanec Klofáč ovšem již v »Českém Slově«
prohlásil, že o této schůzce dra Švihy s úředníkem
státní policie předem docela nic nevěděl a že mu to
Šviha oznámil až po schůzce. Je patrno, že to Švi
ha učinil až potom, když celá věc byla v »Právu
Lidu« odhalena a Šviha ji naprosto zapírati nemohl,
protože by byl býval usvědčen..... A stejným
svrchovaně nejapným způsobem vede si dr. Traub
dále. On tvrdí. že prý setkání dra Švihy s pověst
ným konfidentem Špačkem na nádraží Františka
Josefa bylo jen náhodné a že prý někdo má veli
ký interes »uvésti Švíhu v spojení s Špačkem.< Ale.
zjištěno je, že Špaček konferoval se Švihou na
Františkově nádraží zrovna v hodinu před jehood
jezdem do Terstu, že Špaček bylmězi těmi, kteří
o Jeho odjezdu byli dobře uvědomění, žese také v



ustanovenou hodinu na nádraží dostavil, že se sešli
v. čekárně I. třídy, když tam nikdo nebyl a že ho
dr. Šviha z této čekárny okamžitě nevykázal, ný
brž velice blahosklonně ho přijal a s ním ještě
velice důvěrně a přátelsky konferoval. ... Dále
tvrdí dr. Traub, že prý je úplně vylháno, že by byl
dr. Švíha změnil jméno a že prý koresponduje >je
nom v“rekomandovaných dopisech a pouze takové
také přijímá.« Toto tvrzení nemíní asi dr. Traub
vážně, poněvadž jeho směšnost a absurdnost padá
ma první pohled do očí. Dr. Šviha ©rekomanduje
každý dopis, který odešle a odmítne přijetí kaž
dého dopisu, jenž by nebyl rekomandován — to
je povídačka pro malé děti a advokáta naprosto ne
důstojna. Nejsměšnějším ovšem je tvrzení dra
Trauba, že prý dr. Šviha žil >v poměrech velice
stísněných«<a že chudák zasluhuje ještě politování,

"anebo aby se snad na něj udělala národní sbírka.
Dr. Šviha žil ve stísněných poměrech. Kam tedy
peníze dával? Dr. Šviha, ačkoliv měl jako
poslanec celoroční dovolenou, bral každý měsíc
celý plat okresního soudce, on měl dále poslanecké
diety, on měl v Žamberku pronajato celé první po
schodí domu, v němž bydlel, on si dále pronajal ce
lou zahradu, v níž si zřídil soukromé lázně, on vy
jednával v poslední době také o pronájem celého
přízemí, kde si chtěl zříditi zvláštní sekretariát a
kanceláře... Jezdil v Praze i ve Vídni ve fia
krech a automobilech, on byl velkým zákazníkem
v jednom předním zlatnickém obchodě v Praze, je
ho paní byla v Žamberku první modní dámou mě
sta, která udávala tón, on vydržoval pro svého
synka zvláštního učitele a jeho paní pro sebe fran
couzskou společnici, on platil při volbách a po vol
bách celé hostiny.. . . . Dr. Traub je totiž na roz
cestí a jeho realistická analyse politických poměrů
českých nedospěla ještě tak daleko, aby si uvědo
mil, do které strany se má dát, a kde by asi dělal
největší kariéru. Nejdříve psal články do »Času«,
v poslední době pak navazoval styky se sociální
demokracií, protože se chtěl jako advokát usaditi
někde ve větším dělnickém středisku, jako je Ktad
no, Brno nebo Prostějov a když byl přijímán s po
chopitelnou reservou, upustil asi od těchto svých
plánů, že by se mohl stát spasitelem sociální demo
kracie, až konečně, když byl marně klepal i u mla
dočechů, se přiblížit k národním sociálům, kde o
všem jeho vystoupení bylo přijato s hotovým já
sotem.«

Národohospodářská hlídka.
Královéhradecká bankovní jednota v Hradci

Králové. Upisovací akce pokračuje velmi čile. a
zájem o novou společnost jest vidět z četných do
pisů, které denně zařizujícímu výboru docházejí.
Všechny svorně konstatují, že podniku toho jest
našemu hnutí krajně zapotřebí a že vlastně tako
vý podnik měl býti již dávno založen. Potěšitelno
zvláště jest to, že nová společnost nebude snad
sdružením několika velkých kapitalistů, nýbrž že
společníky jsou drobní lidé, střední vrstvy, které
upisují po nejmenších zákonem přípustných vkla
dech 500 K. Výhodné podmínky, jaké zařizující ko
mité stanovilo, umožňují, aby každému jen poně
kud zámožnému bylo možno účastnit se na tomto
podniku. Místnosti nové společnosti budou v pří
zemí Adalbertina a vkusné, prosté, leč účelné za
řízení se již právě dokončuje. Příštím týdnem na
stěhuje se do nových místnosti Úvěrní družstvo
»Eliška«, které bude souběžným ústavem s novou
společností, a jehož agendu bude vyřizovati úřed
nictvo bankovní společnosti. Úvěrní družstvo >E
liška« zůstane i nadále věrno svým zásadám spro
středkovati úvěr živnostenský a drobný úvěr o
sobní, jakož i býti spořitelním ústavem pro drob
né vrstvy lidové, naproti tomu bankovní společ
nost bude jednak pro živnostenské podniky a ob
chody většího druhu a bude zastávati veškeré funk
ce banky pro vrstvy katolické, které »Elišce«, la
kožto společenstvu nejsou možny prováděti. — —
Valná hromada bankovní jednoty koná se 29. dub
na v sále Adalbertina.

Konkurs židovské »Exlstence.« >Čas< dne 15.
t. m. sděluje: >V úterý 14. dubna dopoledne konala
se u zemského soudu schůze věřitelů »Existence«,
velice četně navštívená i členy spolku, zvláště
služkami, komptoiristkami, prodavačkami atd. Při
Jednání o volbě správce konkursní podstaty do
šlo k velmi hlučné debatě. Dodnes bylo u konkurs
ního komisaře vrch. r. Rohna přihlášeno asi za je
den milion pohledávek na zkrachovanou »Existen
cik. Pohledávky tyto ještě se zvýší, ježto spolek
měl 1900 členů, z nichž mnozí splatili na příspěv
cích přes 800 K. Na schůzi zastoupeno bylo přes
300 členů s pohledávkou čtvrt milionu korun. Jmě
ní spolku jest as 65.000... Prozatímní správce
konkursní podstaty dr. Bedř. Stern prohlásil, že
Jest ochoten za paušál 10.000 K projednati celý
konkurs kromě hotových výloh. Obchodní jednatel
Jindř. Bondy, zastupující 120 členů, prohlásil však,
%e by celý konkurs vyřídil za paušál 4000 K. Po
tomto návrhu rozvinula se velmi rušná debata, pří
níž věřitelé a členové rozdělili se na dvě strany:
jedna pro dra Sterna, druhá pro p. Bondyho, jež se
potiraly. Konečně docíleno bylo dohody. Pan Bon

|
sil, že celé konkursní řízení i se zastupováním a
hotovými výlohami provede za paušál 10.000 K.«

>Existencí« jsoupoškozeni hlavně lidé málo
majetní. »Nár. Listy« líčí hlučnou debatu o zvoléní
definitivního správce konkursní podstaty podrob
něji. Sokové se předstihovali ve slibech, časem se
utvořila scenerie tak jako při nějaké licitaci, jindy
debata poskytovala obraz z výročního trhu. Nyní
však se jedná o to, kam se podělo přes půldruhé
ho milionu sebraných peněz, které přece nemohly
prasknout za těch několik let ani na značné měsíč
ní platy funkcionářů,
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Umělecká podobizna
Jeho Excellence
nejdp. blskupa

Dra Josefa Doubravy.
Perokresba

od prof. Švabinského.

umělec obohatil galerii svých

umělec: čl zdařilou podobiznou Jeho
Excellence, která i po stránce umělecké
bude ozdobou každého domu farmiho. —

Rosměr samé podoblzny..... 85—49cm
Rozměr podobizny s okrajem . . 50—65 om

omělockých ©o

Dostali jeme výhradní právo prodeje
a máme na skladě:

podobiznu na kartoně besrámu frkoK 4—
obiznu s rámem a zasklením

v následujícím provedení rámu:
v černém úzkém moderním rámci K i1—
v mahagonovémúzkém rámol ...K 12—
v třešňovrém úském moder. rámci . K 18—
v úzkém zlaceném rámci s kostkou

v rosích ...K2—
v úském rámci ve slohu Ludvíka XV. K 24—
v úském rámci ve slohu barokovém,

temně slacený Ký<.. ,
Přizásilkách reprodukelzarámovaných zvýší
se cena obalem, který čítáme v netto ceně

K 2— a patřičným portem.

Objednávky vyřisuje obratem

Družstevní knihkupectví
w Hradol Král., Adalbertinum.TREE

Zemědělská prodejna dobytka v Praze VII.,
na ústředních jatkách přijímá přihlášky výstavního
dobytka jak jatečného tak i chovného pro letošní
hospodářskou svatojanskou výstavu v Praze v mě
síci květnu pořádanou. Přihlášky buďtež řízeny
nejdéle do 5. května t. r. na adresu: Zemědělská
prodejna dobytka v Praze VII., ústřední jatky.

Tržní zpráva prodejny zní: V úterý dne 14.
dubna 1914 byl průběh pražského ústředního do
bytčího trhu mdlý a prodávaly se průměrně všech
ny druhy dobytka při váhavém odbytu. Znamenal
dobytek původu domácího a to voli od K 0.74 do
K 1—, prima od K 1.01 do K 1.08, výminečně od
K 1.09 do K 1.12, 2 kusy až K 1.16, býci od K 0.72
do K 0.92, krávy od K 0.54 do K 0.86, dobytek pů
vodu uherského voli za K 0.70, býci za K 0.74,
jalovice od K 0.64 do K 0.78, vše za 1 kg živé vá
hy bez potravní daně. Dopraveno bylo 223 kusů
původu domácího, 24 kusů původu uherského, cel
kem 247 kusů. Dle druhu bylo 134 volů, 62 býků,
30 krav a 21 jalovic. Průběh pražského trhu mas
ného dne 14. t. m. byl mdlý a prodávaly se veške
ré druhy masa při částečném klesnutí cen.

Kdo zavlňuje drahotu? Čísla ať mluví! Ta
jsou nestrannými, chladnými svědky a rozplaší
mnohý blud. jež se rozšířil zvláště v kruzích vel
koměstských. Sroynejme dnes ceny dobytka a ce
ny masa v drobném ve Vídni, kde se vede přesná
úřední statistika o cenách těch. Roku 1911 byly
průměrné ceny za 1 kg ve Vídni: 1. července do
bytek 98 hal., maso 188 hal., 31. prosince dobytek
85 hal. maso 211 hal. Přímo neslýchaný nepoměr
mezi cenami dobytka a masa nastal v r. 1913.
V tomto roce ceny dobytka značně klesly, kdežto
ceny masa se udržely na stejné, neobyčejně vy
soké úrovni! Roku 1913 byly průměrné ceny za
1 kg ve Vídni: 1. července dobytek 89 hal., maso
212 hal., 1. října dobytek 85 hal., maso 212 hal., 31.
prosince dobytek 87 hal, maso 210 hal. Chovatel
prodával dobytek r. 1913 lacino. Velkoměstské o
byvatelstvo však z toho nic nemělo, ba naopak
musilo platiti maso dráže, než minulá léta. My
venkované, sedláci nejsme zdražovateli potravin,
my nemáme vlivu na jich ceny ve městech! Kdo
chce bojovati proti drahotě, musí dobře seznat
dnešní zdražovací systém sprostředkovatelský ve
městech a tam nasadit páky!

Také národohospodářská svépomoc, Pokrokáři
přerovští odmítli návrhy Křižíkovy a jiných če

snesli se znovu vyjednávati s prušáckou firmou
Siemens a Schuckert. »Našinece«o té aféře píše:
»Národnostní záruky dány k prozkoumání ústře
dí Národní jednoty olomucké, když moravská Ná
rodní rada vyslovivši se co nejrozhodněji proti po
stupu českého Přerova, odepřela dáti jakékoliv do
brozdání. Sonntagův pokrokový »>Mor. Venkov«
volá na adresu pokrokového Přerova i pokrokové
Nár. jednoty: »Varujeme znovu Národní jednotu i
Přerov. Lipnická sirkárna nesmí se opakovatil«< —
Tyto dvě věty jsou velice důležité a nesmírného
obsahu. »Mor. Venkov« nazval už dříve zadání pře
rovské elektrárny prušácké firmě zradou náfodní
a zaprodáním českého Přerova a českého Přerov
ska němectvu. Nyní přerovský případ staví vedle
lipnického a dělá mezi ně rovnítko. Tedy i s lip
nickou sirkárnou byla spáchána zrada národní a
zaprodání českého průmyslu němectvu. A to stalo
se za patronance Nár. jednoty olomucké, jako se

povždy dlužna odpovědi na otázky naše, jak je to
s těmi 30.000 K za lipnickou sirkárnu? V kterém
peněžním ústavě olomuckém jsou tyto peníze u
loženy? Majitel »Mor. Venkova« přísedící Sonntag
je členem ústředí Nár. jednoty a tudíž zasvěcen do
lipnického machlu. Pa přísedící Sonntag je povinen,
aby tváří v tvář případu přerovskému | veřejně
řekl, co ví o lipenském případu, poněvadž on vl
všechno, do všeho je zasvěcen.«

Zápis do rejstříku společenstev. Usnesením c.
k. krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14.
dubna 1914povolen byl zápis Agrární záložny, za
psaného společenstva s ručením obmezeným v
Hradci Králové do rejstříku společenstev. Agrární

záložna počne úřadovati dnem 1. května 1914. —
Úřední místnosti bude míti v I. posch. domu číslo.
254 v Jiříkově třídě (proti Labskému mostu) v bý
valých místnostech c. k. berního úřadu.

Výkřiky proti pokrokářskému hospodaření 0
zývají se stále hustěji. Jeden z takových varov
ných apelů čteme dne 10. t. m. v brněnském >Hla
su«. Organisovaný učitel upozorňuje, že přes tři
čtvrti milionu korun má >»Pensijní ústav císaře
Františka. Josefa pro vdovy a sirotky učitelské«
v Brně. Do nedávna tento ústav byl řízen velice
obezřetně. Leč nová pokroková klika učitelská
>Pozdník, Mrázek a comp.<, klerá vytahá ročně
z kapes učitelských na 80.000 K různých příspěv
ků, vnikla nyní do řiditelstva pensijního ústavu —
a od té doby vane severák. Demokratické všee
becné volební právo odstraněno a nahražeho chy
tře volbou delegátů. Volby se konají tak obratně,
že ředitelstvo jest již předem jisto svým vítězstvím.
Valné hromady se konají za účasti 20 až 25 dele
xátů. kteří snadno schválí to, čeho klika si přeje.
Není divu, že za takých okolností správní výlohy
rychle'se stupňují. Na př. r. 1912činily 12.367.28 K,
následujícího roku však již 17.44.71 K. Za peníze,
které přes jedno století učitelští nuzáci shromaž
ďovali, projíždí Mrázek a Úlehla Evropu široke
daleko k vůli studiu učitelských domků a lázní.
»Učitelský dům< v Luhačovicích však skončil loni
bilanční ztrátou 11.000 K. Proto také klesla cena
akcií o 35 procent. Lázně na Rábu jsou podobny
spíše skladišti než lázeňskému domu, ale dluhují
pensijnímu spolku veliké úroky. Okrouhle na 309
tisíc korun strká igáka Mrázkova nyní do riskant
ních podniků. Valná hromada naopak schválila, že
studijní podpory dítkám učitelů nadále se vypláce
ti nebudou, že se zastaví vyplácení podpor a lá
zeňských stipendií pro učitele choré. Zato však
předseda Charvát obdrží v učitelském domě byt
zdarma,tímse muulehčíodchodz Husovic,načež
Mrázek snadno a rychle se stane ředitelem v Han
sovicích.

Výsledky pokrokářské mlékárny. Veliký po
krokový agrárník Staněk, politický spojenecsemi
ty dra Stránského, má se svýmihospodářskými
podniky velikou smůlu. Agrární motouzárna Staň
kova přijala 195.000 K státní subvence a přes to
živořila tak, až provedena pověstná >transakce«.
Podnes před veřejností není ten obrovský obnos,
vyúčtován, ač poplatnictvo houževnatě již dlouho
naléhá na odpověď, kam se tak veliká subvence
poděla, jak byla rozdělena. Staněk hleděl odvrátiti
pozornost od ubohé motouzárny tím, že založil v
Želetavě mlékárnu.

O jejích osudech napsal 16. t. m. >Den<: >Že
letavské mlékárně hrozí osud jihlavské motouzár
ny. Nejsme tím nikterak překvapení, poněvadž nic
jiného se nedalo ani očekávat. Podnik vybudovaný
na tak vratkých základech jako mlékárna v Žele
tavě, nemůže míti dlouhého trvání. Želetavská mlé
kárna byla sice moderně postavena a zařízena, ale
s tím předpokladem, že celé okolí, které z velků
části je >klerikální«, bude do ní dodávat mléko.
Ale velemoudrý Staněk se přepočítal, když my
slil, že ti nenávidění >klerikáli«, pro něž má jen na
dávky, sednou mu na lep. — Denní dodávka mléka
želetavské mlékárny, která zařízena byla na zpra
cování 4000 až 5000 litrů mléka denně, činí toliko
kolem 800 litrů, takže výtěžek nestačí ani na úhre
du režie. Podivná manipulace provedena byla jíš



před postavením mlékárny. Původní rozpočet totiž
wa stavbu a zařízení obnášet okrouhle 54.000 K,
ale kdyžse -jednaloo subvenci,stoupitentorozpo
čet na 138.000K. A ministerstvo orby, berouc za
podklad těchto 138.000 K, poskytlo mlékárně 30
procent obnosu toho jako státní subvenci, to jest
41.600 K. Zemský sněm však byl opatrnější a dal
Staňkovi tolico 10.000K, ačkoliv bývá zvykem, či
lépe řečeno podmínkou ministerstva, že země istát
mdělí subvenci ve stejné výši. Tedy na pochybenou
spekulaci bylo vyhozeno 51.600 korun z kapes po
platnictva! Personálu bylo již strženo na služném,
což vždy bývá znamením brzkého konce.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku prováděnýjmd kostelních vřele doporučujeme mladou českouInu absol. c. k. stát, školy řesbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Křesťanský živnostník.
Z činsosti vzájemně dobročinného živnostem

ského spolku »Charitas« v Hradci Králové, Od za
ložení spolku (r. 1908) do konce roku 1913 vyplatil
spolek v 70 případech úmrtí 84.232 K 16 h na úmrt
ních podporách. Účetní zpráva vykázala 28.432 K
31h spolkového jmění, takže bude moci v blízké
době ve větší míře poskytnouti v placení úlevu
starým, dlouho platícím členům. Při tom jest zde
bezpečná záruka, že žádný člen nebude v budouc
nosti proto poškozen nebo zkrácen. Záloha jest ulo
žena sirotčí jistotou. Za rok 1913 vyplaceno na
podporách úmrtních v 10 případech 12.860 K 79 h.
Spolek čítá ke konci roku 752 členů z nejrůznějších
ř hodně vzdálených míst.

Zaměstnavateli přísluší právo přidělovati práci
dělníkům. Die obsahu žaloby u živnostenského
soudu pracoval žalobce u žalovaného mistra tru
hlářského jako truhlářský pomocník za týdenní
mzdu 20 K. Udává, že majitel živnosti propustil ho
bez důvodu z práce a proto žádá na něm náhradu
mzdy za čtrnáctidenní lhůtu výpovědní v částce
40 K. Žalovaný namítá, že žalující, aniž by byl bý
val propuštěn, práci opustil a do ní se již nevrátil.
Žalující doznává tuto okolnost a vysvětluje to tím,
že musil pracovati postele a skříně ještě s jedním
dělníkem. Dělník tento že ho neustále k větší píli
nabádal, tak že žalobce ztratil chuť ku práci. Žá
dal proto zaměstnavatele, by ho ku své práci při
bral. a když tak mistr neučinil, odešel z práce. —
Živnostenský soud žalobu zamítl, takto rozhod
nuv: Dle $ 76. ž. ř. jest zaměstnavatel oprávněn
práci svým dělníkům přidělovati, a tito zasemají
svěřené jim živnostenské práce dle nejlepších sil
vykonávati. Pakli tedy žalovaný žalobci a ještě
jednomu děhíku zhotovování postelí a skřínípři
kázal, bylo povinností žalobcovou v té práci SE
trvati. Pakli se mu v práci té nelíbilo, mohl žalo
vanému pracovní poměr vypověděti a mohl pak
po prošlé výpovědní lhůtě volně z práce vystou
piti. Že jej druhý dělník ku větší píli vybízel, ne
tvoří důvod k okamžitému opuštění práce, a pak
li žalobce dobrovolně a o své újmě práce zane
chal, nemůže. an zde podmínek $ 84. ž. ř. nestává,
s důvodem žádati náhradu mzdy za lhůtu výpo
vědní, a bylo proto žalobu co neodlivodněnou za
mítnouti.

Pracovní konference — křesťansko-sociálního
živnostnictva se konala v pondělí velikonoční V
Brně za velmi četné účasti. Bylo jednáno naprosto
věcně a přednesené referáty vyznamenávaly se
svoji propracovaností a jasností. Dostavili se sku
teční živnostenští pracovníci z celé Moravy a z
Vídně. Celkem bylo delegáty zastoupeno 24 míst.
Zvláště četně zastoupeno bylo Brno.

Jednání řídil předseda svazu křesť.- sociálního
živnostnictva českoslovanského p. V. Sedláček z
Brna, který také zahájil jednání referátem o mi
strovských zkouškách a o odborném a pokračo
vacím školství. Řečník zdůraznil, že živnostnictvo
uznává prospěšnost mistrovských zkoušek, ale přál
si jefich reformu v ten smysl, aby složení mi
strovské zkoušky bylo závazným pro nově při
stouplé mistry a aby mistrům, kteří úspěšně slo
žili mistrovskou zkoušku, dostalo se různých vý
hod, zejména pak, aby jen mistři s mistrovskou
zkouškou měli právo držeti si učně. V příčině živ
nostenského školství žádal, aby odborným před
mětům na pokračovacích školách vyučovali prak
tičtí zkoušení odborníci z řad živnostnictva. Dále
naléhal na zrušení nedělního vyučování anebo a
spoň zavedení povinné společné návštěvy boho
služeb.

O živnostenském úvěrnictví pojednal p. A. Ko
tulan z Brna. Ve svém obsáhlém referátu navrhl
při všech svazových odbočkách zříditi živnosten
ské úvěrny a jejich soustředění ve svazu. K bodu
»piňcení hotovými« promluvil prof. Mega, který
zdůraznil požadavek živnostnictva, aby placení
všech potřeb životních hotovými bylo uzákoněno.
© starobním pojišťóvámí živnostnictva podal re
ferát p. Werner z Brna. O výrobních družstvech
promluvil p. Navrátil z Brna, který osvětlí pro

spěšnost živnostenských výrobních družstev, 'o
jichž zakládání musí se živnostnictvo přičiňovatí.

Po .referátech rozvinula se čilá debata, po je
jímž ukončení byly přijaty příslušné resoluce ve
smyslu přednesených referátů.

Veledůstojný Pane!

Osmětuji se upozornit, že veškeré kostelní
malby převezmu a uměleckou část práce provedu
za ceny, jaké účtuji malířům kostelů a ost. odbor.
živnostníkům. Za nákresy, rozpočty a ostatní svoji
součinnost vůbec žádného honoráře nežádám, ře
meslnou část práce můžete i méně kvalif. domá
címu živnostníku předati, jelikož i za jeho společ
nou práci se zaručím a radou i pomůckami poslou
žím. Oltářní a j. obrazy též levně.

Račte, veled. pane, nahlédnouti, že mimo ji
né přednosti tímto způsobem získáte malbu umě

Prvotřídní reference (i od autorit uměleckých),
dlouholetá činnost v obou soustátích.

V nejdokonalejší úctě

Karel Dohnálek,
akademický malíř ve Vidui,

Pohlg. 38.

Demokratičtí hospodáři. Až nastane doba soc.
demokratických finančníků, prácedárců, správců
ve státě budoucnosti, to bude jeden ráj! Vizme no
vé příklady, jak se rudé kapacity na ten slavnost
ní okamžik připravují již nyní! Že soudruh Merta
zůstal věren centralistům, souďruzi z tábora auto
nomistů ho propustili ze služeb Všeobec. pokladny
nemocenské v Brně — jako nějakého velikého pro
vinilce. Zbavili jej požitků služebních a pensijních,
ačkoli mu byla zaručena definitiva, nedopustí-li se
nesprávností ve svém úředním postavení.

Merta žaloval, autonomisté pak místo smíru
hájili před třemi instancemi svůj násilný čin. Ko
nečně c. k. nejvyšší soudní dvůr rozhodl, že jest
pokladna povinna Mertovi nahraditi dvě třetiny
soudních útrat I. a II. stolice v obnosu 465 K 57 h do
14 dní pod následky exekuce, dále dvě třetiny ú
trat odvolacího řízení, tedy 113 K 76 hal. do 14 dní
— vše pod následky exekuce. Soud uznal, že pro
puštění žalobcovo ze služby nebylo ospravedlně

podmínečné právo vypověděti služební poměr u
zavřený na neurčitý čas. Neospravedlněné prohlá
šení propouštěcí nutno považovati za bezúčinné,
služební poměr trvá i nadále na tak dlouho, až do
jde konce způsobem odpovídajícím služebnímu řá
du. Z tohoto důvodu dlužno pokládati žalobce za
oprávněna požadovati ujednané služební příjmy a
zapravování pensijních příspěvků i nadále stejným
způsobem, jako kdyby smlouva nebývala zrušena::

"Tak a podobně odůvodnil nejvyšší soud, že
mstiví autonomisté zachovali se k Mertovi jako
zpupní, bezohlední byrokraté. Centralistický »Děl
nický Dennfk« k tomu dne 12. t. m. dodává: >Lidé,
kteří nazývají se sociálními demokraty, musí býti
soudy donucování k sociálnímu cítění.«

Rudí hospodáři měli místo šetření na Mertovi
šetřiti někde jinde. V Brně mají autonomisté kon
sumní družstvo >Včelu«.Při nedávné valné hroma
dě místopředseda sdělil, že předseda Kystner se
vzdal svojí funkce. Leč také ředitel Vaňkovy >Li
dové záložny« Šťastný byl propuštěn. Členstvu by
la rozdána zpráva o bilanci až poslední okamžik
na valné hromadě. Dluhy »Včely« činí 136.322 K
43 h, reservní fond vykazuje však pouze 3348 K.
Místo vyplácení pěti procentní dividendy usneseno
vypláceti dvě a půl procenta, což se pouze připíše
do knížek. Konstatováno, že celá řada prodeřen
neprospívá a že bude nutno je uzavříti. Když se
ozval z řad členstva dotaz, kdo udělal v prodej
nách dluh 8900 K. odpovědělo předsednictvo, že
část těchto peněz —-asi 3300 K jest za skladníky.
(Ale za kterými?)

Centralistický >Proletář« sdělil dále, že v kraj
ské konferenci brněnské bylo usneseno, aby byla
»Včela« dána pod stálý dozor jednoho úředníka z
Prahy. Tak byl odstaven veliký finančník Vaněk.

Vaňkova Lidová záložna měla za uplynulý
rok o půl třetího milionu menší obrat než jindy.

Z Prostějova došla centralistům zpráva, že ná
sledkem rozháraných poměrů v táboře autonomi
stickém opustil své místo redaktor rudého »Filasu
lidu« Ležák. Ubylo prý pro měšťáckou politiku
autonomistů 800 odběratelů.

Mlýn soc. demokratický v Prostějově má veli
ký schodek. Nyní hledí na takové hospodářství vy
třeštěným zrakem ti, kteří docela doufali, že se raj
ského státu budoucnosti dočkají ještě sami.

Také obětavá práce pro lid. »Děl. Denník« 15.
t. m. schvaluje, že >Rudé Proudy« tepou hru v
karty a hru o peníze k čáře. Leč prý právě v
okresu autonom. soc. dem. poslance Biňovce bují
veliké hraní o penfze. Biňovec hrá rád docela
ferhla. V Kralupech hrál s maloživnostníkem, za
čátečníkem, až všecky peníze toho | nemajetného
člověka zmizely v poslancově kapse. Když ten
pouhý sezonní řemesinfk žádal aspoň část peněz

zpět, když řekl, že byl v zimě bez zaměstnání,
vyskočil Biňovec ze židle a volal posměšně: Co

chcete, člověče?Já jsem taky bezayčstnání. Cožnevíte, že parlament jest zavřen?« Při tom třepal
v kapse stříbrem a opouštěl hostinec. — Zkrátka
ve státu budoucnosti rudí předáci vystaví pre
drobný lid hotový palác blahobytu.

Belgické kněžstvo a soclální jeho činnost. Vždy
dokazovala »Volná myšlenka«, že kněží jsou ne
přátelé lidu. Ale o belgickém kněžstvu přinesla
zprávu, z níž vysvítá pravy opak: »Když před 20
lety sociální demokracie vzmohla se v Belgii tak,
že do sněmovny přišlo 20 sociálně demokratických.
poslancu, pochopili belgičtí kněží, že lid si mohou

udržeti pouze jediným prostředkem, prospěchem
hmotným. Výsledky sociální práce | belgického
kněžstva jsou úžasny. Založili do dneška 6478 škol

konfesionelních, s ústavy školskými, patronáty,
knihovnami atd. Organisovali 57 rolnických sdru
žení, jichž členský počet je neznámý, ale. jistě o
hromný, když jediná skůpina louvainská má 42.434
členů; kooperativní mlékárny mají 52.380členů. Za
ložili 1070 syndikátů pro společný nákup s 63.105
členy; 382 společností pro chov býků, 344 syn
dikátů pro chov koz a vepřového dobytka s více.
než 100.000 členů; 1073 syndikátů pro chov koní
s 87.000 členů; 618 Raiffeisenek, 1754 rolnických
pojišťoven se 171.660 členy, 672 průmyslových
škol katolických. Křesťanská ahance má 68 sdruže
ní, 4381 spolků s 623.000 členů. Venkov jim patří
už skoro úplně i počínají daobývati měst, malé mě
šťanstvo a řemeslnictvo. Dílo to započato teprve
před 5 lety. Dnes je kooperativ nerolnických už
946, z nichž jen 166 je socialistických; křesťanské
dělnické syndikáty mají přes 50.000 členů'« — Ty
to cifry potvrzují nejvýmluvněji, že kněžstvo neod
kazuje drobný lid pouze a jedině na odměnu ne
beskou, jak lhou sociální demokraté. Úctyhodná
činnost sociální kněžstva belgického dokazuje zře
jmě, že tito duchovní i při své jiné veliké prácí
dovedou se starati o prospěšné lidové potřeby lépe
než ti, kteří se chvástají, že k vůli veliké prácí
sociální nemají času starati se o věci posmrtné.

Postavení trancouzského učitelstva, Nejednou
jsme jasně na základě křiklavých dokumentů kon
statovali, že učitelská svoboda a učitelské platy
ve Francii pláčí nad výdělkem smutněji, než v Ra
kousku. Tedy pod zednářským >pokrokem« uči
telstvu hvězda lepší doby nevychází. Nyní docela
samy pokrokové >»Učitelské Noviny« 9. t. m. líčí
stav učitelstva francouzského takto: »Nesprave
dlivé obsazování učitelských míst, neoprávněné
zasahování politických kruhů, libovolná a často
krutá administrativní opatření proti nepohodlným
učitelům zaměstnávají učitelské spolky francouz
ské, jsou předmětem pohnutých a živých rozprav
v učitelských časopisech a přirozeně zaznívají i ve
francouzské sněmovně za debaty o školství. Nej
větší úsilí francouzských učitelů směřuje nyní k
vymanění učitelstva z moci politických vlivů. Po
litické protekcionářství je ve Francii v plném kvě
tu a nejvíce snad jím trpí učitelé při obsazování
učitelských míst a při sporech s místními veliči
nami. Ve venkovských obcích jsou učitelé oby
čejně obecními tajemníky a přicházejí často do
konfliktů s obecními starosty o příbytečné, o dra
hotní přídavky, o čištění škol atd. Starostové se
obracejí na poslance o pomoc proti nenáviděným
učitelům. Poslanci pokládají za povinnost vyhověti
svým voličům a ochotně zakročují u prefektů proti
označeným učitelům . . . Dochází k politickým ob
chodům, jimiž se často vykupuje učitelský klid a
učitelské existence. Kde však toto čachrování se
nepovede neb kde prefekti jsou lidé nesvědomití,
tam učitelé pocítí tíhu administračních opatření,
neboť inspektor akademie (obdobný našemu zem
skému inspektoru) může sám diktovati učiteli trest,
na př. přesazení, a prefekt může ze své moci uči
tele sesaditi . . . Stává se, že ženatý učitel, který
má za ženu učitelku téže školy, je náhle z úřední
moci přesazen. Žena jeho zůstává dále učitelkou
na dřívějším místě a tak učitelská rodina je bez
ohledně roztržena, Proto francouzští učitelé bojují
nyní hlavně proti libovolnému zasahování politi
ckých činitelů do učitelských záležitostí a do uči
telského života.« — Teprve nyní podařilo se silné
organisaci učitelské vymoci na volnomyšlenkář
ských ujařmovatelích některé nejnutnější ústupky.
Nebýti silného odporu učitelských mas, byrokra
tičtí zednáři by si na potřebné reformy nevzpo
mněli.
- Počátky hlasovacího práva žen jeví veliké

stíny aspoň v místech, kde víří přemrštěná eman
cipace. Jaké budou úspěchy v čase příštím, jsou-li
zřejmy hned při počátcích známky korupce, nemy
slivého fanatismu, sobeckých cílů? VelerměstoChi
cago popřálo ženám neobmezené právo volební. V
prvních hodinách volebních súčastnily se ženy

dosti značným počtem voleb. Ale jakmilezmizela
zvědavost pro tuto novotu, mizel zároveň také zá
jem ženského světa o volební právo. Přes všechno
úsilí sufražetek podařilo se ze 158.000oprávněných
žen sehnati k votbě pouze 4.529. Dvě kandidátky
byly pokrokovou stranou postaveny. Neměly žád
ných protikandidátek a tak byly zvoleny. Ale dru
hé dvě kandidátky, které v jiných volebních okre



sích byly postaveny proti mužským kandidátům,
byly obrovskoů většinou poraženy, Jedna z pora
žených ženských kandidátek prohlásila: >Celé
množství žén nabízelo mi své hlasy za pět dol
larů, jiné zase prohlásily, že za tuto cenu v jiných
okresích již odhlasovaly, Následkem těchto zkuše
ností poznávám, že ženy jsou daleko ochotnější k
tomu, aby svá občanská práva prodaly, než mužo
vé. A tyto zkušenosti mne poučují, že daleko lépe
bude pro zemi, když volební právo žen, za které
tak dlouho bojujeme, nebude ani zavedeno.«

Nejstarší paní, která voleb činně se súčastnila,
byla 91letá Mrs. Prattová. Byla do volební míst
nosti na své přání donesena. Mrs. Irontonová za
sedala také ve volební komisi, zatím co její pan
manžel musil dohlížeti doma na děti. Mnohé ženy
přišly zároveň se svými manžely. Největší procen
to volících žen byly příbuzné a známé různých po
litiků z povolání a podle návodu těchto mužů také
při volbách pro toho či onoho kandidáta rozhodo
valy. — Jestliže natropilo volební právo veliké
spousty -mezi neuvědomělými muži, kteří za zlatku
jsou hotovi dáti hlas komukoliv, natropí se svým
právem neuvědomělé nebo fanatické ženy zmatků
ještě více. Proto před pochodem k volební urně
nutno jest postarati se předem pihně o důkladné
a nestranné uvědomění těch, kteří svými hlasy ma
ji rozhodovati o otázkách nejdůležitějších a velice
spletitých,

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižky4, "08Tk) Ja
Osudně přijmení.

Neštěstím byla pro ubohého Adolfa Kozla jeho
Sanguinická povaha, neštěstím jeho prosaické pří
jmení. Již ve škole rozpustilci dráždili Adolíka ne
zbednými poznámkami, smějíce se prudké obraně
napadeného. Čím víc se Adolfek zlobil, tím byla
pro několik neposedných jízlivců větší zábava. Tak
rostla Kozlova podrážděnost. Objevil-li se hoch v
zahrádce. uličník na něho volal, že kozel nepatří do
květnice, ale na louku. Když hoši mezi sebou mu
drovali, čím kdo bude, řekl nezbeda Koláč, že Ko
zel o tom mnoho přemýšleti nemusí, protože patří
na pastvisko; nejlíp se prý tedy hodí pro něho bič
u kozího stáda.

Rodiče Adolíkovi radili často, aby si z hlou
pých narážek rozpustilců nic nedělal, aby odpově
děl na posměšky šprýmem. Ale chlapec se bránil
dále tolik houževnatě, až se uličníci smáli, že náleží
mezi kozly trkavé. S lety u chlapce rostla podráž
děnost tak, že se měnila až v stihomam. Když se
stal Kozel obuvnickým mistrem, bylo ovšem nará
žek na jeho jméno méně. Ale jakmile uslyšel mistr
slovo »kozel«, prohozené i beze všeho zlého ú
myslu, hned vzplanul, hned zrudl jako pivoňka:
>To je narážka na mne, já si zapovídám každou
urážku. Sám si z nikoho šašků netropím.«

Když jednou vstoupil mistr do hostince V sou
sední vesnici, slyšel při rozhovoru hostí: »Včera
vám byla >U kozla« patálie. Měli jste viděti tu
hroznou rvačku.<

Mistr hned vyskočil: »Jaká rvačka u Kozla?
Žiji s ženou v nejlepším míru, děti jsou hodné, že
ani na ně nemusím sáhnouti. Pánové, tohle je u
rážka.«

>Ale dovolte«, ozval se kostnatý ramenáč,
»proč se nám pletete do řečí? Vždyť vás ani ne
známe. Což jste vy právě majitelem hostince »U
kozla<?

>A tak«, chápal již na polovic usmířený Kozel.
>Ale to vám nechci věřit, že ani mého jména ne
znáte. Proč právě začínáte o kozlu v tomokamži
ku, kdy jsem se tady posadil?«

>Dejte nám pokoje, sekl jiný host. »Jděte si
ke všem kozlům i se svým jménem a nepleťte se
tam, kde vás nezvou.«

>Tohle je zas nová urážka«, vyhrkl Kozel hla
sem povýšeným. Slovo dalo slovo, chudák Kozel
nevážil svých odpovědí na citlivých vážkách, byl
povolán k soudu — a musil sám zaplatiti pětku —
pro urážku na cti. >Teď vám pověděl veliký, uče
ný pán, kdo vlastně hosty urážel«e, šklebil se po
rozsudku Kozlovi do očí onen kostnatý ramenáč.

»Jako by se všecko proti mně spiklo, jako by
mě chtěl každý potěhem mlátit«, bědoval mistr,
který svou ukvapenost ani v nejmenším uznatí ne
chtěl.

Jindy slyšel dva sousedy vypravovat o lich
váři Goldsteinovi. Jeden z mluvčích prohodil: JAŽ
bude mít kozel kůzlata, pak teprve ten lakota ně
komu udělá něco z lásky, zdarma.«

>Co že?« obrátil se mistr se zrakem zlověst
ně zjiskřeným. >Potřebujete se tak hrubě o mne
otírat?<

>[ jděte jenom klidně svou cestou, zápalkol

Jste nějak příliš pyšný, myslíte-li, že jste na světě
jediným Kozlem. Ve všem vidíte urážku. Před vá
mi by sedlák nesměl ani o vlastním kozlu promlu
vit, nechtěl-li by mít mrzutost.«

>Aha — teď zamlouváte, když jste poznali, že
jsem dobře slyšel«, zařečnil z vysoka mistr.

>| vždyť není žádného vykrucování potřebí.
Snad byste měl klidnější život a nečenichal byste
urážku, kdybyste se jmenoval Beran, Beranů je
méně než kozlů a proto se také o nich míň mluví.«

Soused Vohrál dal si dělati boty. Když v nich
dva dni chodil, rozlobil se nad jejich jakostí dů
kladně: »Už teď někde stehy povolují. To že je
nějaká vybraná teletina? To je leda kůže ze staré
ho kozia.« Hned byl oheň na střeše, když jeden
vejškliba tu kritiku Kozlovi donesl. »Poslouchejte,
sousede, já ještě nejsem tolik stár«, háji se Kozel.
»Svou kůži nemíním svěřit koželuhovi, ale ta vaše
by se hodila dobře na buben. Jestliže by dělala po
lovici takového rámusu, jaký dovedete spustiti vy,
pak by takový buben mohl zalarmovat celou obec
najednou.«

Ale jednou dopálení Kozlovo bylo odůvodně
né. Šel odváděti hotovou práci časně ráno do vzdá
lené osady, jsa ještě celý nevyspalý. Na zpáteční
cestě usedl v lese do hebkého mechu, začal podři
movati — a za několik minut spal tvrdě jako jeze
vec. Kolem kráčel náhodou Křišťál. Chvíli pozo
roval spánek mistrův s úsměvem, pak spěchal dá
le, nevyrušiv Kozla z klidného odpočinku. Pojednou
setkal se s třemi cikány. Sevřel svou sukovici stra
chem v ruce pevněji. Ale osmáhlí tuláci nejevil
žádných zločinných choutek. Naopak nejstarší se
ptal uctivě: »Nevědí, pantatínku, kde by tady bylo
něco zdechlého? My nekrademe, neloupíme, ale
hlad náme. Na vesnici každou chvíli se něco zdech
lého zakope... Poradějí nám, milostpánku, kam
bychom měli jít.«

Křišťálovi blýskla hlavou nezbedná myšlenka:
»Hm, jděte tamhle k té uzounké pěšince. Na cestě
hned naleznete starého Kozla.«

Cikáni s velkým děkováním hned se vzdalova
li.Nenalezli žádného čtvernožce, zato však staršího
muže, jehož ruce byly zbarveny od práce černě a
žlutě. Chatrný oblek spícího hned dosvědčoval, že
by cikáni popadli málo, i kdyby chtěli spáče obrat.
Osmáhlí muži šli dále, rozhlíželi se sem tam. Ko
nečně se vrátili k místu, kde mistr posud ležel. Ten
snad jest ze sousedství, podá bližší informace. Ko
zel se právě probouzel. »Nevědí, pantatínku, kde tu
leží starý kozel? Jsou tak dobrý. Stáhneme ho, u
pečeme, sníme, kůži zpeněžíme.«

»Že mne upečete? Co pak cikáni jednají jako
kanibalové? Hned vás tou holí přetáhnu, že budete
dobrý týden vzpomínat. Pamatujte si, Že se vás ne
leknu, i kdyby vás přišlo deset.<

»Pantatínku, tu je mýlka, hledáme zdechléhé
kozla. Jiný pantatínek nám řekl, že tu někde leží.«

Teď se Kozlovi poněkud vyjasnilo. Tuhle žá
dost nemají cikáni ze sebe! Hned se vyptal, jak
vyhlížel jejich. instruktor. Aha — Křišťál, jiný to
rozhodně není. Počkej, tohle si odpykáš!«

A hned letěla žaloba k soudu. Kozel se na řeč
před soudem důkladně připravil. Zahájil podrobné
vysvětlování, co všecko již pro své jméno zkusil.
Dokazoval zdrcujícími argumenty, jaký posměch
si z něho Křišťál ztropil. »Velectěný pane soudce,
všecko, co tu vykládám, jest jen svatá pravda. Ne
bude-li Křišťál potrestán, pak zkusím posrněchu je
ště více.«

V tom soudce kýchl a Kozel hned pokračoval:
»Pozdrav Pán Buh! Však to nelhu. Sám pan soud
ce vidí, jak je dál zdráv, jak i po tom kýchnutí
mluvím jen svatou pravdu. Já jsem zkrátka prav
domluvný od mladosti až do hrobu tmavého. A
proto mi musíte uvěřit, že tuhle Křišťál

Soudce se smál, až se za boky popadal. Kři
šťál se nakazil přirozeně také.

»Tohle není k smíchu, sousede! Podívejte se,
milostpane, jak se mi směje znovu, jaký to jest
jízlivec. Teď vidíte z kruchty, co takový vejškliba
dovede.« ,

Soudce pochopil svůj úkol bystře. Spustil přís
nou kárnou řeč proti Křišťálovi. »Uvažte, člověče,
je to nějaká láska k bližnímu, chcete-li dávati pana
Kozla cikánům? Co vám pan mistr zlého učinil, že
jste jej vydával v šanc lidem velice nebezpečným?
Což kdyby ho byli cikáni zavraždili?«

Obličej Kozlův zářil, tváře Křišťálovy zváž
něly tak, že prosil vejškliba na radu soudcovu Ko
zla za odpuštění. Kozel nebyl srdce zlého a tak ce
lá aféra skončila smírem. Od té doby kajicí Kři
šťál Kozla všude proti posměškům hájil a docela
přivedl obuvníka svým napomínáním tak daleko,
že pro každou bezděčnou narážku nevzplanul tued
hněvem.

Celý domek
se zahrádkou, dva pokoje a kuchyň, elektrické

světlo, u lesa,

pro pensistu se ihned pronajme.
Nabídky pod značkou „F. F.“ do admin. t. listu.
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JOSEF JELÍNEK,
člen zemak. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.
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všech drahů,koks a dříví
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V. J. Morávek
v Plotištích u Hradce Král.
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V Hradci Králové, dne 24. dubna 1914.
Předplatnéna čtvrt roku 2 K60h

> na půl roku 5 K —
Inserty počítajíse levně.

Mpátek v poledne. | Ročník XX.
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Česká banka, filiálka wHradci Králové
s přidruženou expositurou v Jaroměři

provádí veškeré Vklady přes K 80,000.000—.Akeiový kapitál K 8,000.000'—.

obchody bankovní, bursovní a směnárenské,
eskontuje směnky a faktury, akládá vadia a kauce, inkasnje směnky, devisy, kupony a
čeky, poskytuje úvěry všeho druhu, kupaje, prodává a béře v úschovu cenné papíry atd.

Prodejna c. k. třídní loterie.
.

Bezpečné uložení vkladů.

X

Válečný poplach v Americe.
Zraky všech diplomatů upírají se v těchto

dnech s nervosním vzrušením ke krvavému Me
xiku, kde již tolik hrozných bojů vířilo. Mexiko za

ních kilometrů. Tedy do tohoto území by se vešla
celá Francie, Německo, Nizozemí a Španělsko.
Rozsáhlé to území však jest obydleno jenom sla
bě —čítá totiž jenom něco přes 15 milionů oby
vatel, kteří mají krev velice nepokojnou. Ačkoli
zřízení státu jest republikánské, stíhala vzpoura
vzpouru, tak že byla vláda presidentova v Me
Xiku vždy tvrdým oříškem.

Kdo dobře do vnitřních záležitostí Mexika ne
viděl, odsuzoval přílišnou přísnost dlouholetého
presidenta Porfiria Diaze. Leč znalci poměrů do
svědčovali, že jenom železná ruka dovede udrže
ti v nepokojných krajích mexických obstojný po
řádek a že jen žulová povaha dovede vítězně če
liti četným lupičským bandám a jiným zákeřníkům.
Mexický terén, kde jsou veliké rozlohy bez u
sedlého občanstva, stal se lákavou příležitostí k
nejrůznějším krvavým výstřednostem | nepokoj
ných sdružení.

Diaz konečně podlehl domácí vzpouře, po něm
začali v tom státě vésti vrchní komando Madera
a Huerta. Huertova samovláda netoliko natropila
plno zmatků vnitřních, ale popudila proti říši i
Spojené státy severoamerické, s nimiž Diaz hleděl
udržeti přátelství. Vláda Spojených států neuznává
ani, že Huerta jest presidentem právoplatným a
také žádala, aby odstoupil. Proti Huertovi také se
prudce ozývali ti bohatí občané Spojených států,
jich finanční zájmy byly v Mexiku politikou Hu
ertovou vážně ohroženy.
-Když pak v mexickém Tampicu byli zajati a

meričtí námořní vojíri, nastalo ve Spojených stá
tech velké- rozčilení. Huerta se sice omluvil, ale
když žádala americká vláda, aby na důkaz upřím
ného politování bylo dáno severoamerické hvězd
né vlajce zadostučinění dělovými pozdravy, pro
dlužoval Huerta jednání až do omrzení. Konečně
již severoamerickému presidentovi Wilsonovi do
šla všecka trpělivost. Ačkoli sám jest chvalořeční
kem mírových snah, ačkoli se snažil americký mi
litarismus obmeziti na nejskrovnější míru, přece
naposledy vyžádal si jako hlava státu od parlamen

tu dovolení, aby mohl brannou rukou odpověděti
na neodčiněnou pohanu.

Wilson prohlašuje, že nejde o válku proti me
xickému národu, že jde jen o potrestání a zkrocení
zpupného Huerty. Ale to již jest zvykem u moder
ních diplomatů, že ve svém válečném provolání
předstírají beránčí povahu a bázeň před jakýmkoli
velkým krveprolitím, před každým zbytečným ná
silím.

Leč — Huerta má přece za sebou velikou část
národa, tedy boj rozhodně platí i těmto Mexiča
nům. Dále Wilson již prozradil, že vojsko seve
roamerické provede v Mexiku ve prospěch Spo
jených států daleko více než zkrocení Huertovo.
Wilson jest hnán ku předu veřejným míněním spo
luobčanstva a zvláště severoamerických milionářů.

Jak asi válka, která již začala, konečně do
padne? Huerta se svými stoupenci by představo
val moc nedostatečnou. Leč spoléhá se na vlivy

velice nebezpečného soka Spojených států — to
tiž Japonska.

Jest nesporno, že námořní moc severoameric
ká lehce zdolá loďstvo mexické. Zato však pozem
ní boj může potrvati i několik let, než se budou
moci prohlásiti severoameričtí občané za úplné ví
těze.

Vždyť nyní veliká většina Mexičanů cítí se
národnostně uražena a mexický terén © umožňuje
dlouholetou obrannou válku drobnou.

Spojené státy nelibují si v přemrštěném mili
tarismu. Pravidelná armáda americká je zákonem
obmezena na 100.000 mužů, ta však tvoří jen prv
ní linii, Mužstvo najímá se podobně jako v Anglii
na 7 let, z nichž slouží 4 léta u praporu a ostatní 3
léta je na dovolené jako reserva pravidelné ar
mády. Počítá se, že z pravidelné armády mohou
Spojené státy v krátké době postaviti do pole asi
60.000 mužů, což by byla první linie expedičního
sboru. Druhou linii by tvořila vycvičená milice
nebo národní garda, jejíž mužstvo se najímá na tři
léta. Asi 25 procent této národní gardy nebylo by
možno upotřebiti, přes to však by 60.000 mužů
pravidelné armády mohlo v krátké době býti se
síleno asi 90.000 muži národní gardy.

Leč k těmto vojenským sborům může se při
dati milice neorganisovaná, k níž se počítá všecko
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mužské obyvatelstvo od 18 do 45 roku a které jest
zavázáno pro případ potřeby sloužiti dvě léta. A
meričané vypočítávají, že by tato milice mohla u
tvořiti i vojsko 15 inilionů mužů, které by se vy
rovnalo skoro počtu všeho mexického obyva
telstva.

Válečnou sílu Mexičanů možno odhadnouti za
tím na 85.000 mužů, reservy a národní gardy po
sud nejsou organisovány. Lze však očekávati, že
proti cízímu vpádu se ozbrojí zcela ochotně všich
ni muži, protože Mexičan nedá se ani jindy k boji
příliš nutit.

A válka již započala. Americké vojsko vylo
děno 22. t. m. ve Verakruzu; když padlo v' boji
proti útočníkům na 200 Mexičanů, začalo domácí
obyvatelstvo město opouštěti. Senát ©americký
krátce před tím schválil resoluci vlády, v níž se
prohlašuje: President jest oprávněn použiti bran
ných sil země, aby uskutečnil své požadavky, če
lící k tomu, aby bylo Spojeným státům dáno za
dostiučinění za urážky a potupy, jež jim byly v
Mexiku způsobeny. Když pak se ozval dodatečný
návrh k původní resoluci, jímž požadováno, aby
Spojené státy po zdolání Mexičanů z té říše u
stoupily a všechny země přenechaly jejím oby
vatelům, bylo to zamítnuto. Tudíž jest patrno, že
Američané sledují bezohledně politiku dobývačnou.

Poslední zprávy sdělují, že mexičtí protivníci
Huertovi nyní v počtu stále větším obracejí se
proti Spojeným státům, prohlašujíce, že americké
vojsko zahájilo nepřátelské tažení proti mexickému
národu vůbec. .

Obsazem bylo i Tampiko. Zato vojsko mexi
cké se soustřeďuje u Saltila, aby odrazilo americký
vpád. Několika na rychlo utvořeným dobrovolni
ckým sborům byly rozdány zbraně. Vláda ameri
cká zakázala vývoz zbraní přes mexické hranice.

Naše bankovní společnost.
(14) Měl jsem kdysi sen, jenž zdá se nabýva

ti skutečných tvarů. Z úvěrního družstva naší die
cése vstoupí budoucí středu do života nová ban
kovní společnost. Valné hromadě bude obcovati ji
stě redaktor. »Obnovy«, který své čtenáře obezná
mí s průběhem valné hromady, s výsledkem upi
Sovací akce jakož i s rozsahem budoucí působno

Velké obrazy..
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sti, jež je určena již stanovami. Dnes, co toto pí
šeme, neví nikdo ničeho, než že úřední název zní
ti bude: >Královéhradecká bankovní společnost.
Můj sen byl velkolepější, není však pochyby, že no
vá a první naše banka v Čechách bude míti již vč
svém počátku všecky podmínky budoucího roz
machu a že také vyplní všecky předpoklady i na
děje. Já viděl v duchu v Praze palác na Příkopech
a V něm umístěnou katolickou banku pro země ko
runy české, na niž budou se v každé potřebě o
braceti nejen vysocí hodnostáři, vládnoucí velko
statky, ale i obyčejní beneficiáti, banku, která by
nejen radila a prováděla, co jednotlivec si netrou
fá neb ani nerozumí, ale i financovala. Mně líto
bylo peněz, jimiž jsme živili židovské peněžníky,
kteří nám ničeho nevrátili, nýbrž všechen zisk
shrábli pro sebe a většinou i proti nám obraceli na
podporu tisku, který věc naši jedovatou slinou
třísnil. V tak zv. mrtvé ruce obrátí se značné ob
nosy — vždyť i požadavky na ni činěné, jsou vé
liké, Kde jsme mohli tudíž býti, kdybychom v ka
ždé zemi měli katolickou banku poctivě vedenou,
která by své přebytky na náš tisk, na naši orga
nisaci, krátce na náš život obracela! Jaké obnosy
by jí plynuly jen z provisí za zprostředkování po
jistek proti úrazu, krádeži, ohni atd. z nichž dnes
vydržují a dobře se mají lidé, kteří nás jinak ne
znají, pro nás ve vlaku jen pošklebek v zásobě
mají!

Před 20 roky měl náš národ jen jednotlivé mu
že, kteří zbohatli vlastním přičiněním, že rozuměli
své době. Uplatnili se na poli velkoprůmyslu. Dnes
máme tolik mladých, obchodně vzdělaných lidí, že
musíme s nimi do ciziny, hlavně k jižním bratřím
slovanským, kde jsou oni průkopníky nové budouc
nosti. Jen my katolíci nic, jako bychom nebyli z
tohoto světa a také pro tento svět. I ti socialisté,
ač jednotlivci nevládnou většinou žádným jměním,
disponují dnes — zvlášť v Německu — milionovými
fondy a v Praze samotné založili si peněžní ústav,
aby jeho pomocí vymanili se — hlavně své zadlu
žené spolkové domy — z područí měšťáckých tříd.
Jaká nepřemožitelná by to byla finanční moc, kdy
bychom my si v každé zemi aspoň jednu banku
založili, která by prováděla naše transakce pe
něžní. Nic na světě nemohlo by nás vytlačiti z to
hoto závodiště interkonfesijního a internationálního.
Mnohý prelát, nemoha velkostatek svůj křesťan
skému člověku pronajmouti, jest — aneb do nedáv
na aspoň byl — odkázán na žida, který pravidelně
dobře a v určitý čas platil, ježto věděl, že v brzku
dostane to dvojnásobně nazpět. Jak mnohý rozumí
tomu, že — chce-li konkurenci moderní techniky
vydržeti, musí jistý kapitál do svých podniků
průmyslových investovati. Ale kde ten kapitálvzí
ti, když cizí banky činí tak nemírnépožadavky?

Bankovní společnost královéhradecká bude
míti agendu každé jiné banky, bude pracovati ne
jen vklady a úvěrem, jak činí každá záložna neb
spořitelna, vedle toho však bude obchodovati
koupí a prodejem všeho druhu papírů pro své zá
kazníky i vlastní potřebu, povede obchody bursov
ní, lombardové, eskompt směnek, hlavně však ob
chody zprostředkovací. Musí-li záložna pracovati
s naprostou jistotou a věřiti jen hypotékám a ka
ventům, musí se banka odvážiti risika a opatřití
peníze člověku, který hypotéky nemá, je však dost
poctivý a opatrný, aby důvěry zasluhoval a ve své
podnikavosti podepřen byl. K tomu jsou právě
banky, aby pracovaly 1 s risikem, zač se ovšem
na jiné straně musí odškodniti, že žádají vyšší ú
rok. Bylo by s podnikavosti přičinlivých lidí zle.
kdyby byli poukázání pouze na úvěr spořitelních
a záloženských ústavů! Ovšem tak daleko to ne
stní jíti aby ústav — třeba na vysoký úrok —
půjčoval lidem, kteří jsou ve skutečnosti již pasiv
ními a vydával se v šanc ohromným ztrátám, jak
se stalo jedné české bance, která neznajíc poměrů
v cizině, pustila se v boj S židovskou koterií, v té
zemi všemohoucí, vrážejíc peníze do cizích zemí,
ač doma bylo dost příležitosti umístiti český ka
pitál také trochu ve prospěch české věci. A musil
přijíti dr. Bráf, který, ač churav, se obětoval, při
jav portefeuile ministra, aby zmíněné bance po
mohl.

Královéhradecká bankovní jednota bude ne
sporně považována za ústav diecésní a z této 0
kolnosti poroste také její síla. Vybirání nájmů je
věcí dnes věru nepříjemnou a Často pro faráře i
marnou. Jak docela hravě vyřídí tu věc zapouhou
nepatrnou provisi banka, před níž věřitelé —jak
známo — mají respekt. O provisích za zprostřed
kování pojistek proti ohni, úrazu, loupeži jsme se
již zmínili a není možno nezasvěcenci vybrati si
ústav nejlacinější a nejbezpečnější, jak může u
činiti banka, jež má tarify po ruce a S níž ústavy
budou jinak jednati. K nákupům konsumním máme
ovšem svůj svaz, ale i tu mezi oběma bude čilé
spojení. Hradecko je bohatý kraj na zeleninu a 0
voce, tedy i zde jest otevřené pole činnosti nové
bance. I pro živnostníka katolického bude příjem
nější a pohodlnější, nemusí-li V každém případě se
zákazníkem přijíti do styku a když výrobek jeho
mu prodáa jej zaplatí banka. Nemožnoovšem dnes
již vyměřiti, jak se. poměry utvoří, tolik však
víme, že bude-li to ústav náš a my budeme míti
v něm oporu a k němu důvěru, že netřeba se báti

budoucnosti, Naopak nová banka stane se mocnou
vzpruhou finanční i národohospodářskou pro naší
diecési a tomu: Zdař Bůh!

(Pozn. red. Tento článek obdrželi jsme poštou
již v sobotu a v neděli jsme shledali v úvaze »Če
cha< podobné myšlenky. Souhlas různých našich
autorů tedy jen potvrzuje správnost těch vývodů.)
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Umělecká podobizna

Jeho Excellence
nejdp. biskupa

Dra Josefa Doubravy.
Perokresba

od prof. Švabinského.

Proslulý český umělec obohatil galerii svých
uměleckých děl zdařilou podobiznou Jeho [
Excellence, která i po stránce umělecké
bude ozdobou každého domu farního. —

Rozměr samé podobizny ..... 85—49cm
Rozměr podobizny s okrajem . . 50—65 om.

Dostali jeme výhradní právo prodeje
a máme na skladě:

podobienu na kartoně bezrámu frkoK 4—
podobiznu s rámem a zasklením

v následujícím provedení rámu:
v černém úzkém moderosím rámci K 11—
v mahagonovém úzkém rámci ... K 12—
v třešňovém úzkém moder. rámci . K 18 —
v úzkém zlaceném rámol s kostkou

v roších........ -44.44 K22—
v úzkém rámci ve slohu Ludvíka XV. K 24—
v úzkém rámci ve slohu barokovém,

temněslacený......... „..K88—
Při zásilkách reprodukcí zarámovaných zvýší
ee cena obalem, který čítáme v netto ceně

K 2— a patřičným portem.

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
w Hradoi Král., Adalbertinum.
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Židovské peníze na »Čas.« Masaryk ve vý

konném výboru pokrokové strany prohlásil; že >v
tehdejší situaci nebyla by finanční pomoc židů, ani
německých, žádným národním proviněním, proto
že tato pomoc byla by poskytnuta ex post jakožto
pomoc, avšak proti klerikální pověře.« Takto mlu
ví »veliký apoštol« pravdy, přímosti a poctivosti,
který s honosným aplombem za své životní evan
gelium vyhlásil: »vaše řeč budiž: ano ano — ne
nel« Proč Masaryk tady užívá kondicionálu, když
se mu nepodařilo dokázati, že výslovně jmenovaní
němečtí židé na »Čas« peněz nedali? Kam se po
děla tak velebená reformní odvaha reformátora če
ského života, když se vytáčí samým by, by, by?
Tímto vykrucováním Masaryk zahanbující obvině
ní ani nesmaže, ani přesvědčení myslících lidí ne
zviklá, a divíme se, že koná práci, která nemůže
míti pro něho a jeho stranu žádných prospěchův
a k tomu ke všemu skvrnu přijatých německo-ži
dovských peněž ještě více rozmazává. Dochází k
sebeobranám provinilců, které vinu ještě více se
silují a pachatele ještě hlouběji srážejí do prohlub
ně, ze které marně namáhá se vylézti. Názorný do
klad toho podává Masaryk, jenž snaží se černý
mrak přijatých německých židovských peněz okrá
šliti světlým lemem boje proti klerikální pověře.
Když Masaryk stále hraje na kolovrátku píseň o
klerikální pověře, jest to jeho věcí, ale jest divno,
že tato >klerikální pověra< postupem času nejen
není seslabována, ale vždy víc a více mohutní tam,
kde se nejeví židovská zaprodanost. Ostatně jest
velikým sebeklamem Masarykovým, že své my
šlenky o rituálních vraždách mají pouze klerikálo
vé. Nikoli, téhož mínění jsou i největší svobodo
myslníci, ba i sami pokrokáři, a Masaryk by se
podivil, co jest v jeho straně Brutů, kteří v soukro
mých a příležitostných rozhovorech nedávají se
zapřahati do chomoutu, který českému národu na
vléká.

ae

Nedostal a dostal. Byly doby, kdy Masaryk
se hrozně rozčiloval, bylo-li mu řečeno, z očí do
očí, že za hájení Hilsnera a židů dostal >Čas« pe
níze. Kdysi rozhněval se tak, že chytil oponenta za
kabát, Po té slavnostně prohlašoval, že nedostal
od židův ani groše. Rádi bychom byli, tak asi teh
dy Masaryk hovořil, kdyby se nám peněz dosta
lo, vydávali bychóm pak za ně letáky a brožury,

jejichž účelem by bylo vzdělávání lidu. To bylo
tedy naprostě popření a zapřísahání. A hle, ještě
tatáž generace jest svědkem, jak tentýž apoštol
pravdy a karakterní poctivec přímo i nepřímo při
znává, že židovské peníze přece dostal Prý z
Vídně a od zahraničních některých přátel. Rozu
mějme, že »zahraniční« tady jest tolik, jako mezi
národnía židovsko-zednářský, a že »Čas< tedy
slouží docela jiným cílům, než jak neustále o sobě
maluje. V tomto přispění zakuklených přátel Masa
rykových a v tom sypání semence od německých
židů pražských poznává se snadno | neupřímnost
vývodů Masarykových, že vystoupení jeho v afé
ře Polenské bylo čistě kulturní a že bez postranních
zájmů čelilo proti klerikální pověře. Opakuj si Ma
saryk do únavy, že tehdy chtěl jen potírati kleri
kální pověru, dnes žádný myslící člověk mu již
neuvěří, neboť nepravda, třeba do konce světa o
pakovaná, nestane se pravdou. Když Masaryk há
jil věci čistě kulturní, proč pak za to přijímány
byly na >Čas« peníze? Proč Masaryk a pokroká
ři vždy houževnatě popírali, kdykoli o těchto ma
chinacích tu a onde nějaká zpráva proskočila? Za
píráním tím Masaryk a jeho kompanie dokázali, že
sami věc svoji považují za nečestnou a že běda by
bylo jejich mravokárné póse, kdyby strany židov
ských peněz dostala se jim veřejnost na kobylku.
A dostala se. Masaryk a cechovní jeho bratři jsou
usvědčení, že za aféry Polenské za čistě kulturní

zájmy nebojovali, nýbrž z pohnutek docela finých.
Přijaty byly německé a židovské peníze na

český politický denník. To mluví řečí tak zřetelnou,
že každá Masarykova sofistika jest slaba na to, a
by zakryla úžasný doklad korupce, která pokrokář
stvím v tělo českého národa vždy hlouběji se za
žírá. Veliký ctiteli Husa, Masaryku, shraboval Hus
za své kulturní snahy peníze a zapíral to? Životo
pisče Havlíčkův, přijal náš slavný rodák Borovský
na své noviny německé kasiňácké zlato? Chápete,
reformátoré národa, co vše to pro Vás, pro »Čas«

a celou stranu znamená?

“

Skrývačka. Masaryk a pokrokáři své machi
nace a chytračení v Polenské aféře skrývali kul
turními zájmy. Kultura a kulturní zájmy jsou jed
nou z nejvydatnějších pomůcek, jimiž pokrokáři
své židovsko-zednářské obchody v Čechách provo
zují a jimiž házejí písek do očí všem naivním ne
zkušencům. Masaryk se svou četou však tehdy za
pomněl, že nepravda, může-li snad na okamžik pro
spěti, na delší dobu jest škodliva. Proto ještě dnes
po čtrnácti letech přicházeti se skrývačkou kultur
ních zájmů, jest od Masaryka povážlivou neopatr
ností a nebezpečnou odvahou. Tvrzením Masary
kovým o kulturních zájmech v aféře Hilsnerově
jsme nuceni vzpomenouti si, jak pokrokáři pode
zřele si tehdy počínali.

Zjišťujeme tedy, že kulturní zájem v Masary
kově pokrokovém svědomí tehdy hodně dlouho
spal, neboť veliký umravňovatel národa ozval se
teprve po mnoha měsících. Tehdejší váhání Masa
rykovo příčí se pokrokářské povaze, která nikdy
nelení a hned za tepla vždycky kritisuje, jestliže
někde něco se šustne, co není podle realistického
pravítka. Když již Masaryk se svými věrnými tolik
zatracuje »rituální pověru«, bylo potřebí, aby bou
řili hned. To by byl býval postup přirozený, kdež
to pozdější protirituální horlení každému bedlivé
mu pozorovateli nejevilo se jinak, než jako neu
přímnost a strojenost. A když co do zrady Švi
hovy >Čas« proti mladočechům nazval pobudou
člověka, jenž nezabraňuje paličovi zlého díla,pak
dovoleno jest se ptáti, od které doby nerozhorlují
se lidé proti paličovi hned po jeho Činu, nýbrž za
čínají ho proklínati teprve za uherský měsíc? Pro
to místna jest otázka: proč Masaryk nevystoupil
s kulturními svými zbraněmi hned do středu zápa
siště a proč nebojoval hned proti bouři, jež zuřila
ve veřejném mínění a V časopisectvu? Proč vy
stoupil teprve tehdy, když již nejširší davy byly
v »pověře« utvrzeny? Takovým pohotovým činem
byl by zajisté vzbudil mínění, že skutečně jeho
svědomí jest rozechvěno a,že podniká zápas 0
pravdově. Ale Masaryk mlčel, dlouho mlčel. To se
nedá jinak vysvětliti, než že páni ohledávali půdu,
v zákulisí vyjednávali a přemítali, zda dány jsou
podmínky, aby zamyšlený účel se vydařil a aby
autorita Masarykova nebyla hozena marně do
vzduchu.

Tehdejší pokrokářské zákulisní pletichy dob
ře osvítí svědectví, které známe již z roku 1899.
Ve východočeském městě v hotelu besedníci živě
hovořili o vraždě *Polenské. Za řeči přítomný žid
a nájemce statku se rozčilil a veřejně vůči denním
hostům prudce zahovořil: >No, my se nebojíme,
my sebereme Masarykovi na denník, a on seo Hil
snera již postará.«

Ačkoli nikdo z přítomných hostů nebyl přísluš
níkem tehdejší realistické strany, „přece všichni
do jednoho židovi nevěřili a V závěrečných roz
hovorech, v nichž překvapující výpověď byla pře
třásána, bylo vyslovováno mínění, že žid mluvil
fantasticky a dovolával se Masaryka jen tak ná



jaké bylo překvapení, když vyšla brožura, bránící
Hilsnera, a když noviny oznámily, jak Masaryk na
zapřenou vyjel si do Polné a jak měřil větvičky
lesních stromků, pod nimiž zaříznutá Anežka Hrů
zová ležela! Všem tehdejším besedníkům rázem se
rozjasnilo, rozbřesklo se po celých Čechách. O
statně židé tehdy byli tak rozčileni, že jméno Ma
sarykovo ozývalo se ve mnohých městech, a tajně
se Šuškalo o nastávajícím podniku. Židé, majíce
oddané služebníky v sociální demokracii, přiroze
ně starali se také o zvučné jméno v inteligenci, aby
nabyli posice i ve vrstvách vzdělaných. Polenská
vražda potřebu tuto ještě více vyzdvihla a zdůraz
nila. Nakládají tedy pokrokáři české veřejnosti 0
hromně těžké břemeno na ramena, když žádají, a
by se jim věřilo, že v Polenské aféře pustili se v
boj za zájiny čistě kulturní. Kdyby tak učinili z
pouhé lásky pro věc, nebylo by bývalo těch ži
dovských předchozích nápovědí a očekávání. A
tak hra byla sice sehrána,ale její vlastí smysl a
účel byly prozrazeny, — masky byly strženy.

%

Nekulturní postup advokátův. Běželo-li Masa
rykovi o čistě kulturní a humanitní zájmy bez po
stranních ohledů, pak musil každý vzdělanec oče
kávati, že předem a jmenovitě bude se zabývati 0
tázkou rituální vraždy. Bylo potřebí, aby Masaryk
vyložil, co jest rituální vražda, jest-li možna, hi
storické její předpoklady, důvody psychologické
a náboženské. Místo tohoto samozřejmého postupu
v otázce kulturní napsal Masaryk brožuru na 0
branu Hilsnera, a jakou ubohou brožuru! Kulturní
zájmy tedy jednoduše odkopnuty, a dru Auředníč
kovi přibyl kolega advokát v osobě Masarykově.
Každý břídil v logice si uvědomuje, že kulturnímu
zájmu měla býti ražena cesta rozpravou o možno
sti nebo nemožnosti vraždy rituální, nikoli však
vysekáváním Hilsnera a žalostnou sofistikou, že
židovský potulovač neurčitého zaměstnání jest

čistý jako lilium. O osvobození Hilsnera zasazova
lo se všechno židovstvo, a v dojemném souzvuku
Masaryk pracoval o tentýž účel a zapomněl, že
kulturní zájem o existenci nebo neexistenci rituální
vraždy není totožný se zběsilým přímo úsilím, aby
Hilsner byl osvobozen.

Jiný přesvědčující dokument proti Masaryko
vi jest, že na místo hájení kulturních zájmů sva
loval vinu vraždy Anežky Hrůzové na její matku a
bratra. Čtěme jen jeho brožuru »Nutnost revido
vati process Polenský« a zvíme, že nikdy člověk
nemluví tak uboze, jako když nepravdu vydává za
pravdu. Ovšem tehdy Masaryk stál na vrcholu své
pověsti a se sebevědomím Dalajlamy se domníval,
že postačí pouhé jeho slovo, a celý český národ
zabije svůj rozum a uvěří hranatým nesmyslům, V
brožuře se roztahujícím. Že šlo Masarykovi hlav
ně o osvobození příšerného vraha a že proto chá
pal se všech pomůcek a nelekal se ani obvinění
matky a bratra, dokazují tyto výpovědi: >O dů
kazu svědků promluvím později. Neboť lze z fak
tů na mrtvole dokázat, že vražda nestala se na u
daném místě v Březině, ale jinde. Vražda stala se
nejpravděpodobněji v obydlí a v době, kdy za
vražděná byla svlečena.« Aby podezření proti do
mácím Anežky Hrůzové ještě více sesilil, Masarvk
přitáhl násilně do téhož rámce i vraždu Marie Klí
mové. Pravíť: >O poměru vraždy Polenské k za
vraždění Marie Klímové (to byla přece také vraž
da Polenská, pozn. pisatele) nepouštím se veřejně
do kombinací; ale je možné. že obě vraždy sou
vlsí, ovšem docela jinak, než antisemitism předpo
kládá. Exhumace a vyšetření ostatků a další pá
trání po některých poměrech osobních by v té vě
ci také přinesly světlo« Masaryk tu pronesl za

rodinných. Že obě vraždy nesouvisely poměry 0
sobními, nýbrž že si byly na vlas podobny čin
ností Hilsnerovou, bylo určitě dokázáno v Písku,
a ukázalo se, že Velký Mogul realistický se nesmr
telně blamoval a nechtěje prozradil barvu, proč na
psal brožuru, v níž >z obzvláštních důvodů« usi
loval o osvobození příšerného vraha a proč uvalil
podezření na lidi nevinné. Na konci brožury Ma
saryk praví: »Neprobral jsem celého processu po
drobněji, proto že bych tím na všelicos upozornil
osoby, jež při nutné revisi processu budou Vy
slýchány a pozorovány. Proto jsem také neuvedí
některých domněnek, které by předbíhaly nové
vyšetřování.« Masaryk ovšem ve své slátanině ne
upozornil na všelicos osoby a neuvedl některých
domněnek, ale bídná upozornění a ničemné dom
něnky vyšly po té ve zvláštní brožuře anonymní,
které pisatel, bezkarakterní zbabělec, nedal svého
jména. Účelem brožury této bylo ovšem opětně po
máhati Hilsnerovi, dělati náladu pro proces Pí
secký a obrátiti podezření proti tehdejšímu kate
chetovi Polenskému. Židovsko-pokrokářská pod
lost v anonymní brožuře vybájila, že katecheta měl
s Anežkou Hrůzovou známost. Doma tomu bránili,
a když Anežka žádala svého podílu, bvla od do
mácích zavražděna. A na objasněnou poznámky
Masarykovy, »že obě vraždy souvisí, ovšem doce
la jinak, než anfisemitism předpokládá«, podotýká
me, že souvislost židomliská byla pořízena zataže

ním osoby katechetovy i ve vraždu Marie Klímo
vé. Tato dívka prý bývala žákyní katechetovou,
odtud povstala známost, až došlo k vraždě. Jest
též zjištěno, že před procesem Pílseckým židovský
mi agenty v Polné bylo v tomto směru pátráno,
a za procesu v Písku skutečně jeden z advokátů na
razil otevřeně na to, co jako souvislost obou vražd
bylo před tím napovídáno. Zeptalť se advokát ten
to Polenského katechety, zda Marie Klímová bý
vala jeho žačkou. Toto pokrokářské sdružování
domněnek jest zajisté každému jasné, a svědčí 0
všem možném, jen ne o kulturních zájmech. Teh
dy ovšem pokrokářská pomluva proti katolickému
knězi se ještě neujala, ač se o to židovští placení
sluhové všemožně namáhali, ale státi se vražda Po
lenská dnes, běda by bylo katolickému knězi, proti
němuž by byl podniknut podobný útok pokrokář
skými obchodníky klerikalismem. Dnes by pravdě
podobně čest jeho byla zničena, protože realističtí
bojovníci za pravdu, spravedlnost a lidskost, prá
vě tyto vznešené ctnosti co nejdůkladněji v národě
popravili a protože zapřisáhlé stoupence Masary
kovy by urazil ten, kdo by se domníval, že dove
dou ještě samostatně mysliti.

*

vokrokářské svědomí a realistický sloh. | Že
vokrokářské svědomí, hájíc zájmů židovských, ne
bo jak Masaryk a strana říkají kulturních, neděsí
se pomucek neihnusnějších, o tom poskytla nové
a přesvědčivé důkazy loňská aféra kolínská. Když
totiž katecheta dr. Hrachovský před celou veřej
ností důrazně vyzýval židy a pokrokáře, aby byl
žalován, aby mohl před porotou dokázati, že dív
ka v Labi nalezená nezemřela sebevraždou, »Čas«
zasyčel takto: >ovšem každý nemá takové štěstí
jako Vlček v Polné.« »Čas« totiž v hájení zájmů
židovských. rozuměj kulturních, projevil ©těmito
slovy, že bídné zbraně. kterými r. 1899 byl bráněn
Hilsner, má posud uloženy ve své humanitní zbroj
nici. Byla tu opětně projevena souvislost vražd A
nežky Hrůzové a Marie Klímové, jak byla tehdy
židovsko-pokrokářskými náhončími sestroiena, a
to tím, že do obou vražd zatažen byl katolický
kněz, bývalý katecheta Polenský Vlček.

Leč mluví tu nejen pokrokářské svědomí, ale
také realistický sloh. Již jsme řekli, že na obhá
fenou Hilsnera vyšla r. 1899 anonymní brožura,
ve které pisatel, bezkarakterní zbabělec, se své
strany vysvětloval, souvislost obou vražd. Pisatel
brožury této tvrdil, že Anežka Hrůzová byla za
vražděna doma pro to, že chtěla věno a že kněz
o všem věděl. Do veřejnosti byla puštěna zpráva,
že tuto brožuru napsal dr. Bulova, židovský lékař
z Prahy, jenž za vyšetřování vraždy Polenské do
pustil se leckterých přehmatův a k šatům zavraž
děné zjednal si přístup způsobem nedovoleným. S
tímto člověkem, jenž později spáchal sebevraždu,
Masaryk konferoval. Tvrzením, že anonymní bro
Žuru napsal dr. Bulova, dělala se sebevrahovi křiv
da. Brožura byla psána slohem realistickým. Sloh
jest zrádce, neboť prozrazuje pisatele, když se ke
svému dílu nechce hlásiti. Podezření, v anonymní
brožuře, vržené proti katolickému knězi, mělo se
státi vlastnictvím veřejnosti, ale sloh brožury zů
stal zvláštním majetkem pisatelovým. Vložte táž
slova v ústa dvou lidí, a tato dvě slova nevydají
téhož zvuku. Sloh jest osobním tvořením a jest vý
razem individuality. Sloh jest průkazem a značkou.
Když někdo vytvořil svůj sloh, ztrácí inkognito,
jako panovníci, kteří na cestách jsou poznáváni. V
oné anonymní brožuře znatele slohu realistického
zejména zarazilo zvláštní užití třetí osoby časo
slovné jednotného čísla ve větě bezpodměté. Kdo
četl v tehdejší době spisy realistické, na tuto
zvláštnost občas narazil a neobvyklost této formy
živě pociťoval. Podotýkáme hned, že tato forma
byla vybrána z pravidel Gebaurových. Rozepsali
jsme se dnes o vzpomínkách obšírněji, protože mi
nulost byla přetřásána vzhledem k důkazům »Ná
rodních Listů«, že na >Čas« byly sbírány židovské
peníze. Z našich vývodů vysvítá, že řeč o hájení
kulturních zájmů jest vypočítána na oklamání ve
řejnosti a že může býti povídána vrabcům a špač
kům, ale nikoli lidem, kteří dovedou pozorovati a
mysliti. Jest otázka, když pokrokáři s Masarykem
mají nevyčerpatelný žok sofistiky a výkrutů, zda
najde se v Čechách dosti věřících, kteří by proti
žoku tomu nastavili nevyčerpatelný pytel hlou
posti.

AAAAAAAAAMAAAAAÁAÁA
Společníky Královéhradecké bankovní jednoty

činíme opětně zdvořile pozorny na okolnost, že u
stavující valná hromada společnosti koná se dne
29. dubna o 3. hodině odpolední v Adalbertinu v
Hradci Králové. — Vzhledem k tomu, že každý
společník musí vlastnoručně neb prostřednictvím
plnomocníka podepsati smlouvu společenskou, žá
dáme zdvořile, aby nám páni společníci, kteří se
osobně valné hromady nebudou moci súčastniti,
své plné moci od nás obdržené notářsky neb soud
ně ověřené nejdéle do 27. t m. zaslali, abychom
jim zástupce mohli zaopatřitl. Zařizovací výbor.
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Rozklad protestantismu roste rychle netoliko
v Německu, ale i.v jiných státech. Orgán pro svo
bodomyslné křesťany (kteří podrývají autoritu zje
vení a namnoze ani nevěří v Božství Ježíšovo)
2Christliche Wahrheit« napsal t. r. (na str. 183 a
násl.) triumfálně, jak se šíří davy volných kře
sťanu. Sděluje, že v Hollandsku skoro jedna třetina
všech protestantů skládá se z rozhodných svobod
ných křesťanů. University v Leydenu a Amstero
damě jsou středisky pro vzdělání volnoprotestant
ských theologů hollandských. Také university v
Groningenu a Utrechtu maji profesory liberální. V
Belgii jest volná křesťanská církev v Bruselu. Ve
Francii dobrá třetina náboženských obcí prote
stantských hlásí se k theologii liberální, 190 obcí
a AW farářů, organisovaných v »Union Nationale
des Eglises Réformées« holdují volnokřesťanským
zásadám. Ve Švýcarsku jest situace pro svobodné
křesťanství prý ještě příznivější, protože asi polo
vice všech protestantu se počítá mezi svobodné
křesťany. V Italii sice většina obyvatelstva pro
testantského jest orthodoxní, přes to však ve vel
kých městech jest dosti protestantů, kteří se hlásí
ke křesťanským svobodářům. V Dánsku, Švédsku,
Norvéžsku, Finsku a Islandě razí si svobodné kře
sťanství cestu pozvolna také. V Uhrách jsou po
kroky v tom směru velice značné. Tam jeví se ve
většině lutherských náboženských obcích vzrůsta
jící příchylnost k liberálním názorům v otázkách
náboženských. Podobně i v jiných velice vzdále
ných místech jest patrný mezi protestanty značný
sklon ke křesťanství volnému. Těmito a jinými
zvěstmí podpisuje vlastně »Christliche Wahrheit«
oficielnímu protestanjsimnu úmrtní hist. Moderní
svobodné křesťanství totiž sahá přímo na kořeny
dosavadního protestantismu, vyvrací autoritu Pís
ma, staví autoritu lidského rozumu nad autoritu
Božského zjevení, čímž se vlastně obrozuje racio
nalismus. Svobodné křesťanství, spočívajíc na nej
různějších dohadech rozumových, neutvoří nikdy
jednolité veliké církve, skončí naopak velikým
zmatkem. Nové proudy pohrobí napřed oficielní
protestantismus a pak se rozplynou samy. A za
takových okolností, za velikých útoků protestan
tismu proti katolictvu naše církev stále mohutní.
Lutherovo dílo rozpadá se dříve, než se rozpadlo
dílo Ariovo.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Politický přehled.
Pražská obchodní a živnostenská komora o

otázce národnostní a o politické situaci. President
Němec, poukázav ve schůzi této komory na opětné
rozbití započatého vyrovnávání česko-německého,
na ochromenou činnost říšské rady, tvrdí, že pod
zdánlivou lhostejností občanstva k těmto záležito
stem tají se vždy hlubší roztrpčení proti politikům,
kteří nenalézají, ba často i zahrazují cesty z těchto
zmatků a že roste i roztrpčení proti vládě, která
k tomu nečinně přihlíží a odstraňuje jen účinky,
nikoli příčiny nouze — paragrafem 14. Lidem prak
tického života zůstává nepochopitelným, že by roz
řešení životní otázky této (spravedlivá úprava po
měru státu k jeho národům a těchto národů mezi
sebou) bylo vskutku tak nesmírně obtížným. Vzá
jemná úcta ku právu druhého jest oním tajemstvím
více než třicetiletého klidného soužití v této ko
moře a možno se domnívati, že těmito zásadami
lze v zemi i státu zjednávati klid a půdu pro práci
za zájmy společnými.

Konference v Opatil. Porady rakouského mi
nistra zahraničních záležitostí hr. Berchtolda s i
talským ministrem zahraničním di San Guilianem
týkaly se prý nejen otázek balkánských, ale také
hospodářského a politického uplatnění Rakouska a
Italie v Malé Asii a politiky obou říší ve Středo
zemním moři. — Rakousko vyhlédlo si za kolonii
v Malé Asii Adalii v Cilicii. Rakouští obchodníci
navázali zde už styky a byl tu zřízen rakouský
konsulát. Rakouské společnosti získaly zde kon
cesse pro dolování.

50. výročí zákona o obecní samosprávě v kr.
Českém (16. dubna 1864) pohnulo Národní radu.
českou, aby české veřejnosti připomněla důležitost
tohoto zřízení. Národní rada poukazuje k tomu, že
nejlepší mužové čeští pracovali pro uskutečnění 0
becního zřízení tohoto za poměrů nepříznivých a
že myšlenka součinnosti občanstva v duchu demo
kracie, spravedlnosti a osvětového i sociálního po
kroku došla v mohutném rozvoji naší samosprávy



utěšeného výrazu . . . Národní rada česká v kri
tických dobách dnešních obrací se snažně a s dů
věrou na veškeréčeské kruhy samosprávné ipo
litické, aby se zvýšenou svědomitostí stály nastrá
ži české samosprávy v zájmu vznešených jejích
ideálů pospolitého života v obci ku prospěchu vše

ho „občanstva i ku zdaru společné všem nám věcieské. .
Stžnost obce vídeňské v záležitosti školy Ko

meaského zamítnuta. Dne 15. t. m. zamítl správní
soud jako nepřípustnou stížnost, kterou podala o
bec vídeňská proti ministerstvu vnitra v záležitosti
školy Komeského na Landstrasse. Svého času za
stavily totiž jak stavební deputace tak místodrži
telství rozhodnutí magistrátního okresního úřadu
na Landstrasse, jímž bylo nařízeno uzavříti školu
Komenského; naproti tomu starosta vídeňský naří
dil, aby uzavření školy nebylo zrušeno. A protože
ministerstvo vnitra sdílelo právní stanoviskoniž
ších instancí, podala obec vídeňská stížnost. Sprá
vní soud usuzuje, že zastavení rozhodnutí starosto
va týká se výhradně otázky politické exekuce,
kterou nadřízené politické úřady byly povolány
prozkoumati a směly tudíž uplatniti své právní ná
zory na místě názorů obecních orgánů. Proto mo
hlo býti opatření starostovo zrušeno.

Českoněmecké konference. lir. Stůrgkh pro
hlásil k členům posl. svazu německo-národního, že
porady o česko-německém vyrovnání svolány bu
dou až po delegacích a že vláda trvá na bezpod
mínečném zastavení obstrukce, kterou nebude vy
kupovati žádnými koncessemi.

Oktrojírka jednacího řádu říšské rady? Sjezd
katolických sedláků pro střední a horní Štyrsko ve
Štyrském Hradci vyslovil se rozhodně proti ob
strukci v zákonodárných sborech. Ježto poslanecké
sněmovně není s to poříditi si jednací řád, jest prý
povinností vlády pečovati se vší rozhodností o to,
aby poslanecké sněmovně byla dána možnost za
chovávati přiměřený pořádek a dělnost jak ve vý
borech tak v plenu. — Tento spolek katolických
"sedláků má 49.200 členů a jest tedy organisací po
zoruhodnou.

Delegace zahájeny budou trůnní řečí v Pešti
na hradě budinském dne 29. dubna. Panovník upu
stil od cesty do Budapešti, poněvadž jest churav
a delegace v zastoupení císaře přijme následník
trůnu arcivévoda František Ferdinand a zahájí je
slavnostním způsobem.

Císařova choroba, nachlazením z doby návště
vy císaře Viléma ve Vídni vzniklá, očividně se lep
ší. Císař již přijímá návštěvy a udílí audience, na
čerstvý vzduch však dosud nesmí.

Svolání říšské rady? Němečtí, polští a vlašští
soc. demokratičtí poslanci žádají předsedu posl.
sněmovny dr. Sylvestra, by ještě předzasedáním
delegací svolal konferenci předsedů všech stran,
kterážto má hájiti vůli a právo poslanecké sně
movny naproti vládě. Jest nutno, aby předsedové
stran žádali vládu, by říšská rada byla svolána je
ště před 15.květnem a usnesla se o jednacím řádu.
Zároveň jmenovaní poslanci vyzývají všechny
strany, aby hájily ústavní právo lidu a jeho zastu

pitelstva.
Branné zakročení Spojených států vMerlku.

President mexický Huerta odepřel bezpodmínečně
vzdáti čest americké vlajce, následkem čehožsto
jíme před vypuknutím války Spojených států S
Mexikem. Z Mexika se tvrdí, že vlajka Spojených
států nebyla uražena, neboť nevlála s lodice, jejíž
mužstvo bylo zatčeno, američtí námořníci pak je
ště před zahájením vyšetřování byli opětně pu
štění na svobodu a důstojník, který byl za zatknutí
zodpovědným, sám byl zatčen. Ale ve Spojených
státech omlouvání tohoto případu V Tampicu ne
chtějí rozuměti; ministr války nařídil všem velite
tům, aby vojsko bylo připraveno k okamžité mo
bilisaci. 48 válečných lodí Spojených států s 667
děly je připraveno k okamžitému zasáhnutí. — Po
zoruhodno, že 10 válečných lodí japonských od
jelo do mexických vod, z čehož se soudí, že Ja
ponsko pomáhati bude Mexiku.

Na Balkáně v Epiru se ještě bojuje. — Černo
horské vojsko obsadilo celé území kmene Hotů a
Orudů, jež bylo Černé Hoře přiřčeno londýnskou
konferencí. Náčelníci těchto kmenů podrobili se a
přiznána jim ta práva, jakých požívají poddaní
černohorští. o

Cirkevní věstník.
Duchovaí cvičení pro kněze na Sv. Hostýně se bu

dou letos konati v těchto obdobích: I. 22.—2%.června,
II. 14.—18. července, III. 20.—24. července. IV. 3—1.
srpna, V. 31. srpna — 4 září P. T. důst. páni, kteří se
hodlají súčastnití, račte se co nejdříve ohlásiti u duchovní

„správy na Sv. Hostýně. Kdyby nastala nějakápřekážka,
račte taktéž co nejdříve sděliti, aby se místo jinému
mohlo zadati. Začátek pro I., II., IV. a V. tumus v poř
dětí večer o 6 hodinách, závěrek ve čtvrtek večer; pro
IL turnis začátek v úterý večer (14. července), zakon
čení v pátek večer (17. července). K odpolednímu vlaku
v ponděří a v úterý o půl 5. bude vždy pohotově povoz
pro zavazadla. Ti, kdož dříve přijedou, mohou zava
zad zatím svěřiti nádražnímu vrétnému v Bystřici.
Protože bývá někdy i v létě na Sv. Hostýně chladno,

apozorňují se P. T. dpp., aby pro takový případ s sebou
vzali teplejší oděv. :

Českásekce 25. euch. kongresuv Louráech.Ku
přání z mnoha stran pronášenému, aby lhůta ku přihláš
kám k 25. eucbaristickému světovému sjezdu v Lour
dech se prodloužila, podařilo se sekretáři České sekce
Dru Atoisi Kolískovi, který v těchto dnech meškel v
Lurdech, s vlivnými činiteli: tamějšími ujednati prodlou
žení Můty k přihláškám do 31. května. Po této prošlé
lhůtě nebude možno již žádných přihlášek přijímati. —
Přihlášky přijímají a podrobné programy zasílají: Ant.
Kašpárek, farář, Praha II., Jungmanovo nám. č. 20., Jos.
Rěseler, farář t č. Velký Ouřím u Rychnova n. Kn. a
Leop. Kolísek, kons. rada a farář, Blansko, Morava.

Brožura »Pout do Lurd«, jež anonymně na všechny
strany ve velikém množství byla z Prahy od známé
obchodnice rozesílána, od četných adresátů vrací se
zpět. Poněvadž pak c. k. pošt. úřad v Praze mylně se
domnívá, že brožuru tu rozesťá spolek českostovanských
poutníků do Lurd a j. posv. míst sídlem V Praze, dodává
pošta množství vrácených brožur na spolek. Z té příčí
ny dovotuje si spolek českoslovanských poutníků do
Lurd v Praze p. t. veřejnosti sděliti, že s touto brožu
rou, podepsanou od několika duchovních, v nížobsaženy
jsou nezřízené útoky na zakladatele českých poutí do

ného.

| =UPOMÍNKY=|
| K SV. PŘIJÍMÁNÍ ;
| v uměleckém provedení,

ve velkém výběru. Nové
i uměl. vzory. V každém;

Ž1 kuspo 8,12, 14,18,19,20, 22,24, £
7 30 haléřích. k

Á Vzorník pod podmínkou vrácení zasíláme £

; franko. — Zásilky vyřizujeme franko.

3 Není potřebí obraceti se na cizí firmy, K
j naše firma poslouží Vám k plnému Ř

uspokojení. :

Zprávy organisační
a spolkové.

Křesťansko-soclální kandidatura. Naše strana
kandiduje za Žamberk, Čes. Třebovou, Litomyšl
atd. horlivého, obětavého svého předsedu Fr. Ša
batu, bývalého říšského poslance.

Třebechovice. První jarní vycházku podnikl náš
»Orel« v pondělí Velikonoční. Společná schůze ustano
vena na 1 hoď. odpol u pí. Stříbrné a za cíl cesty zvo
leno Bělečko. Za překrásné pohody příjemně se nám ce
stovalo po silnic! lemované chladivým lesem. V hostinci
p. Rohleny záhy rozproudila se přátelská zábava, koře
něná zpěvem, vtipem a gramofonem. Nedivno, že Čas
rychle uplynul. takže nastoupena cesta ku téměř dvě
hodiny vzdálenému domovu. Účastníků bylo 60 osob,
mezi nimiž dp. Světelský a dp. Šíp. Vycházka tato
doznala plného úspěchu, jedině byla kalena nenadálou
zprávou, že jednatelka si. Vávrová náhle onemocněla,
I bylo přáním všech, aby co nejdříve do našeho kruhu
zdráva se vrátila. Další vycházce Zdař Bůh!

Smiřice. Veledůstojnému Pánu, panu Janu Fr. Sei
dlovi. bisk. vikáři a děkanu v Holohlavech. Katolicko
národní jednota pro Smiřice a okolí, plně uznávajíc ve
likou péči a starost Vaší Veledůstojnosti, kterou ráčíte
se starati o náboženské uvědomění nejen členů jednoty,
ale všech Vám svěřených duší, kteroužto péči v posled

ních dnech zvláště na jevo jste ráčil dáti odbýváním
sv. mislí u nás, děkuje z pla srdce Vašť Velodůstojnoatí
za otcovskou tuto Vaši péči a prosí Boha všemohoucího,
aby sám byl štědrým Vaším odptatitelem. Za Katotcko

Bánodní jednotu pro Smiřice a okolf: Jos. Michal před
Romov sad Doubravou. Sdružení katolické mládeže

pro Ronov nad Doubr.-Biskupice pořádá dne 26. dubna
o půl 3. hod. odpol. v hostinci p. J. Vávry přednášku se
světelnými obrazy, na niž promluví dp. M. Klouda, ka
plan, dle své vlastní cesty z r. 1913na théma: »Přes Čer
né moře — Kavkazem — po Rusku«. Vstupné I. místo
1 K. Ii. místo 50 hal., k stání 20 h. Školní dítky polovi
nu. Zveme uctivě všechna okolnl sdružení i všechny pří
znivce mládeže a katolického ruchu na Částavsku. —
Zdař Bůh!

Zprávy
mistnía z kraje.

Schůze městské rady dne 20. dubna. Místní organi
saci národní strany svobodomyslné propůjčeno bylo na
jejižádost městskédivadlona den 26. dubnat. r. ma2.
hod. odpolední k uspořádání veřejné schůze. — Vzata
byla na vědomí výroční zpráva o činnosti Českého po
mocného zemského spolku pro nemocné plicnímicho
robami v krát. Českém za rok 1913. — Pan Jan Vaněk,
materialista, obdržel povolení ku zřízení komory na
půdě v domě čp. 375 v Jiříkově třídě s podmínkou, že
komory nesmí býti používáno k obývání. — Požitek z
nadace Jana hraběte z Harrachů, K 25.20, udělen byl
Josefu Urbanovi truhlářskému učni, žáku živnostenské
škoty pokračovací. — Na dotaz berního referátu se od

poví, že městské zahradniotví slouží výlučně k udržování
veřejných městských sadů a není soukromým hospodář
ským podnikem obce. — Panu Fr. Viktorinovi, majiteli
drogistického obchodu, udělena byla c. k. okresním hejt
manstvím koncesse k prodeji léčiv mimo lékárny pro
dejných, látek obvazových a minerálních přirozených
vod, oož se sdělí s policejním úřadem. — Panu Mg.Ph.
Suchánkovi J.. lékámiku, povoleno bylo připojení jeho
novostavby v Žerotinově ulici na obecní kanalisaci za
obvyklých podmínek. .

Dobročinný komitét dam v Hradci Králové, jehož
účelem jest opatřovati chudým dftkám hluchoněmým po
třebné šatstvo. obuv a j. v.. konati bude svoji řádnou
valnou hromadu ve středu dne 29. dubna o 4. hodině
odpolední v místnostech »Rudotfina«. K této valné hro
madě se uctivě svou všechny P. T. členky a dobrodinci

tohoto spolku.
Výstava návrhů maleb pokojových z období as 1506

až 1860, uspořádaná městským průmyslovým museem
v Hradci Králové ve výstavním sále nové budovy me
sea, otevřena jest již tuto neděli 26. dubna a potrvá
do 10. května. Výstava, kterou zapůičilo umělecko-prů
myslové museum v Praze, je přístupna bezplatně denně
od 9—12 bod. dopol., od 2—6 hod. odpol. Katatog s in
formačním textem Dra. F. X. Jiříka, kustoda Umělecko
průmyslového musea v Praze (10 hal.). Výstava je za
jímavá a poučná nejen pro odborné interessenty, ale také
pro širší veřejnost. Datum přednášky Dra F. X. Jiříka,
vztahující se k výstavě. bude ještě osnámeno.

Reklamní výstava Granitonu. Rydl « Thon — »Ora
niton« — Svijany-Podot. tovární výroba umělecké ke
ramiky z kameniny a flisen, vystavuje kolekci nových
výrobků v rohovém krámě Tomkovy a Úzké ulice. U
pozorňujeme hlavně na výrobu nástěnných obkládaček
majolikových a větruvzdorných, které dodává hořejší
firma — jetikož stojí mimo kartel — za ceny velice
mírné v nejlepším provedení co nejrychleji. neboť udr
žuje stálý sklad všech druhů flisen, též dle návrhů za
slaných v době nejkratší. Umělecké výrobky na skladě
majt v Hradci Králové firmy: B. Melichar, Fr. Přša a
Jar. Kratochvíl

Změna místního velitelství. V těchto dnech odebral
sena- odpočinek dosavadní místní velitel c. a k. plu
kovník Karel Lenk. Jeho nástupce posud. jmenován není.

Návrat vojska. V pondělí ráno vrátila se 5. baterie
zdejšího dělostřeleckého pluku z Bosny, kamž byla pře
ložena při vypuknutí balkánské krise. Uvítána byla vše
mi vojenskými hodnostáři s P. brigádníkem v čele. Za
zvuků hudby c. a k. pěšího pluku č. 18. uvedena do při
pravených ubikací. Tvá? vojínů, kteří byli vesměs de
korován' záslužným křížem, svědčila 0 veliké radosti
nad náv stem do domoviny.

Grs dblogral v Hradci Králové. Ve prospěch poklad
ny >Obené kuchyně« pořádá se v úterý 28. dubna 1914
v 8 hod. večer biografické představení Pořadobrazů:
1. Předehru přednese dornácí kvarteto. 2. Jan pokrýva
čem, komické. 3. Obrazy z Voges. kolorovaná studie.
4. Liška, nepřítelkyně kurníků, přírodopisná studie. 5.
Láska z mládí, kolorované drama ve 3 dějstvích. 6. Mo
řic, maskovaný střelec. komické. Ceny míst: Tribuna
K 1.40, sedadlo v loži K 1.30. křeslo K 1.10, I. misto 90 h,
II. míst 60 h, III. místo 40 h, k stání 30 h. Dobročinností
se meze nekladou.

Kahýra, hlavní město a středisko obchodu v Egyptě,
zajímavé svou výstavností a četnými mešitami, arab
skou kulturou a svým okolím se starobylými. pyrami
dami — jest v poutavé řadě pohledů k shlédnutí vPano
ramě Národní Jednoty Severočeské V Hradci Králové
ve dnech 25. dubna až 1. května 1914. ,

Úmrtí. Dne 23. t. m. zesnula po delší nemoci, isouc
zaopatřena sv. svátostmi slč. Anna Oyurtovicsová. se
stra dp. katechety Oyurkoviose. Pokud se těšila zdraví,



byla skromnou, ale horlivou a obětavou pracovnicí v
katolické organisaci zvláště v Kutné Hoře. Čestná budiž
pamět této šlechetné duši! — Pohřeb koná se v neděli
o půl 4. hod. odpol. z domu smutku č. 303 na hřbitov
kaklenský.

Maďarská čeština. Jest věru zvláštní, jak často pyš
ní maďarští peněžníci s hlubokými úklonami zvou Če
chy, aby »podali štěstí ruku«. Tedy v jistých okamži
cích v maďarských pronásledovatelích Slováků tolik
lásky k Slovanstvu! Jestliže však maďarští bankéři tak
často nám nabízejí losy k vůli svému vlastnímu zisku,
měli by osvědčiti alespoň obstojnou šetrnost k naší řeči.
V minulých dnech i do našeho města zasílány prospekty
budapešťského »Merkuru«, kde na př. čteme: »Naskituje
se Vám příležitost, svoje peníze jistě a ziskně uložiti,
a přítom z vyhlidkami na millionovy vyhru beze všeli
kého risika se zučastníti. — Ztráta vyloučená, jelikož
každý los úrčitě 2 krát taženo byti musí. — Tyto bez
prikládne vyhodné podminky — Vaše čtené zákazy oče
kájíck — Lozi lze ještě doposud obdržeti — Zaopatření
a podej tečchtovzácnych papiry je všude dovolen.« —
Zkrátka čeština v prospektu jest mrzačena jako Srb v
tureckém zajetí. Veliká banka nemá ani tolik šetrnosti,
aby sí zjednala k překladu zištné nabídky Čecha, který
rozumí pravopisu českému aspoň tolik, jako hoch ze
čtvrté třídy obecné školy. Zasílá-li se prospekt takový,
každý uvědomělý Čech ví, jak se k němu zachovati.

Agrární záložna, zapsané společenstvo s r. 0. v Hrad
ol Králové. Při ustavující schůzi správní rady Agrármí
záložny zvolen byl předsedou správní rady pan Jan
Černý, rolník a starosta z Věkoš, předseda Svazu ho
spodářských družstev pro konsum elektrické energie V
Hradci Králové, člen okr. výboru atd. Místopředsedou
správní rady zvolen pan cís. rada Josef Pilnáček, c. a k.
dvormí továrník v Hradci Králové, I. náměstek starosty
král. věn. města Hradce Králové, člen okresního výboru,
řiditelství spořitemy atd. Současně jmenován byl poklad
níkem Agrární záložny p. Josef Petrovický, dříve likvi
dátor Záložního úvěmího ústavu v Hradci Králové.

Na týdenní obliní trh dne 18. dubna 1914 bylo při
vezeno: hl: pšenice 21, žita 35, ječmene 18, ovsa 85,
jshel 5, jetelového semínka 10, lněného semínka 7, ka
pusty 10 kop, cibule 15 a, drobné zeleniny 30 kop, mrkve
15 pytlů, brambor 167 hl, podsvinčat 605 kusů, kůzlat
128 kusů. .

Seznam cen průměrných na týdenním obliním trhu
v městě Hradci Králové dne 18. dubna 1914. 1 hl: pše
nice 16.— až 17.20 K, žita 12.20 až 13.40, ječmene 9.—
až 11.—, ovsa 6.30 až 8.—, vikve 13.— až I5.—, hrachu
2.— až 30.—, čočky 40.— až 50.—, jahel 30.— až 36.—,
krup 24.— až 50.—, bramborů 3.80 až 4.40, I a: jetelo
vého semínka červeného 180.—až 220.—, máku 36.—až

.44—, 100 kg: žitných otrub 13.50, pšeničných otrub
12.50, 1 kg: sádla vepřového 2.—, tvarohu 0.40 až 0.48.
1 vejce 0.06, 1 kopa kapusty 12— až 24—., 1 a cibule

.38.—, 1 kopa drobné zeleniny 1— až 5—, I pytel
mrkve 4.40 až 5.50. .

Votnomyšlenkářšká přednáška v Třebechovicích.
Minu'ou neděli přednášel tu soc. demokratům dr. Albert
.o cestách k ozdravění lidstva. Přednáška, ač skýtala le
:dacos užitečného a zajímavého, naprosto nepřinesla, co
-slibovala. Řečník koří se monismu a za vzor slouží mu
vědecky ma všech stranách odbyté již veličiny Hegel a
"Ostwakl. — Nejprve líčit všeobecný boj v přírodě o e
xistenci a poukázal na přednosti příslušníků zvířeny 0
proti člověku. Na př. za shumného jitra vše probouzí se
v lese k novému životu. Vše hýři životem. V jásavém
plese poletuje muška. náhle přiletí sýkorka, chňapne a
bezohladně jest zmařen život mušky. Ne tak u člověka.
Co tu úkladů, dlouhého umírání a pod. Nic takového v
přírodě (?). Tu není nemocnic, nákaz a mrzáků. (Když
v pamém létě vysýchají rybníky a potoky, tu ryby a
raci nezkusí nic? Když si fuhýk napichuje živý hmyz,
když raněné zvíře dlouho zmírá, když v zimě ptáci
nemaleznou potravy, to není utrpenbn? Kachna užovka.
štika a žralok požírají tvory živé, které se v nich dlou
botrápí, než zhynou. Tohle by přece mět tak veliký od
borník věděti.) —Běhemmilonů let člověk sevyvíno
val nejprve z buňky. Náš prapradědeček stal se rybou,
ještěrem atd., až staj se člověkem. To je jasné a vědecky
dokázané — žádný Bůh zde nepůsobil — tvrdil dr. Al
bert (Pane doktore, pokrokáři pyšně poukazuší na vědu
experimentálu. m poťeby nejvýmluvněčjších důkazů.
Proč tedy šářke zcela nedokázanou pověru? Jmenujte
jediného učence. který dokázaj a ohledal onu prabuňku.
Jmenujte jedinou vážnou universitní kapacitu, která vě
decky zdůvodnita, že pramatkami nynějších pokroko
vých slečinek byly němé rybičky. Jmenujte jediný vě
decký doklad, že ryby se tak zdokonalovaly anebo as
poň v nynějším pokrakovém stoletf zdokonalují, Že se
z nich průběhem staleti stanou vodníci, mořské panny a
konečně lidé. Věru, pokrokář musí míti víru pevnější a
bezmyšlenkovitější, než asilský modfář.) Člověk ve stavu
zvířecím žil prý volně, novázán zákony a ohledy a
zděděnými zvyky jako nynější člověk. Dr. Albert při
eltaci rodokmenu člověka raději měř vysvěťkti, jak a
kterak vznikl první život na zemi vůbec a potom,jak
asl mžikem a bezbolestně umíral člověk-zvíře, který by?
přepaden a vražděn člověkem-zvářetem, aby byl sněden.
když tak poeticky Učil skon mušky sýkorkou. jako před
„nost umírání lidského. Ani Mojžíš, ani křesťanský Bůh

. sklon k racionalismu značí stupeň pokroku oproti kato
lícismu. Z této pokleny jistě se nebudou radovat a se
těšiti věřící protestanté, kdežto nám je to dobrým za

prospěšné věci není peněz, ale nádhera v kostelích a
jmění náboženských spotečností se hromadí a dobře jsou

kteří vzdor své tHouštcé a červenosti jsou přece nemoc
ní. Pane doktore, mohou-li židovky nositi plno britan
tů, rubínů a démantů, snad neškodí, okráští-li se kostel
z úcty k Bohu. Jest to podporou umění a uživí se tako
vou prací maoho lidí. Mluvíte o dvoukorunových kapta
nech, kteří zdarma zpovklají, zaopatřují atd., kteři zdar
ma písaří a při tom všem ztráví při školní práci skoro
tolik času jako učitelé — jako o výdělečných lenoších.
Tim jste jen dokumentoval netoliko svůj fanatismus, ale
i zpátečnictví Nevite, co si dají platit pokrokoví advo
káti za hodinu své porady? Nevíte nic o pokrokových
majitelích tučných sinekur? — Řečníka těší, že prožil
tu nejkrásnější dobu lidstva, kdy vynalezen protilék
proti choleře a sérum proti dáfterii. O vynálezci protikéku
vztekliny, vysloveném katoltku prof. Pasteurovi se 0
všem nezmínil. — Ubohý ten život! Mladý člověk chce
se ženit, jde na kateohismus. A co mu dá ten kněz za
poučku? Poradí neb zeptá se na jeho nemoci, aby ženu
nenakazil, děti neudělal nešťastné, jaké má vášně a p.?
Dovolte, jest tohle povinností duchovního? Ukládáte ta
kové poučování advokátům. učitelům, úředníkům? Při
tom maně 'vzpomínáme, jaký přímo pekelný kraval u
dělal spojený cech monistických volnomyšlenkářů bez
rozdílu národnosti a víry proto, že o podobných věcech
jest psáno ma výstrahu hdstva v morálce sv. Alfonsa z
Liguori. Jame však přesvědčení, že kdyby kněží byl
tak kvalifikovaní a udíleli poučky lékařské, že by tře
ba 'dr. Albert první protestoval. proč kněží pletou se
doktorům do řemesla, proč fušují. Inu fanatismus je ne
vyléčitelný a pravdou zůstane staré přísloví: Na kněze
se všecko sveze. — Účastenství na přednášce bylo ne
patrné.

Dokonalé opravy a pozlavování

oltářů kazatelen, soch atd.
provádí

Jos. Řehna, ii.A.Ontl,
odborné pozlacovačství 2 polychromie

v IKutné Hoře, Havl.nám.155.

Umělá polyohromie
soch a křížow.cest.

Návrhy a rozpočty zdarma.

Na akladě kříže náhrobní, nástěnné a všeho drabu
rámce aobrasy. OR“ Založeno vr. 1868.

| Dr. Josel Mrštík šedesátníkom. V pátek dne 17. t. m.
tiše slavil poděbradský inful. probošt Th. Dr. Jos. Mrštik
své šedesáté narozeniny. Rovněž tak tiše, jak klidně ply
nul jeho činorodý život. Tiše a neslyšně, však za to
vytrvale nesla se jeho úctyhodná snaha 0 všeobecné
dobro. — Narodil se dne 17. dubna 1854 v Sauersacku
(okres Neydek), kdež jeho otec, c. k. vrchní dozorce
finanční stráže, byl přidělen k pohraničnímu úřadu cel
nímu. Gymnasium studoval v Praze a Jindřichově Hrad
vi, bohosloví pak v Čes. Budějovicích. Na kněze byl vy
svěcen dne 23. července 1876biskupem J. Val. Jirsíkem.
Kaplanoval v Nové Bystřici v letech 1876—1877a v Tá
boře 1878 —1881. Mezi tim administroval faru ve Vel.
Hlasivě r. 1878 a v Hartlíkově r. 1800 a 1881. Na to stal
se farářem v Klášteře u Nové Bystřice 1881 až 1884, pak
hatechetou na měšťanské škole dívčí na Král. Vinohra
dech 1887 až 1892, potom profesorem náboženství na C.
k. vyšším gymnasiu v Hradci Králové. Roku 1890 pro
mován byl v Praze na doktora theologie. Od r. 1892 až
1901byl profesorem pastoráfky a katechetiky při biskup
ském diecésním semináři v Hradci Králové. Kromě toho
zastával úřad učitele bohosloví a exhortátora na c. k.
odborné škole zámečnické v letech 1894 a 1895 a kaza

tele při mariánském kostele tamtéž 1897 až 1900. Od r.
1892 až 1901 byl prosynodálním examinátorem při paro
chiálních zkouškách a od r. 1897 až 1901 při zkouškách
katechetských. Od r. 1901 do počátku 1913 byl arciděka
nem v Chrudimi a spolu biskupským komisařem tamních
středních a odborných škol a od r. 1906 též komisařem
školských sester III. řádu sv. Františka ze Slatiňanského
mateřince v celé diecési královéhradecké. Působil v 0
becním zastupitelstvu chrudimském, od r. 1904 byl mí

sirotčince a špitálu od r. 1908. členem místní a okresní
školní rady od r. 1906 a knratoria okresní hospodyňské
školy od r. 1907. V r. 1904 byl jmenován biskupským
vikariátním sekretářem, od r. 1905správcem vikariátního
úřadu a roku následujícího biskupským vikářem chru
dimského vikariátu. — R. 1882 vydal monografii o pau
lánském klášteře u Nové Bystřice, r. 1895 soustavný
přehled zákonů a nařízení občanských a působení orgá
nů církevních na škole obecné a měšťanské. R. 1898 a
1899zredigoval »Nápěvy a průvod varhan« k hradecké
mu diecésnímu zpěvníku »Ohtáři«. Psat řady theologie
kých článků do Časopisu katol. duchovenstva, Rádce

duchovenstva, do vídeňského Korrespondenzblattu pro
katol. duchovenstvo Rakouska: články a referáty © ck
kevní hudbě do Cyrilla. Kirchenchoru, Budivoje.Čecha.
Katolických Listů, Českého Východu, H'asu, Miru. Ra

tibora a Tábora. — Je nadšeným příznivcem a šlřitelem
dobré církevní hudby. Již od r. 1672 pracuje horlivě na
jejím povznesení a reformě, nejprve jako bohoslovec a
prefekt kůru v semináři, dále ve svých působištích v N.
Bystřici a v Táboře, kde pracoval s profesorem Kvar
dem. V Klášteře a na Král. Vimohradech zařídil farní

jednoty cyriliské. Jako zakladatel a předseda králové
hradecké diecésní jednoty cyriliské od r. 1894 pořádal
řadu přednášek na víkariátních konferencích duchoven
stva a na cyriliských sjezdech, zvaných exercicie, jichž
za hojné účati z blízka i v dáli (i ze 6 diecésí) uspořádal
již 2 jedno- až čtyřdemních. Jeho podnětem konala se
řada velkých duchovních koncertů v Hradci Králové,
k nánž rovněž přicházeli účastníci z daleka. K jeho po
pudu zřízeny byly na mnohých místech farní cyritiské
jednoty ku povznesení -a reformě církevnt hudby, jež
namnoze byla provedena též bez utvoření se této jedno
ty. Ze všeho-toho jest patrna láska jubilantova ke zpě
vu a hudbě, jíž je celou duší odďán a již nade vše mi
uje. — Jeho činnost v těchto směrech byla uznána a
oceněna pochvalnými dekrety. R. 1894 jmenován byl bi
skupským notářem, r. 1906 obdržel papežský čestný 4
záslužný kříž »Pro Ecclesia et Pontifice« a r. 1908 ry
tiřský kříž řádu Františka Josefa. Koncem r. 1912 jme
nován byl biskupským konsistornín radou a v lednu
roku předešlého stal se infulovaným proboštem v Podě

bradech a vikářem tamějšího vikariátu. Dočekav se
šedesátkrát Vesny při plné síle a dobrém zdraví, je vše
mi ctěn a milován. Zlatého jeho srdce mnohý vděčně
vzpomíná, zejména studentstvu býval otcovským rádcem,
vzácným přítelem a šlechetným podporovatelem. Mno
há slza setřena a mnoho smutku zapuzeno jeho přiči
něním a v jeho rukou bylo požehnání. Počíná druhý rok
svého působení v Poděbradech a horlivá péče jeho nese
se k zvelebení kostela a k povznesení proboštství zdej
šího. Nechť vděk a síla jsou mu údělem!

Spořitelní a záložní spolek pro Miletín a okolí, za
psané společenstvo s neobmezeným ručením, v Miletíně
započal činnost dne 19. dubna 1914. Úsporné vklady od
1 K počínaje přijímají se od každého a zúrokují se 4.5
procenty ze sta. Zápůjčky poskytují se jen členům a sice
na 5 a čtvrt proc. ze sta. Úroky platí se za lhůty uply
nulé. Členy spolku mohou se státi jen obyvatelé obcí a
osad: Miletín, Bezník, Borek, Dehtov, Dobeš, Chrou
stov, Jahodná, Lanžov, Ouhlejov, Poličany Bílé, Polšť,
Rohoznice, Řečice, Trotina, Třebihošť, TřemešnáČerv..
Zábřez. Zdobín a Želejov, kteří se ve vlastním zájmu
zvou, aby ku spolku četně přistupovali. Spolek má za
účel mravní a hospodářský prospěch svých členů a tím
také celého obvodu spolkového; všehiký zištný úmysl
jest vyloučen. Spolek náleží k Zemskému Svazu českých
hospodářských družstev a společenstev pro král.České,
který: obstarává pravidelnou revisi spolku. Praktické
střádanky půjčují se zdarma. Pravidelné úřední a po
kladní hodiny jsou každé úterý od 4—6 hod.odpoledne
v mistnosti spolkové (ve farní budově). Záležitosti nutné
vyřizují se každodenně. Mimo úřední hodiny podávají
vysvětlení podepsaní: František Barták, starosta. Vít
Štěpánek, pokladník, Filip Šubrt. předseda dozorčí rady.

Kostelec m. Orl. (Obnova sv. misie.) Od květné ne
děle do úterý vetikonočního konali u nás Otcové T. J.
vldp. Jos. Stryhal a Fr. Videnský z Hradce Králové ob
novu sv. misie. Věcnými, krásně procítěnými ajasnými
přednáškami hluboce se vepsali vldpp. misionáři do srd
cí katolfků zdejších. Bůh jim vše zaplať a hojného jim
zdraví dej! Námaze jejich a ochotě v hlásání Božího
slova žehnat Bůh a v milosti své mnohé katoliky dobré
vůte k obnově ducbovního života přivedl. K sv. zpovědi
přistoupilo čtyři tisíce šest set katokků a ku stolu Páně
daleko přes pět tisíc. Překrásným výrazem úcty k Je
žíši Kristu byla slavnost Vzkříšení. Konala se za nádher
ného počasí za účasti obrovských zástupů katolíků, kteří
ve vzorném pořádku súčastnili se průvodu. Jako vždy,
tak i letos slavnosti se sáčastnil J. O. pan František
hrabě Kinský s vysoce urozenou chotí, účastnil se $ Sv.
misie a společně s muži přistoupit ke stolu Páně. Dále
všechny c. k. státní úřady se svými pány přednosty.
Páni řiditelé zdejších škol: c. k. jubilejní reálky, dávčí
měšťanské a chlapecké školy. Někteří členové městské
rady a obec. zastupitelstva. Pan patronátní komisař s
úřednictvem, oděvní společenstvo, všechny spolky ka
tolické atd. Po průvodu chrámový sbor proved) novou
mohutnou a krásnou skladbu »Te Denm«, složenou 7.
Dr. Kesstem, jenž ji osobně řídit a jež mu velmi slouží
ke cti. Jako léta minulá, tak i letos věnovala na vý
zdobu Božího Hrobu a oltářů šlechetná dobroditelka
zdejší chudiny slovutná paní Jana Seykorová překrásné
květiny. Všem katolikům, kteří v posvátné dny navští
vili chrám Páně. bylo jistě velikou radostí. když zřei
tak krásnou ozdobu květinovou. Doufáme, že mluvíme
ze srdcí všech, když zde veřejně šlechetné paní a všetn.
kteří jakýmkoli způsobem přispěl k ozdobě chrámu a
zdaru sv. misie, vzdáváme vroucí díky!

Včelařskýspolek pro Chlumeca. Cldl aokoli. Val
náschůze konati se bude vneděli dne26. dnbna 1914
opůz hod odpol. vhotelu »Okresnídům« v Chhamci
n. C. Vstup volný. Veškeří páni včelaři | neorganico

vaní, jsou kesohůzitéto zváni a vítání.
Do Paráubic. »Neodvislé Listy“ zle se hněvají na

biskup. konsistoř, že jim dala výhost pro povahu článku
protestujícího proti svatojanskému ohňostroji. Bylo do
psáno »Neodv. Listům“« zcela správně. že způsob člán
ku se příčí svobodomyslnosti i náboženskému chtční vět
šiny kato'okého lidu českého. »Neodv. Listy< praví:
„Nebudeme zde poučovati biskupský persouál, co jest
svobodomysinost a náboženské chěni«. Zato však my
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domuto Liberálnímu listu musámo důrazně uvésti na pa
mět. že nejsou rozhodně svobodomysiné a nábožensky
snášelivé takové řádky, které šmahbem prohlašují za
bezcharakterní nepoctivce anebo ignoranty občany, pro
kazující úctu českému patronu. Dodáváme zároveň, že
jenom fanatik, známený pokrokářskými podskoky, mů
že prohlašovati, že sv. Jan Nep. vůbec neexistovat. Ne
poctivé, lbavé řádky, které přirozeně rozdmychávají
požár náboženského boje, nemá uveřejňovati ani takový
liberální tisk, který se bázlivě teteli před každým de
vatenáctiletým: volnomyšlenkářem. Zaječí bázlivost pro
jevuje list, který tak ochotně otiskuje Židovsko-volno
myšlenkářské klice fanatické útoky, jen aby nebyl od
řemeslných štváčů tupen. Proti zastaralému a trapičské
mu židovskému košerování by liberální tisk -provolání
tak štvavé nikdy neuveřejnil Chcete-li zbaviti Prahu
skutečné hanby a ostuďy, jen už konečně se vším důra
zem žádejte, aby notoričtí ziskubralové byli odstranění
z pražské samosprávy. Kult sv. Jana Nep. naprosto ne
uškodi národním ideálům, tento kult naopak probuzuje
katolické občany, aby pevně stáli při své povinností,
i kdyby Jim za to hrozila smrt. V kultu tom oslavuje
se idea charakterního zachování tajemství svěřeného
pod zárukou. Leč pražští husité zachovávali z úmyslů
sobeckých celou řadu takových finančních tajemství,
Inlerá měla jíti dávno na světlo, aby zbahnění veřejných
poměrů přestalo. Tedy mezi mičením sv. Jana a sokol
sko-husitských notabilit jest veliký rozdíl — — a není
potřebí dokládati, koho si má vzíti poctivý Čech za vzor.
V mimulých letech svatojanské slavnosti pražské přispí
valy k národní solidaritě, k národnímu povzbuzení —
Moderní husitismus rozeštva) netoliko národní poměry
ve velkých městech, ale i v zapadlých vískách. Nebude

"tedy národu škoditi, jestliže Praha zachová zvyk za
vedený od starých poctivých Čechů, kteří se dovedli
pro národ obětovati Za to však neposlouží českému lidu
a Husovi samému ke oti, až připraví Husovu velikou
oslavu lidé usvědčení z dietářství a tajných velikých
provisL které Hus přece tolik tepal. Nejkomičtější jest
tvrzení, že prý nejd. biskup dal výhost »Neodv. Listům«
proto, aby nevěděl nic o působení dp. Novotného. Vždyť
tomu přece sami nevěříte. Jak dlouho a dlouho přece už
proti tomu kaplanovi píšete a nikdy se vám z bisk. kon
sistoře ani nedalo na jevo, že pro takové psaní se na
vás hněvá, nebo že by proto nechtěl nejd. arcipastýř
list váš čísti. Ale tolik sami rozhodně můžete věděti,
že ani jediný charakterní katolík nepochváf řádky, kte
ré ctitele svatojanské prohlašují šmahem za ignoranty
nebo nepoctivce. Kdybyste tak šmahem odsoudili ná
boženskou společnost židovskou, vraceli by vám prá
vem list i židovští volnomyšlenkáři a poslali by aviso
i židovským inserentům. Vždyť prohlášen nejednou boy
kot proti liberálnímu časopisectvu docela i pro spra
vedlivou kritiku židovských -kšeftařů, v níž nebylo pro
ti víře židovské ani zmínky.

Občanská beseda v Rychnově m Kn. uspořádá v ne
děli dne 26. dubna 1914 ve dvoraně Národního domu
Foerstrův večer. Účinkují: p. Ant. Karas-Harfner, operní
pěvec, sl. B. Lašková, koncertní pěvkyně a p. JUC. a
PhC. V. Blažek, virtuos na klavír. Začátek přesně v 8
hodin večer. Zařízení divadelní,

Čáslav. Slavnost Vzkříšení vydařila se v krásném
počasí nádherně. Průvod vedl vdp. Jos. Malich, bisk.
notář, za assistence místního duchovenstva a súčastnilo
se ho vedle sl. městské rady a zástupců všech c. k. |
státních a vojenských úřadů veliké množství obecenstva
místního i okolního. O vzorný pořádek postaráno bylo
městskou policif za vedení p. pol. kom. G. Bayera. Ze
spolků sůčastnily se křesť. soc. vzděl. spolek s praporem,
jednota sv. Ludmily a bratrstvo Nejsv. Srdce Páně. O
kna téměř všech příbytků na Karlově náměstí, po němž
průvod kráčel, byla skvěle osvětlena. — Instalace nové
ho vdp. děkana Al. Dostála, býv. faráře v Bystrém u
Nového Města n. M., vykonána byla v neděli 19. dubna
v děkanském chrámu Páně za veliké účasti občanstva.
Ač vdp. děkan přál si vykonati slavnost tuto s okáza
lostí co nejmenší, přece nedalo si katolické občanstvo za
brániti, aby projevilo mu co nejsrdečněji své upřímné
sympatie, jež zvláště vzrostly k němu, když se pro
slechlo, jakými hořkostmi probíti se musil po svém zvo
lení za duchovního správce děkanství Čáslavského. Slav
nost stanovena byla na půl 2. hod. odpolední, ale již
o 1. hod. naplnily se prostory chrámu sv. Petra a Pavla
do nejzazších prostor zástupci úřadů státních, důstojni
ckého, profesorského a učitelského sboru, kat. spolků a
jiných korporací. Obecní zastupitelstvo s městskou radou
a p. purkmistrem, jakož i duchovní s vdp. vikářem oče
kávali příjezd vdp. děkana před hlavním vchodem chrá
mu Pámě, kde také seřazeno bylo žactvo chlapeckých
a dívčích škol s p. t. učitelstvem. Když pak deputace
městské rady, p. náměstek Žatecký a p. městský rada
Stonpa přivezli pana děkana z nádraží, oslovil ho pan
Purkmistr krátkou ale srdečnou řečí, přeje mu, aby ve
zdraví, spokojenosti a mfru mohl konati dlouho a dlouho
svůj duchovní úřad. Dojat děkoval p. děkan za tento
přátelský projev, ujišťuje, že hotov jest obětovati vše
cky sfly své duchovnímublahu městaa jeho občanstva.
Po vykonání příslušných modliteb a po přečtení pastýř
ského listm J. E. nejdp. biskupa ujal se slova vdp. víkáť,
aby osvětiil významnou tuto chvíli a aby vložil na srdce
p. děkanovi, co od něho čeká katolický lid v osadě čá
slavské a spolu aby připomněl shromážděným věřícím,
čím jsou povinní svému duchovnímu vůdci a pastýři
Pan děkan navazuje pak na slova pana vikáře, promiou
vá k Hdu o radosti, kterou pociťuje, že může působltt
mezi svými rodáky, v chrámě, který mn připomíná nej
významnější chvíle života a prosí, aby s láskou, s jakou

on ko všem přichází, £ jeho přijali a podporovali S díky
obec. zastupitelstvu, zástupcům úřadů, škol, spolků a
korporací končí svoji prvou řeč k osadníkům čáslavským,
kterou vepsal se rázem do srdcí všech přítomných. Siav
nost skončena pak zpívanými litanierni k Božskému Srdci
Páně a slavným poželmáním. Přejeme p. děkanu, aby
sympatie, jež při jeho příchodu do našeho města tak
spohtáně mu byly projeveny, vědy mu zůstaly zacho
vány a aby působent jeho v dějinách staroslavného
chrámu našeho vyznačeno bylo požehnanou a dlouho
trvající pamětí — Dar chadým. U příležitosti své in
stalace Věnoval vdp. děkan A. Dostál chudým města
Čáslavě 100 K, jež doručeny byly chudinskému odboru
městskému. — Úmrtí. Všeobecně vážený člen prof. sbo

ru c. k. gymnasia v Čáslavi p. Fr. Vítek, c. k. prof. VIII.
hodn. třídy, zesnul v těchto dnech po krátké nemoci v
Meranu, kam se nedávno na radu lékařů uchýlil. V 50.
roce svého života odešel na věčnost, do poslední chvíle
pln naděje, že se vrátí v brzku zdráv ku práci, která
byla jeho jediným životním štěstím. Ústav ztratil v něm
učitele nad jmé horlivého, žáci pak svědomitého vůdce
a rádce. Pohřben byl v Meranu 20. dubna. Budiž mu leh
kou ta cizí země, do které byt tak nenadále uložen. R.
i. p. — Čáslavské speclality byly dosud anonymní dopi
sy. Nyní přistupuje k nim i klepařství a hloupé vtipkař

době stali se předmětem takovýchto na čest bližního
útočících a jen žvanivým babám slušících žvástů ně
kteří členové obecního zastupitelstva, kteří nestyděli se
o slavnosti Vzkříšení nésti baktachýn. Až do jisté části
tisku dostaly se tyto v hospodské oblasti zrozené po
vfdačky. Víme sice, že oni napadení členové obecního
zastupitelstva půjdou klidně přes útoky tyto dále cestou
svého přesvědčení, ale považujeme za vhodno upozor
niti slušnou část našeho občanstva, aby hned tam, kde
se ukáže kolébka klepů, rázně se ozvali a klepaře a
prázdného vtipkaře hnali k zodpovědnosti. Jinak se 0
travné býlí nevyhubí.

Do Čáslavská. Nesvědomitostí býv. obchodníka v
Potěchách Fr. Vrdského, který pokrytectvém dovedi se
vetříti v důvěru zvláště mnohých stoupenců křesť. soc.
strany, okradeni a ožebračení bylé mnozí upřímní a 0
bětaví katoříci. Manipulaci, hranáčící s trestním záko
nem, vylákal aa nich půjčky a podpisy, aby po zabez
pečení židovských věřitelů z majetku svého uprchl a je
v zoufalství zanechal. Zvláště postižen byl jeden z ob
čanů potěžských, domkář p. Moravec, jejž takřka přivedl
na žebráckou hůk Obracíme se proto ke všem důvěrní
kům a stoupencům strany, aby provolání, která ve pro
spěch tohoto nešťastného byla rozeslána, nenechali bez
povšímnutl a aby mu ku pomoci přispěli. Zvláště vele
důstojné duchovenstvo prosíme, aby se toho ujalo. —
Každý i sebe menší dárek bude radostně přijat. Sebrané
obnosy buďtež zaslány farnímu úřadu v Potěchách u
Čáslavě, jenž je bude kvitovati veřejně. Proveďme prak
ticky hesko svého programu: Všichni za jednoho, jeden
za všecky!

Litomyšlsko, Po dlouhé a strastiplné nemoci, byv
sv. svátostmi umírajících vsdp. proboštem z Litomyšle
zaopatřen, zesnul v Pánu v pondělí velikonoční vldp.
Zikmund Stepan, čestný děkan, b. notář a farář v. v.
Litrbašský, jenž tuto osadu po 27 let spravoval. Pohřeb
jeho konal se ve čtvrtek vld. K. Macháčkem, b. vikářem
a za účasti vsdp. proboštaz Litomyšle a 18 duchov
ních. Pohrobní promluvu konat jeho bývalý kaplan, dp.
farář J. Kubík z Janova. Patronátní úřad zastoupen byl
vletp. Heřmanem Volhmannem, ředitelem knížecího pan
ství Thurn-Taxisského a p. Ottou Malcem, knižecím im
ženýrem. Všecky místní spolky, učitelstvo s mládeží
školní, mnozl občané z Litomyšle a z okolí, vlctpp. bratr
zesnulého MUDr. Stepan z Chrudimi se svými dítkami
a příbuzní doprovodili v Pánu zesnulého na svaté pole
Litrbašské.Pro chorobu svou laskavě se omluvil vlctp.
okresní hejtman Dr. Heřman Zeman. Všem účastníkům
vzdáváme tímto vroucí dík. R. i. p.

Náboženská svoboda ve Světlé nad Sáz. V zdejším
táboře sokolském strhl se poplach. Jisté mravně a nábo
žensky zkrachované individuum čte levity v »Hlasech z
Posázaví« dvěma bratrům sokolům, kteří v posledním
týdnu před Velikonocemi opovážili se zpívatí na kůře
pašije. Tim prohřešili se těžce proti stanovám »Sokola«,
který prý se musí za ony bratry styděti a přísně s nimi
účtovati. Když četli pašije velice horlivě Čeští bratří,
byla to zbožnost, ale totéž jest u katolíků hrůzostraš
ným klerikalismem. Tak daleko tedy již se dospělo v
jednotách sokolských, že se zakazuje projev náboženské
ho přesvědčení v kostele a to o tak významných dnech,
jako je pašijový týden. Dnes smí vyznávati svobodně
svou víru každý: pohan, žid, protestant — jen ne kato
ik — pro toho platí jiné zásady! Za takových poměrů
musí se obávati vstoupit do Sokola každý jen poně
kud uvědomělý katolický křesťan, aby se nevystavoval
teroru podobných zkrachovaných existencí, které pova
žují za inteligenta jen toho. kdo přísahá na jejich pokro
kářský prapor. Oni tupí a veřejně pranýřují toho, kdo
sl zachoval ještě aspoň špetku náboženského smýšlení.
Tím však jen otvírají oči všem, kteří majt ještě roz
um a srdce na pravém místě a nedají st vnucovati jiné
přesvědčení! »Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vá
žití každou. Ten, kdo v pouta jímá otroky, sám je otrokl«
(Jan Kolár.) Pisateli onoho článku v »Hlasech z Posá
zaví« jest odporná vůně kadidla o Božím Těle — za to
jeho nos uvykl na vůní cibule, která od jisté doby tak
nápadně čpí ve zdejší tělocvičné jednotě »Sokol«.

LabskáTýnice.VděkanskémchrámuPáněv Lab
ské Týnici budou vednech od 26. dubna do 3. května

sv. Misie, jež konatl budou důst. pp. ze řádu Tovaryš
stva Ježíšova z Hradce Králové.

VelkéJeřice,Naozdobumariánskéhoojtářekmájo
vé pobožnosti vybraly naše dívky M. Šulcová a A.Hoch
malová v Jeřicích 38 K 30 ha) Všem šlechetným dobro
dincům vzdává famí úřad v Jeřicích srdečné »Zaplať
Pán Bůh!«

Chlumec n. Cidl. Jako léta minulá, tak i roku le
tošního konala se u nás okázale slavnost Vzkříšení. V
sobotu odpoledne plnilo se náměstí četným 'obeden
stvem z města i okoli. Večer o 7. hodině za překrásné.
pohody vyšel z chrámu Páně průvod, jenž se ubíral
kolem osvětleného náměstí. Slavnosti Vzkříšení se ú
častnil c. k. priv. měšťanský ostrostřelecký sbor s hud
bou, zástupcové společenstev živnostenských s prapo
ry. Za nebesy kráčeli pp.: starosta města J. Beneš,
hrabata Norbert a Zdenko Kinský, zástupcové úřadů
městských, státních, hraběcích a spolek literátský. —
Dlužno se zmíniti, že po dobu slavnosti byla všechna
okna nějen na náměstí, nýbrž i v přiléhajících ulicích
až na nepatrné výjimky. osvětlena. Neučinili tak totiž
někteří židé. Potěšitelné jest, že v době svátků veliké.

nali čestnou stráž ostrostřelci. Velice četně se přistu
povalo k sv. svátostem.

Vys. Mýto. Úpěnlivá prosba, která div neprorážela
nebesa, letěla odtud do biskupské residence. Sotva stís
něné hrdlo Bulhara, úpícího v tureckém zajetí, vyráželo
vzlyky tak elegické, tolik zoufalé, jako prosící občan,
který věnoval i v nejhorší krisi svého života neochvěj
nou důvěru duchovnímu knížeti. Biskupská residence
byla již jedinou pramicí, které se chytala ruka tonoucího.
Jelikož však žádosti o menší, větší i největší peněžitou
podporu z celé diecése do residence se sletují v tak
velkém počtu jako roj dubnových létavic, žádá se často
příslušná duchovní správa, aby podala své dobrozdání
o žadateli. A vysvědčení došlo. Prosebník, který se
představil v žádosti jako rozplakaný vyděděnec, který
jest nevinně stíhán sudbou zlou, rázem se objevit v pra
vé podobě jako mouřenín. Prosba byla nápadna udáním
adresy, na kterou se mají peníze zaslati. Plačící prole
tář totiž poznamenal, že bydlí u pana V. M., c. k. správ
ce. Nedodal, že p. V. M. jest správcem — trestnice.
Poněvadž tedy sám stát poskytl chlapikovi, který jmění
své probil a dopustit se skutků trestných, aspoň první
pomoc zaopatřením v kriminále, biskupská residence se
rozhodla, že zatím vyčká, až bude míti ubožák volnější
ruku k použití daru. Ve vězení totiž nikdo nemůže za
darované peníze začiti obchod nebo řemeslo a stravu
dostane zdarma. Vyjde-li z očistné koupele tento tre
stanec znovuzrozený, čistý jako leknín, ať se potom při
hlásí znovu — a přiloží příslušné vysvědčení.

Kurs pro I. odbor měšťanských škoj v Poličce. Od
17. července do 8. srpna 1914 bude pořádán soukromý
kurs pro I. odbor měšťanských škol při c. k. pedagogiu
v Poličce, povolený c. k. ministerstvem kultu a vyučo
vání. Denně se bude přednášeti 6 hodin, a to z české
mluvnice celkem 40 hodin, ze zeměpisu fysikálního 30
hodin, hvězdářského 25 hodin a znauky občanské 25 ho
din, dohromady 120 hodim. Přednášky budou rázu prak
tického a provázeny metodickými výklady. Přihlášky
přijímají se do konce června, ale lépe si pojistiti přijetí
záhy, neboť se jeví o kurs čilý zájem. Přihlásiti se mož

řený opis vysvědčení jest zaslati se žádostí (nekolko
vanou) o přijetí prostřednictvím správy školy na ředitei

ství c. k. pedagogia v Poličce, které zašle prospekt

Židovská asimilace křesťanstva pokračuje. Úzkost
livé následování židovských způsobů stane se pomalu
pro svérázné individuality« radikálních junáků hotovou
módou. Požidovštění protiklerikálů pokračuje tak, že si
židé troufají stále více komandovati. Proto také po
smrti děkanově v Postoloprtech se starali, jaký má býti
podle jejich gusta nový děkan. V tornto městě, kde jest
silná menšina česká, podepsali Moritz Olaser, K. Klein,
Moritz Heller a jiní příslušníci náboženské obce Hstinu,
v které se žádá kníže Schwarzenberg, aby byl na ka
tolické děkanství presentován kněz německý. Veřejnost
otvírá úžasem oči nad tím, co je po katolickém děkan
ství vyučencům rabínovým — ale bojí se vykázati se
mity rázně do příslušných mezí.

Všelicos. V italských městech, jimiž italský ministr
zahraniční projížděl ke schůzce s hr. Bercitoldem V
Opatiji, zástupy lidu demonstrovaly proti Rakousku. —
Sesouváním půdy v Ústí n. L. zničeno na 70.000 m" polí,
hrk a lesů. Mnohé domy zbořeny, země vykazuje veliké
trhkny, stromy vyvráceny, silnice se místy propadly,
některé prohlubně zatopeny, naproti tomu jeden rybník
zmizel — V Sibiři napadly spousty sněhu, také v Če
chách a na Moravě zastkvěly se minulý týden naše hory
sněhem. — V Paříži automobilem těžce zraněný hoch
dle dobrozdání lékařů mohl býti zachován na živu jedi
ně okamžitým převedením krve z jiného člověka. Při
tomný hochův otec ihned nabídl svou krev k zachránění
dítěte. Převedení krve sice provedeno, hoch však přes
to zemřel. — Čeští státní úředníci vyzývají vládu, aby
pro děti čes. státních úředníků ve Vídně zřídřia české
školy. Zřízuje-li vláda německé škoty pro děti důstoj
níků v Dakmacil a Přímoří, pro děti úředníků vyslanec
kých až v Cařihradě, pak má také povinnost postarati
se o české školy pro děti čes. úředníků, jichž Vkleň po
třebuje. — Veliký pátek v Paříži byl svěcen vehni ná



'božně. 50 pařížských kostelů bylo naplněno stále věřící
ml. Také dobrovolné dary na kult, který je zbaven stát
ní pomoci, byty vehmi hojné. Chrámy byly letos péčí vě
řících mnohem krásněji vyzdobeny než kdy jindy. — V

„okresní nemocenské pokladně v Bystřici p. H. zjištěno
»manko«:přes 20.000 K. Pokladník Fiala zatčen. — Svě
tová výstava v Gentu skončila schodkem 5 mil. K. —
»Hlas Národa« píše, že listiny z archivu státní policie
pražské, ve kterých jest dr. Šviha usvědčen, že zrazoval
státní policů různé záležitosti, odevzdala »Národním

„Listům« pí. V. Voldanová, která byla zaměstnána v od
dělení státní policie. — Požáry v Londýně nabývají sko
:to „epidemického rázu. 17. dubna vypukty v Londýně
-ohně na 13, 18, dubna na 16 místech. Má se zato, že
-většina požárů byla zašožena sufražetkamí.

„Pověrčivé léky z lidského těla. Ve středověku a
starověku hrávaly léky zhotovené z lidského těla v lé
kařství dů'ežitou úlohu. Ba ještě na počátku předešlé
bo století r. 1834 bývaly v našich lékámách v Čechách
na prodej za drahé peníze kousky egyptských muni,
balsamovaných tidských těl jako prostředek proti růz
ným nemocem. Od pradávna byh poktáďána krev po
pravených lidí za velmi účinnou medicínu a až podnes
pověrčivý td mrtvolám oběšenců léčivou, ba přímo
děvotvornou moc přikládá. Rozdrcené kosti z lidské
lebky, části lidského mozku a lidská krev byly až do
nedávna mezi lidem vyhlašovány za výtečné léky pro
ti padoucnici Ve starém lékárnickém spise českém z
osmnáctého století činí se zmínka, že následující části
těla tidského zvláštní léčivou moc v sobě chovají: »Ma
so z lidí oběšených nebo kolem lámaných, jakož i jejich
kůže ku zhotovení amuletů, tuku a vyvařené kostiproti
»suchému loupání«, sliny proti slepotě a uštknutí hadí
mu, hlen z uši k hojení čerstvých ran v šlachovatých
částech těla, popet ze spálených vlasů k zastavení kr
vácení, nehty ve víně jako prostředek k dávení a j. v.«
Lékař italský Bertoletti na počátku 17. století doporučo
val proti záduše použití dechu zdravých lidí. Sestrojíi
"k tomu účelu zvláštní přístroj, zvaný pneumatolabiuni,
jimž lidský dech do vody zachycoval. Takto impreg
novanou vodu zmrznouti nechat a kousky ledu přimě
šoval do svých prostředků proti dýchavičnosti. Z mo
derního lékařství části lidského těla, bohudiky, již ja
ko medicina vymizely a jediné, čeho ss ještě používá
v ranhojičství, jest přenášení kousků kůže ze zdravých
hidí na raněné, kteří pozbyli větších ploch kůže, na př.
těžkými popáleninami a pak dovedou chirurgové již na
hražovati choré kosti kostrní člověka jiného.

Podílné knihy »Dědictví Svatojanského« na rok
1914 právě vyšly. Údové si je tudíž mohou vyzdvihnouti
na svůj členský lístek u příslušného knihkupce, jejž majf
označena na Hstku tom; členům z arcidiecése Olomou
cké připomínáme znovu. že podíly jim vydá knihbku
pectví R. Prombergra v Olomouci (a nikoliv Hělzlo
vo).

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění prací kostelních vřele doporučajeme mladou českou

dfinu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Upozornění. Poslední dobou „zasílány i vld.
duchovenstvu diecése naší od vzdálených firem
ukázkou >Upomínky k I. sv. přijímání« současně s
nabídkou. Upozorňujeme však, že možno totéž ob
jednávati za výhodných podmínek v našem die
césním Družstevním knihkupectví v Hradci Král.
Není potřebí spěchati za hranice a případně i do
pláceti zvýšené porto, bude-li obsloužen každý
zcela k spokojenosti od nejmladšího podniku >Po
litického družstva tiskového«. Vyžádejte si vzor
ník, který se zasílá pod podmínkou vrácení zdar
ma franko.
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Matinky, kterésvoje :
dítky milují, dávají

jim k posilnění
dobré mléko

s Kathrelnerovou
sladovou kávou

Knelppovou.
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Kathrainerovka připravuje se podle
proslulého Kalhreinerova
znejlepšihosledusjestužpo2iroků
lékařsky uznaným né
pojem posllujicím.
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Fr. Uhlíř,
umělésklenářstvíamalbaskla

v Třebechovicích u Hradce
Králové.
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VARHAMY HARMONIA(LA
VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OPRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

18690.

ZNAMENÁNÍ
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KUTNA HORA, CECHY
Yyimam.sásl.kříšemProEcel.otPontil

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knibařský ::

Richarda Šimáčka
w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.
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Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RUDOLTPAIRR 4 SPOL.
v Hradci Králové,

INFORMACE
ze všech míst

obchodní, též sou=
kromé, diskretní

podává a účtuje co nejlevněji konces.
w wo dnformační kancelář | * +

PAVEL BAYER, Hradec Král,

Zal. 1860. Zal. 1850.

Karol Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a al.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých

nádob kostelních,
ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v košdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

provedení dle liturg. předpisů.em rmění práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a snovu

zřízení provádí se co nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uzDání po ruce,

Stoupencům našich oráanisací.
Odporočvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívadekašišek»Káštita«vGhrasti
u Chrudimě,

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové | jednodaché vsorně ob
stará „Záštita“. Ved. dachovenatva naskytá se sde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoněku a budete jistě spokojení|

PRP*>Odporačujte ve svém okolí! Pi

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrsde Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostžedek doporučovaný,nabízí

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

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frano
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

AVAVAVAVAVAVAVAVA

Novinkat Novinka!
ávě vyšlo!

B. Pečinková:

= ŽENY.s
6 á knih ženy,

zal nýbrž1 prokaždého. sny
Z obsahu:

Ženy. — Kam jde list růže. — Na svém
místě. — Korrespondenoce. — Přítelkyně. —
Mně růže nesluší. — Ničemná. — Dítě.

Stran 164, velká 89

V nádherné knižní úpravě K 2-30
tranko.

Možno obdršeti v každém knihkupectví
hlavně

v Družstevním knihk
a nakladatelstv

v Hradci Král., Adalbertinum.
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Veledůetojnému
duchovenstvu a

úřadům +ovotujesi dopo

rečití veškeré kožtelníkostalní nádovy>sndělní a to: monstrance, kalichy

cibáře,nádobky, palénky, pacifikály,
Jy lanpy hroby"pkro ní

ke Btáré Před
mákyopr v phúvodní intenci astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

Předně neb výkresy zasílá na aaku franko bes závaznosti koupě.

Věs00posílá povvěsená. Fváneradní.

tn za

Stare sšato, stříbro adrahokamykupuje m nejvyšší ceny

JAN STANĚK,|
Praho-L-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

Pilnáčkovo aaaa

AApravé jádrové

|Velicevydatné.| [zdaruwoner]

mýdlos ovečkouest ryze český výrobek u
je ma vědy přednost!

Nakakdém kousku mýdls je nahoře »sovečka«a |

dole jméno »Pilnášek«. není jsténo »Pílnáček«,
to mekapujte!

| 3.: Pitnáčok, továrník v Hradci Králové.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
wg- a věna dítkám -W

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 66
případech úmrtí celkem79.11788 K, získav 772
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spoleko oránat ahdaronní"© U Ulet. Příspěvek vmí každeroční obnáší 2 K,
zápisné (eh pro dy jest: do 30 let 2K,

vodky voy aky Každýčlense
zavazuje,že splatísplatípří tmrtí 2jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp-věno UN
v don jejich zhatku, případně vdon

amob také při úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v -dóběnároku u odboru

bylo. přihlášeno. NM
Jinochyeb přihlásiti aš do stáří 18 let a

dívky. do 16 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. 6 E je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po1 K ve výše zmí
něných případech borinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spol „daritat“ v Hradci Králon,
Dr. Frant. Heyl, Váel. Jenševský,

předseda. jednatel.

Bovinka!
Právě vyšel

e katol. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
„Přesvěděte se £ VĚSTNÍKU, který

ochotné sdarma sašle

EUSTAGE VAVROUOK,Praha,
Lipovául, 11.

Poděkování do Ustí nad Orl

Jménem rodiny vzdávám

nejerdečnější dík
za laskavé doprovození mého syna

Františka
ku hrobu všem přátelům a zná
mýmiz Kyšperka a Kostelce.

Zvláště děkuji důst p. Jos. Tušínovi,
řediteli p. P. Kooiánoví a zpěváckému
kůru za služby prokázané při smutečních
obřadech.

Srdečně děkuji též pp. mládenoůma tBloovičšnémuodboru Orla, kterýs
ve velkém počtu v krojích súčastnil a
krásnou stahu svému aspolubratru da
rovaj, čímž ku zmírnění našeho bolu
velice přispěl

Zaplat Pán Bůh všem!
Vincenc Pařízek.

Celý domek
světlo, u lesa,

pro pensistu se ihned pronajme.
Nabídky pod značkou „F. F.“ do admin. t. listu.

Český |
květinový

MED
©se zárukou neporošenosti prodává

po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tiskl!

Paramenta.

Jonáce V. Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. 4. Hoškudiy, faráře vo Výprachtieioh)

; doporečuje P. T. veledůstoja. duchovenstvavýrobní závod
kostelních paramentů,

ivlek Aaporáa kovovéhoontů. |
E Cenafky, vzorky i roucha hotová ne ukázku

: te BAkpožádání|fraako sašloo. |

EZ mmsvětlo mm
| L

os síly pro továrn
otely, domy, villyatd

zařisuje

Jos. Jelek
NI)v Eiradoi EKrál.

Hromosvody
staví a jich opravy pro

MM vádí velmi pečlivě a přesně.

—

Žnovuzlacení a. opravy

oltářů, kazatelen, soch ě
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlsoovačský

GAUDENG APPL
V LITOBYŠLI.

Doporučenípo ruce. Hapožádání jsem
vždy k alušbéám beaplatně k úsímíma

jednání se dostaviti.

Richthofen, Deutschland, Recke, Heinitz
atd. jen zaručeně dobrých kvalit, uhlí
hnědé, pekařské Britania, Amalie Flo

rentina atd.

Koks dolnoslezský
Bahnschacht, Glůokhilf.Antracit 6 6

westiálský i anglický v kostkách neb
ořechu.

Dříví palivové
ve svazcích neb kotoučích suché, prvo
třídní dodá až do sklepa, levně se za

ručenou jakostí i váhou

Všeobecná úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ruč. obmez.

w Hradol Králové,

Palackého třída čp. 80, L poschodí. |

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův je

synovpa nástapce) há,

mMalby jo
ý 4| SSpt |

oken kostelních. žTÝ(2PRABA-U,

BV AK KarenJa ným
léhonáměstí,divepřesJŠ jh

Mbečínodloubfm)dope. = K V .
Fruěnjene 1 - C

škoaš k horokrnneHr a VÝR lpuralnémuprovedenía | Bb
slee $ se Šelesnými | M |

rámy, sítém, vsasenémi.

Volené Vazdostiba dočinřůvuíohjednávom.© ll
9

SR" Jeubotné vožejná| plsemnápochvalná venác,
: Založeno roku 1963



Národní rozháranost.
Do horších soutěsek již nemohli patentovaní

protiklerikální vůdcové náš národ přivésti, než v
jakých se nachází. Vzpomeňme, jak jásavý pokřik
hlaholil po porážce naší strany při říšských vol
bách, že národ statečně pokračuje, protože se zba
vil klerikální přítěže.

A co následovalo po velikém plesu? Porážka
za porážkou, vrcholná rozháranost a bezradnost.
aHlas Národa« sdělil: »Za ozdravění našich domá
cích poměrů přimlouvá se ve velkonočním čísle »U
nion« posl. dr. Karel Baxa. Místopředseda Národní
Rady pokládá za první požadavek českého rozumu,
aby české strany použily parlamentárních prázdnin
především k uspořádání našich vnitřních poměrů.
Zádná z českých stran nemůže býti vyloučena ze
spolupůsobení při velikých, všenárodních otázkách
(Aha, teprve teď!) a proto dopouští se těžkého
provinění všicci, kdož předem znemožňují takové
spolupůsobení. Nynější rozháranost a způsob boje
pociťuje se nejen v jistých společenských vrstvách
té neb oné politické strany, nýbrž také na místech,
která mají býti vůbec vzdálena všech politických
bojů (Sokolstvo, národ. jednoty!) Poslanec dr. K.
Baxa soudí, že očistu našeho veřejného života lze
přivoditi nejjistěji a nejrychleji stranami samými
a českou žurnalistikou (Ta však právě pokrokář
ským řáděním napáchala nejhorších činů.) Strany
musejí pak zanechati dosavadního způsobu boje
a na místo nadávání, podezřívání, nesnášelivosti a
kaceřování bojovati přesvědčováním a slušnou po
lemikou, jak jest tomu u jiných národů. (Ale po
kud se nadávalo hlavně katolíkům, byla to činnost
kulturní.) Která z českých stran bude oprávněna
jednati jménem českého národa, roztříštěného ve
strany, vzájemně se potírající?«

Dr. Baxa měl říci otevřeně, kteří lidé vnesli do
národa tak velikou rozháranost, které rvavé živly
na př, přinutily fanatickými svými útoky české
katolíky k sebeobraně. Pak by byla naznačena jas
nější cesta k nápravě. :

A pokrokový »Čas< po dlouholeté »reformní«
práci Masarykově, po tolikerém uspokojivém kon
statování, jak klerikalismus jest porážen, najed
nou přiznává, že národ — jest v úpadku. Napsal
totiž: »Rozhlédněme se do zadu: Bylo by bývalo
možno před 50—40, ba i jen před 20 lety to, co tak
prudce za posledních dob propuklo v českém bytí?
(Nebylo to, pokrokový žurnále, proto možno, že
tehdy měli v národě hlavní slovo lidé, »na
kažení jedem z Judey«, občané římští »s přeraže
nou páteří«.) Drancování veřejných peněz, četné
velké zpronevěry, politická korupce ne pouze jed
né strany, sahající po temných groších, až po tu
to Švihovštinu-Klímovštinu (zatímní vrchol, niko
liv už nejvyšší a posledni!) to vše, pojato úhr
nem jako celkový zjev, řinoucí se z téže příčiny,
bylo by bývalo dřív u nás nemožností, nejen v roz
sahu, nýbrž i ve zjevu vůbec. Tento rozdíl českého
dneška a včerejška je tak bijící do očí, že ukazuje
na hlubší, obecnou poruchu našeho života, a ta
porucha opět na hlubší, obecnou příčinu onezdra
vění českého organismu. Jako před 50—40 lety
byla nemožností taková depravovaná, sebeodsuzu
jící samospráva pražská, jako byly tehdy zhola
nemyslitelny přízraky Warwažovských, Šupichů,
Červených, ale i bezohledných Rašínů a povrch
ních Kramářů, nemyslitelná dlouhá řada defraudan
tův obecních, záloženských, spořitelních, spolko

kladniček a hnusných pasořitů národních slavno
stí — tak stejně byl tenkrát zhola nemyslitelný o
bludný úkaz Švihovšťiny-Klímovštiny. Dojista i
tehdy bývali kupování zrádci mezi námi, ale (až na
Sabinu) bývala to chamraď a černá ssedlina na
dně života, a nad to: kupovaná Němci, německými
policisty! Tentokrát však běží o generála velkého
voje národní armády a kupuje ho Čech, syn če
ského učitele, bývalý nacionální radikál — intel
gent a jurista kupuje inteligenta, c. k. soudce a
dvojího poslance: to je ono uděšující znamení, u
kazující kam se za půl století dovinul český vývoj
— a horší ještě: polou zastřená, polou zřetelná
perspektiva, kam za druhých padesát let tento náš
proud bytí se dovalí! Dnešek vidíme — a obchází
nás hrůza; větší však hrůza by nás měla obcházet
z toho, čeho nevidíme a do čeho padáme, ze zítřka
českého.«

Leč právě o bankrotu realismu napsaly V mi
nulých dnech liberální »Moravské Listy<: >Dnes
můžeme pozorovat již vychovance »Času< v jich
praktickém působení a seznáme, že jejich pokroko
vost jest toliko v tom, že tvrdí o sobě, že jsou
protiklerikálními, ale jinak jsou ve všem svém jed
nání nepokrokoví a zpátečníci. Jich zájem o veřej
né otázky se již tak sůžil, že kromě několika he
sel nemají pochopení pro žádné otázky. Ke všem
jevům ostatním se staví apaticky a jen malodu
chou kritikou ztěžují jiným práci. Největší vliv
zlednalo sl hnutí realistické na středních školách.
Ve všech téměř sborech středoškolských převlá

dají realističtí profesoři, a všímněte si, jaká bez
krevná mládež z jejich rukou vychází. Jest úplně
apatická ke všem otázkám, týkajícím se veřejného
života. Kde je ten dřívější ruch a mladistvý zá
pal, kterým vynikala mládež před 15—20lety? —
Dnešní inteligentní dorost neuvidíte v obranné prá
ci národní. Dřívější živá účast na literatuře, umění,
politice je ta tam. Nikde iniciativa a všude mrtvol
ný chlad. Právě na mládeži, která vychází ze ško
ly střední, nejlépe můžeme seznati, jak kulturně
ztroskotalo hnutí tradované »Časem«. Mládež vy
chovávaná realistickými profesory nesnese Srov
nání s mládeží, která rostla v době Bartošů, Kosi
nů a j. »Čas« ve vývoji českého cítění hrál vždy
podivnou roli. Co bylo české, bylo jím vždy zne
hodnoceno. Vše posuzoval zorným úhlem německé
ho protestantismu. Jemu vždy lahodil úpadek, a
rozvrat lépe nežli rozvoj české věci. A důsledek
toho byl, že český realismus, který zdravé roz
pětí českého nacionalismu vnosměšně vydával za
fangličkářství, myšlenkově tak ztroskotal, že dnes
jako stín obíhá kolem několika radikálů, kteří pro
všechny otázky mají jediný recept zoufalé ne

„Nu tak vida — tam dospěl národ v době, kdy
soustavně stříkáno kalem na katolickou církev, kdy
se stalo Široce založenou módou hlásiti se k Huso
vi a Žižkovi. Kdo pak vychoval ty obětavé české
venkovany, kteří si vedli dle vzoru babičky Bo
ženy Němcové? Kdo založil Ústřední Matici Škol
skou bez pomyšlení na sinekury? Kdo vymohl če
skou universitu a techniku? To přece nebyli ani
volnomnyšlenkáři ani masarykovci ani klofáčovci
ani heroldovci. Staročeská bodrá, ušlechtilá povaha
lidu korumpována násilně zištnými radikálními de
magogy.

píše prof. T. Wald: »Nebudu dokazovat, že jest
třeba očištění veřejného života českého, neboť by
lo to uznáno se všech stran. Jest jen otázkou, jak
k němu dospěti... Nepodaří-li se vůdcům kte
rékoli strany provésti plnou mravní obrodu ve
všech kruzích čelných, bude asi všecka další snaha
příslušníků strany zcela marna. Zneužívání politi
ckého vlivu ve prospěch osobní jest bohužel velmi
výnosné a nebývá dnes již obecně odsuzováno;
proto jest velmi svůdné, a nad to není příliš ne
bezpečné, děje-li se jen poněkud skrytě. Není tedy
valné naděje, že se vlivu takového z mravních po
hnutek dobrovolně vzdají ti, kdož jím dosud vládli
a z něho jakýmkoli způsobem těžili; jest při nej
menším nejisto, že budou k tomu donucení s hora,
od vedoucích politiků; a jest ještě pochybnější,
zdali mohou k tomu býti přivedení tlakem z dola,
uvnitř strany. K zažehnání těchto obav, bohužel až
příliš oprávněných, jest právě třeba organisace
nepolitické, stojící nad stranami, jež by strany mo
hla váhou svou eventuelně i donutiti, aby konaly
povinnost právě zmíněnou „. . Ale ovšem jest
především třeba mužů, již nestranností svou po
skytují záruku spravedlivosti . . . Že stávající Ná
rodní Rada úplně selhala, a že tedy třeba za ni
stvořiti něco lepšího, nemusím snad dokazovati.
Rovněž nemíním se šířiti o smutných zjevech žur
nalistických. jež by jistě pominuly samy, jakmile
by tu byla korporace, která dovede rozeznati prav
du a lež, a mohla by výroku svému zjednati na ve
řejnosti platnost. Utvořme tedy novou a lepší Ná
rodní Radu, jež by především naléhala na mravní
očistu odstraněním osob zištných z míst čelných.«

Jiný rádce (Jan Gallas) v témže čísle zdůraz
ňuje potřebu, aby jednotlivé strany (které přece
vesměs slibovaly pronikavou reformu zbahnělých,
zkostnatělých poměrů) byly napravovány rázným
poručníkem. Když se zřídila Národní Rada, če
kalo se ozdravění. Ale tu pojednou strany, které
vycítily nebezpečenství, jaké by hrozilo jejich
praktikám z nestranné instituce, honem se do této
rady vetřely a — >bylo po národní autoritě a ná
rodní vládě.« Prof. Mareš dal návrh na utvoření
národního výboru, který by bděl nad prvními po
třebami národa, o nichž dlužno se sjednotiti. Gal
las pokračuje: >Je, myslím, dnes každému zjevno,
že tato reorganisace je možna jedině zlomením ty
ranie stran v Národní Radě, jež její dnešní bez
mocné živoření způsobila. Jak jinak možno vytvo
řiti areopag (soudní dvůr) skutečně nad stranami
stojící a mající možnost na ně i působiti mocí své
autority, neb řečeno slovy prof. Mareše váhou své
výkonné moci mravní? Toto zlomení tyranie stává
se akutním (naléhavým) i jinde... Všude totiž
pozorujete úsilí, podrobit vlivu té či oné strany
i organisace, jež v zájmu národním jakýchkoli am
bicí stranických měly zůstati navždy ušetřeny.«

Věru zajímavé vysvědčení dávají pánové pře
kvapující výslednici dlouholetému >kulturnímuzá
vodění pokrokovému.«

Tedy národ má býti neznámými dosud Blani
ckými rytíři osvobozen od tyranie stran, které sli
bovaly lidu, jak otevrou brány největší svobodě.
Hledá se v kruzích neklerikálních cesta, jak by se

měl národ vymaniti ze zajetí vlastních poslanců,
kteří jsou přece vynikajícími representanty a či

niteli tyranisujících stran. A pak prý tito poslanci
jsou nejpovolanějšími zástupci širokých nezkaže
ných davů, pak se nevetřeli do národní delegace
cestami pokoutními.

Kdy ten připravovaný areopag začne opravdu
autoritativně pracovati? Již jeho zárodek byl zdep
tán pokrokářským podpatkem. Když šest vážených
mužů prohlásilo, že Šviha jest usvědčeným zrád
cem, »Čas« za krátko prohlásil, že by takovým
způsobem mohl odsouzen býti každý.

Tedy rakovina bude se šířiti dále, protože vlád
noucí strany, které semkly do pevných klecí ve
liké řady obětí, své zajatce tak hned nepropustí.
Každá z vládnoucích stran bude prohlašovati dále:
»Ostatní strany ovšem nestojí za nic, ale má-li
někdo přinésti nápravu, jsem to jen já, já sama.
Proto, širé davy, hlaste se honem za mé poplatní
ky. plaťte příspěvky, abych co nejdříve mohla dů
kladně reformovat.« Rvačky nabudou nejhrozivější
podoby, až začne hroziti řadě demagogů ztráta

cela strach, aby v samém roce Husově mezi de
magogickými sobci nepracovaly pěsti a hole na
důkaz, jak byl pochopen význam Husův pro vše
národní blaho, Kdyby Hus byl v Praze vypodob
něn na Staroměstském náměstí v pose zoufalého
Prokopa Velikého, pak by to bylo přiléhavým sym
bolem současné národní zbědovanosti, zaviněné
tolikerými bankroty!

FOTOP
— Trliedry a

dalekohledy
jen světoznámých

známek, dodává
firma:

Lodisiav Švestka, Praha

Moderní národohospodářská
svépomoc.

Přibývá škol, v nichž se mohou dobře vzdě
lati lidé, jimž jest ukládán úkol národohospodář
ského osvobození. A jak se užívá v našem národě
moderních vymožeností finanční vědy? Ukazuje
se, jak právě občané odborně vzdělaní buďto vy
užívají své obratnosti jenom pro sebe, anebo zavi
ňují trestuhodnou nedbalostí nejhorší finanční ka
tastrofy. Soudní lidé v době, kdy se provaluje pe
něžní skandál za skandálem, poznávají jasně, jak
jest potřebí předem pevných charakterů, má-li mo
derní pokrok přinésti národu podstatný užitek. Po
znávají, jak staří konservativní finančníci hospo
dařili daleko lépe, třeba že nevynikali největšími
odbornými vědomostmi. Heslovalo se celá desítile
tí, že žulové povahy se vypěstují v národě tenrve
tenkráte, až vliv »klerikální« bude oslaben. Nuže —
nyní vidíme, že se vyplnil pravý opak fanatických
proroků, Právě husitská společnost zavinila v Če
chách svou nesvědomitostí a hamižností veliké fi
nanční katastrofy.

Husitské tažení, které se obmezovalo hlavně
na činnost negativní, provedli v posledních desíti
letích minulého století mladočeši. Ti staří lyrikové,
kteří do omrzení hlásali nutnost odpadu od »kle
rikalismu«, neposkytujíce za ubíjené konservativní
zásady náboženské žádné positivní náhrady, mají
hlavní zodpovědnost za činy mladší generace, kte
rou přece sami vychovali. Ano, nynější dietáři,
hrabiví uchvatitelé sinekur, nešťastní hospodáři a
úplatkáři vyšplhali se k výnosným místům právě
proto, že aspoň formálně se přihlásili do tábora
husitského a že název >klerikálů« považovali za
velikou urážku svého charakteru.

V Praze připojeny na dlouhý řetěz radničních
skandálů opět nové články. Dne 20. t. m. při jed
nání sboru obecních starších učinil nové nepříjem
né odhalení sám člen Grošova klubu Kráčmer.
Řekl, že známému agentovi francouzských rouf
Ludikarovi r. 1912 komise správní rady elektric
kých podniků pronajmula umísťování reklamy na
střechách elektrických vozů za 1000 K. Ludi
kar vydělal za jediný rok na této reklamě sto dva
cet tisíc korun. Elektrické podniky nechtěly vy
čkati rok nebo dva, aby se přesvědčily, jak ta
kový nájem bude výnosný a zda by brzy neměly
nájemné značně zvýšiti. Naopak — Ludikarovi by
la dána smlouva hned na celých dvanáct let, takže
by mu kynul jistý zisk nejméně dvou milionů ko
run. Jest možno s určitostí tvrditi, že takovou ú
žasnou smlouvu uzavřeli opatrní konšelé s Ludi
karem jen proto, že věci nerozuměli a že neměli
při tom postranních osobníchzájmů?

Při té příležitosti pověděno také něco jiného.
Návrh na zřízení tak zv. masné pokladny, o jejíž
zřízení se jednalo již delší dobu, podán teprve ve
zvláštním dodatku, aby byl sbor přepaden věcí,



mer byl již dříve proti zPfženítéto pokládný: Ny
ní sdělil, že si ho zavolal jednou prokurista Morav
ské agrární banky v Praze k telefonu a řekl mu:
»Kdybyste nebyl proti; dostaneme tu masnou' po
kladnu okamžitě. My vám uděláme docela zvlášt
ní výhody, -tak nám to nekazte, abychom poklad
nu mohli zřídit.« Kráčmer však odpověděl, že ne

jméno zachová. — Tedy onen prokurista, který pa
trně finanční zálusky mnohých husitských Ivů do
bře znal, tentokráte neopatrně naběhl.

Dne 19. t..-m. konala se valná hromada akcio
nářů Ústřední banky českých spořitelen. Tam před

o hospodaření vrchního ředitele pražské centrály,
volnomyšlenkáře Pátka, zprávy přímo úžasné. V
bukovinské filiálce strkány peníze do podniků, kte
ré se vlastně teprve měly založiti, protože úředníci
banky se přihlašovali za spolupodnikatele. Proto

den tak nedbale, že první bilance skončila schod
kem jednoho milionu sto tisíc okrun. Pátek zata
joval správní radě pravý stav věcí. Ve třech le
tech bylo vyplaceno na odměnách a cestovném čle
nům správní rady 338.000 K, někteří dostali 28 až
38 tisíc korun, tak že za takové obrovské obnosy

světa. Ovšem tací notoričtí dietáři k nepořádkům
rádi mlčeli a brali ochotně, pokud bylo z čeho. 213
úředníků mělo platu sotva 470.000 K, kdežto osm
ředitelů, devět místoředitelů a 17 prokuristů mělo
ročně 240.000 K. Takový do nebe volající plateb
ní nepoměr ovšem mohl se klidně snésti v kruzích
husitských, zato však staročeští »klerikální« Brá

pořádek okamžitě. Kdyby byla vláda nepřišla se
svou pomocí: včas, pak by byla poškozena celá

kou skvrnu z dřívějších rozhodujících kapacit ne

svou >obětavou námahu« posud vypláceti ročně
pensi ve výši 17.500 K. Tak rozumějí pokrokáři 0
becnému. blahu národnímu.

Správce Mendik se na valné hromadě vyjá
dřil: »Vrchní ředitel Pátek projevil naprostou ne
zkušenost ve vedení banky. On zavinil, že po 12
letech jest ústav ku posměchu celému finančnímu
světu.« Proto také plným právem schváleny ná
vrhy, aby na členech bývalé správní rady bylo vy
máháno vrácení diet a tantiem, a aby se podnikly
kroky ke zrušení pensijní smlouvy s Pátkem.

Prostějovská nová radnice pokrokářská jest
pojištěna u německé vzájemné pojišťovny. Také
provedení novohusitského hesla: »Národohospo
dářské osvobození!«

Pokrokáři mohou mladočechům málo vyčítat. Na
kárnou řeč denníku Hajnova a Benešova >Samo
statnosti« odpovídá dne 18. t. m. mladočeský >Ná
rod«, že státoprávní agitátor Havrda na rozkaz stá
toprávního předáka Beneše dostal ze spořitelny se
milské 7.500 K na směnku, kterou podepsal nej
větší dlužník spořitelny, státoprávník Josef Pro
kop. Směnkami, které si vzájemně podepisovali Ed.
Beneš, Jos. Prokop a Boh. Prokop, opatřeno bylo
k >podpoře českého průmyslu« 1,146.905 K 23 hal.
Při úpadku těchto podniků nalezena sotva polovina
těchto peněz. Přes 700.000 K bylo pryč. Směnky
Dra Hajna připravily semilskou spořitelnu 0 20.000
korun.

Nyní pak docela »Samostatnost« pozbyla sa
mostatnosti důkladněji, než některý list byrokra
tický. Dokud ji podporoval hr. Litzow, pokud se
mohla opříti o semilskou spořitelnu, potud mohla
aspoň markýrovat svou neodvislost, svéráznost.
Nyní však denník radicí k hospodářskému osvo
bození ocitl se ve smyčce veliké závislosti sám.
List se hodil na krk tiskaři Beaufortovi, který shá
ní prý dohromady nové mecenáše na ten žurnál —
bezpochyby aby mohl přijíti k penězům, které mu
»samostatné« vydavatelstvo zůstalo dlužno.

Právě v posledních dnech ozvaly se hlasy
realistické i státoprávní o utvoření jednolité, moc
nější strany. Bystrému pozorovateli jest jasno, proč
najednou pánové přicházejí k novému »politické
mu přesvědčení«. Jedná se o vybřednutí z dluhů,
o to, aby po zániku >Samostatnosti« obstarával zá
ležitosti pánů z obojího tábora denník jediný —
zkrátka, aby politicko-finanční bankrot nebil tolik
do očí. I jiné orgány pokrokových radikálů vězí
ve smyčkách kapitálu jiného. A pak samozvaní
vůdcové národa horlivě před rokem Husovým po
učují občany jiné, jak jest nutna svoboda hospo
dářská, osvobození kulturní, jak jest zapotřebí ku
povati si zásady samostatnosti a volného rozma
chu u pokrokářů. Zatím všakpokrokové hospodář
ství jest pro český lid odstrašujícím příkladem.

Kulturní jiskry.
Přesvědčení reformátora dra Trauba jest je

f svoje'služby mládočeské stráně (dvěma poslancům
a členům akčníhovýboru) za cenu vhodňého1umí
stění v některém českém městě. Když však mu ne
bylo vyhověno, psal do >»Času« pak se pokusil
navázati styky se soc. demokracií, aby se mohl
usadit v některém dělnickém středisku — a koneč
ně spěchal v náruč té strany, která ještě pro jeho
osobní zájmy zbývala. Ta ho přijala v době zlé
ovšem s otevřenou náručí. Tedy přesvědčení Trau
bovo se chýlilo tam, kde pro něho stoupaly nejlépe
akcie. O katolickou stranu ani nezavadil proto, že
dobře věděl, jak pokrokářské křiky o bohatství
klerikálů jsou vyloženou lží.

SINGEROVY|
ŠICÍ STROJE

"obdržíte pouze v našich krá- |:
mechs vedlejším znakem
aneb prostředniocvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 279.

Sdružení katolické inteligence na postupu. V
Praze vydáno od horlivých katolických inteligentů
tento měsíc významné provolání, z něhož uvádíme:
Dle stanov jest účelem »Sdružení katolické inteli
gence«< pečovati všemi zákonitými prostředky o
proniknutí všeho českého života ideami křesťan
skými, o šíření a prohlubování křesťanské kultury
vůbec, umění, literatury a vědy zvlášť, o právní,
duchovní i hmotné zájmy svých členů. ($ 2. stanov.)
Skutečným členem »Sdružení katolické inteligen
ce«, které jest spolkem nepolitickým, může se státi
katolický křesťan a křesťanka, když zaplatí zá
pisné v obnosu 1 K a k účelům sdružení platí roční
příspěvek 4 K. Studující platí pouze 2 K Zakládají
cím členem stane se osoba právní i jednotlivec,
když k účelům sdružení splatí jednou pro vždy
obnos 100 K najednou, nebo ve čtyřech ročních
splátkách. ($ 5. stanov.) Zdárnou činnost sdružení
podporují pracovní odbory, schválené valnou hro
madou členstva ($ 10. stanov). V nich nejlépe lze
rozvinouti vždy určitou část širokého pracovního
programu, seskupiti členy příbuzných aspirací du
chovních i stejných zájmů stavovských. Letošním
rokem vejdou v život dlouho připravované pracov
ní odbory: literárně umělecký, národohospodářský,
pedagogický a úřednický. Aby činnost sdružení
mohla se rozšířiti v„celé oblasti českého národa,
mohou se všude i mimo Prahu utvořiti místní sku
piny ($ 11.) Jedním z prvních úkolů, které sdru
žení počne letos řešiti, bude přípravná práce k o
braně na r. 1915, druhým pak koncentrace kato
lických spisovatelů českých. K mnohým jiným ú
kolům se sdružení připravuje. Má-li však všem ů
kolům dostáti, musí nalézti mohutného ohlasu a
vydatné podpory v celé české katolické veřej
nosti, kterou sdružení zve, aby bez rozdílu stavu
přistupovala za člena »Sdružení katolické inteli
gence<! Přihlášky zasílány buďte na adresu: Ant.
Hrůza, c. k. pošt. oficiál a spisovatel, Praha VIL,

Záložna v Hradci Král,

Vkladynaknížky4 “
Vklady vázané výpovědí
a vkladystřádankové—5% <

Z rakouské universitní statistiky. Na osmi ra
kouských universitách bylo v uplynulém zimním
pololetí celkem 31.397 posluchačů. Na theologic
kých fakultách studovalo 1657, na právnických
14.111, na lékařských 7330 a na filosofických 8299
posluchačů. Na katolických theologických fakultách
v Olomouci a Solnohradě, které jsou mimo uni
versitní svaz, studovalo dle stavu koncem prosin
ce r. 1913 189 a 62, celkem 251 posluchačů. Podle
počtu posluchačů jdou rakouské university za Se
bou v tomto pořadí: Vídeň 10.310,Lvov 5871, Pra
ha (česká) 4713, Krakov 3344, Praha (německá)
2282, Št. Hradec 2203, Inšpruk 1480 a Černovice
1194. Na bohoslovecké fakultě české umiversity
bylo 135 řádných a 7 mimořádných posluchačů, na
právnické fakultě bylo 1756 řádných, 351 mimo
řádných posluchačů a 33 hospitantek. Z 1099 po
sluchačů fakulty lékařské bylo řádnýchposluchačů
1018, řádných posluchaček 67, 10 posluchačů a
3 posluchačky mimořádné a 1 hospitant. 1332 po
sluchačů fakulty filosofické bylo rozděleno takto:
603 posluchači a 79 posluchaček bylo řádných, 373

ště klikatější, než jak bylo oznámeno v minulém
týdnu. Napřed totiž tento chytrý advokát nabízel

posluchačů a 174 posluchaček bylo mimořádných a
hospitovalo 16 mužů a 87 žen.

"oppráBBAUkSdařskáhlicika o

Ovocaletví v Čechách roku 1913. Dle posled
ního výpočtu za rok 1913 provedeného bylo v Če

chách přibližně: 9,60L070 stromů 5+0yoremulýdro
vým, z nich 7,093.673 nesoucích, 18,229.964 stromů
s ovocem peckovým, z nich 14,773.385nesoucích,
tedy celkem 27,831.034stromů s ovocem jádrovým
a peckovým, z nich 21,867.058 nesoucích, k tomu
256.658 ořechů (ze 140 okresů), z nich 218.873-ne
soucích, úhrnem tedy 28,087.692ovocných stromů,
z nich 22,085.931 nesoucích. +

Výroba řepového cukru v Čechách ve výrob
ním období 1912—13.Počet cukrovarů opět poklesl
a to ze 112 v období 1911-12 na 110 období pozo
rovaného (ubylo po jednom cukrovaru ve finanč
ním okresu čáslavském a chomutovském). Úbytek
cukrovarů stal se v posledních letech zjevem stá
lým. V období 1903-4 bylo napočteno ještě 128 cu
krovarů. Celková čistá výroba cukru v Čechách
činila v pozorovaném období 7,922.470 a hodnoty
cukru surového. V předešlém období obnášela jen
3,231.724g hodnoty cukru surového. Přes tyto ve
liké změny zdá se, že zmenšení v počtu cukrova
rů nejen nebylo provázeno žádným poklesem ve
výrobě cukru, nýbrž právě jeji vzrůstem. Ze 12
finančních okresů, stávajících ve výrobním období
1912-13,vykazuje výroba cukru jen 7 (Čáslav, Krá
lové Hradec, Chomutov, Chrudim, Jičín, Litoměři
ce a Praha) a ze 225 berních okresů pouze 52. Nej
větší čistou výrobu měl finanční okres pražský s
3,151.952a hodnoty surového cukru, po něm finanč
ní okres jičínský s 1,907.169g. Průměrně na jeden
cukrovar připadlo čisté výroby 72.022 g hodnoty
surového cukru oproti 28.855 a předešlého období.
Z jednotlivých cukrovarů vykazoval největší vý
robu cukrovar ve: Zvoleňovsí v berním okresu
slanském se 165.818g hodnoty surového cukru, po
něm následoval cukrovar v Lounech II. se 165.224
a. Raffinerií bylo jako roku minulého v činnosti 7.
Množství konsumního cukru jimi vyrobeného činí
lo 4,329.194 g oproti 2,296.707 a období předešlého.

*Rolnictvo a přiznání k dani z příjmů. Správné
přiznání je tím nutnější, že hrozí přísné pokuty. Ka
ždý poplatník ať si od letoška svoje přiznání dob
ře uschová, aby později věděl, kolik přiznal a
mohl se na dřívější přiznání odvolat. Mnozí rol
níci domnívají se, že mají přiznati pouze čistý pří
jem. Než tak tomu není. Rolník musí přiznat i cenu
životních potřeb, jež potřebuje pro sebe a domác
nost. Životní tyto potřeby musí čitati tak, jakoby
je sám sobě prodával. Rozumí se, že cenu čítá dle
místních nízkých cen průměrných a to zvláště i
proto, že v domácnosti užívá potřeb, které by pro
některé vady daly se těžko prodat. Rolník musí
přiznat i činžovní cenu bytů rodinou jeho obýva
ných a musí pojat věc tak, jakoby sám sobě činži
platil. Do vydání pak nechť započítá všecky mzdy
a stravování čeledě, i členů rodiny, kteří jsou v
hospodářství trvale.

Katolický spolek rolnický ve Štyrsku měl
valnou hromadu v pondělí velikonoční ve Štyr
ském Hradci. Spolek dostoupil výše 48.000 členů.
Záložna spolku stoupla na 6 milionů vkladů. Hypo
tečních půjček udělila 22 mil. korun. Čistý zisk zá
ložny spolku za r. 1913 obnášel 100.000 K. Spolko
vá pojišťovna požární vzrostla na 90 mil. korun
a má 24.000 členů. Na valné hromadě mluvil o po
litické situaci president spolku poslanec Hagen
hofer a poslanci Huber a Schoiswohl, kteří mlu
vili ostře proti agitacím skupiny Pantzovy. Valná
hromada spolku, která počala službami Božími,
slouženými knížetem-biskupem Drem Schustererm,
měla okázalý průběh.

Jahody lékem. Francouzští lékaři zjistili, že ja
hody, obsahujíce značné množství kyseliny sali
cylové, znamenitě účinkují v chorobách rheumatic
kých a proti pakostnici. Lučebník Portes a po něm
Desmouliéres činil pokusy s 10 odrůdami jahod a
objevil, že 250 gramů jahod obsahuje tak značné
množství salicylové kyseliny, že úplně nahradí ji
né, drahé a méně příjemné léčivo. V každé za
hrádce je záhonek na výslunní, tam zasaďme z ja
ra malé sazenice ušlechtilých jahod. Založí-li se
jahodiště počátkem jeseně, ponesou již v příštím
jaře.

Křesťanský živnostník.
Vypsání soutěže z oboru knihařství, malíř

ství pokojů a malířství písma a štítů. Za účelem
povznesení smyslu pro dokonalou a vkusnou mi
strovskou práci mezi řemeslnictvem a obecen
stvem vypisuje ústav pro zvelebování živností
(technologické průmyslové museum) obchodní a
živnostenské komory v Praze soutěž pro mistry
a pomocníky, kteří v království Českém jsou čin
nými, z výše uvedených oborů. Předměty k sou
těži zaslané mají odpovídati úkolům pro soutěž
vypsaným a sloužiti praktické, běžné potřebě. Ce
ny stanoveny jsou vzhledem k jednotlivým oborům
následovně: Pro obor knihařský: I. cena 100 K,
II. cena 60 K, dvě III. ceny po 9 K. Pro obor ma
lířství pokojů: | cena 100 K, I. cena 80 K, dvě III.
ceny po 4 K. Pro obor malířství písma a štítů:
I. cena 100 K, II. cena 80 K, dvě Ill. ceny po 40 K.



Vždyť máš pysky veliké jako dva cerbuláty, na
"tváři puchejře.<

Hoch se vymlouval, že prý nešťastně upadl
na kámen. Kdyby byl prozradil, proč dostal přes
obličej několikrát hořícím koštětem, bývalo by s
ním zle. 

Druhý den byly pysky ještě větší... . A tak
i nezdar bláznivého reje noci filipojakubské poučil
zřetelně, jak domácí svár i nejpyšnější junáky dů
kladně připálí a dovede zkazit všecko, co pilná ru
ka připravovala.

Hoši z Hrachovsi netajili svou škodolibost nad
náhlým koncem nočního veselí mládeže luštěnické.
Ptávali se luštěnických hrdopýšků, kdy zas budou
koulet s kopečka soudečky, kdy z nich znovu budou
vylívat kolomaz a smůlu. Jindy zas varovali lu
štěnické, aby nikdy košťata nezapalovali, protože
rozpálené pometlo někdy tak se rozvzteklí, až ská
če do obličeje.

Když si hoši luštěničtí stěžovali tatíkům na ú
šklebky hochův přespolních, stýchali odpověď:
>Však vám to patří, beztoho při tomreji vždycky
zvlčíte jako cikáni. Taková komedie vám přinese
málo prospěchu.«

Veledůstojný Panel

Ve Vašem vlastním zájmu
žádejte výhradně

Voskové SYÍČKY
z továrny firmy

Fr. Sezemský
v M.

Jsou nejlepší a v odborných
kruzích za nedostižitelné uzná
vány.

BEZ KONKURENCE|

Boleslavi.

OEP*> Veledůstojnému duchovenstvu. <“

JAN HIRSCH,
pasíř a zlatník,

PRAHA =L, EKarlovaulice 10,
doporučuje velký výběrkostelního náčiní

jako: monstrance, kalichy, ciboria, lampy, svícny, ka

ditelnice atd. Starší věcioopravuje, v ohni znovu zlatíastříbří, vše co nejdůkladněji a levně. — Za vše se ručí.

O otěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddaný
Jan Hirsch.

Skvostné dárkyke všem příležitostem, jsko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky, jehly
AMa jiné zlaté a stříbrné skvosty

MĚ v nejmodernějším provedení
nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlatníka hodinářv RYCHNOVĚL(8
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěryhodn

zásilky navýběr i na splátky beszvýšení em
Založeno r. 1848.

EKatolíoi!
Nejvýhodnější a nejberpečnější ulošení vašich

úspor vám skytá jedině naše 1

Českoslovanská záložna VDraze

sama.- Probezplatnéuklá

dle doby výpovědní, »Jodnovysdlošen < v Praze,

Spálená ulice č. 46-IL

dání s venkova složní listy

we-Zápůjčky “

jel platíúrok aš Důchod. daň platí záložna

5b lo sdarma. -zapavinná revise

všeho druhu kulantně.

W Ve prospěchSvatováclavské Matice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslol, paramenlů
Prádia, praporů. příkrovů,kobercůaovoréke máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Fialce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové čenníky, rozpočty, vzory a hotovézboší
k výběru franko.

Bez velkoměstské rešie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny ašo 20%, než všade jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a 40 lot. vinstmí činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

KABDXBBBX CSI X EBDX GODX

ŽJan Horák, Ťsoukenník
, Rychnověnad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollokci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

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

i dobu více než třice*iletého působení.Učiňte, pros.m, malou objednávku na
zkoušku.

Xvolejemné látky na taláry.
ý Též na oplátky bez zvýšení cen!
ESD XCBD XGBI X GBDX G6 X

AeXG86XGSSDU68886X6

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ mm
89“ v Hronově Čís. 180. "8
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporučujevosvědčenýchjakostechksimnísezoně:

Modní látky viněné i dámskéi1pansképlátna, damašky,ubrusy, ra zehry košile,
— — daty atd, překrámnýchmodních vzorů. — =

adí Výbavy pro nevěsty "UWlevné, pevné, oeny. Velkolepý výběr. Mnoho

ehralných uznání. — 0b náv v oeněpřes20 K sláme vyplaceně. 1 balík vkusně rosdruženýchza18| ==
Obdršite to nejlepší! | Křesť-seclál podnik!
SEP“ Vpodniku tomto lze též bespečněuložiti UMB
vklady proti 6, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského

a Zemského Srasu. ©————————————

Jos. ROUS,
n prům.závodřez.řský,pozlacovačskýa

oltářnictví
— VŽAMBERKU

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovování starých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí Za Ceny MÍTNÉ.===

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení

v každém slohu a v nejčistším ,provedení.

Rozpcčty a informační cesty
Zdarma a b6Z ZÁVAZKU.==

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

Zahradní

všeho druhu,

drátěné ploty, vrata atd.
nejlevněji u firmy

JOSEF PLOCEK,
první královéhradocká velkodílna zímočnická.

Rozpočty zdarma.

jutové chenillové imit. »Smyrna«, vlněné cheniiolvé
minster«, vlněné plyšové »Tapestry«a »Velvet«.
Celistvé i běšné, různých šířek a velikostí, výtečné
jakosti apřekrásných vzorů vkusně zbarvených
Nástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené.
Cenniky zdarma

a tranko.

Koberce běžce
jutové »špagátové«, vlněné »ho

landské«, vlněné »Harlém«.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úšasně levné,

bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti. i

Jan Novák
Hradee Králové, Velké náměstí,
— vedle kostela Sv. Ducha. —

Moderní dámské kostCestovní pláště, paleta, dívčí pláštíky atd., vůbec veškeré
ab obleků do oboru dámskéhokrejčovstvíspadající.

1ýmy



Předplatnéna čtvrt roka 2 K60h
, na půl roku 5 K —

„óliš
zapsané společensívo s ruč. obmezeným

v Aradci drál.,
———— Adalbertinum.

Vklady na vkladní
knížky

4kb
Střádanky vydávají
se po složení prvé

> hovkladu v obnosu
K 4—.

Ústav podléháre
-visí Jednoty zálo

žen v Praze.

Královéhradecká bankovní
jednota.

Nová hospodářská instituce českých katolíků
— Královéhradecká bankovní jednota — vstoupi
la včerejšího dne do řady finančních podniků. Ú
čast na schůzi byla překvapující, na 72 společníků
bylo účastno osobně, 14 pak dalo se zastupovati
plnými mocemi. Účastenství osob z celé diecése
hradecké a litoměřické působilo mohutně a zvýši
lo radostnou náladu všech, kteří na podniku pra
covali a o jeho vybudování se snažili.

0 3. hod. odpol. zahájil předseda přípravného
komitétu p. Antonín hrabě Dobrženský ve velkém
sále Adalbertina valné shromáždění touto promlu
vou:

Zahajuje dnešní ustavující schůzi Královéhra
decké bankovní jednoty, společnosti s ručením ob

mezeným, dovoluji si Vás jménem zařizovacího|
komitétu co nejsrdečněji uvítati. Myšlenka založiti
katolickou banku není věcí novou. Již dříve na
různých místech našeho království bylo pomýšle
no na to, založiti akciovou banku pro vrstvy ka
tolické, leč bohužel myšlenka ta zůstala vždy pou
ze na papíře. Toliko v Hradci Králové nespouštěli
tuto věc ze zřetele a před 2 lety zakládané Úvěrní
družstvo Eliška bylo prvním stupínkem k dosaže
ní ideálu tak mnohých upřímných naších stoupen
ců. Diecésní záložny před několika lety v Praze,
v Českých Budějovicích a v Hradci Králové zalo
žené se co nejlépe osvědčily. Dokázaly, že mají
s dostatek životodárné síly, že dovedou správně
budovati a reelně pracovati.

Záložny jsou společenstva a jako taková ne
mohou a nesmějí pracovati s nečleny a provozovati
obchody výdělkové. Jest přirozené, že hospodář
ské expansi českých katolíků takové ústavy nemo
hly dostačovati.“<Vykonávaly záslužné poslání ve
svém okolí, leč nemohou zastávati všechny funk
ce peněžnictví a tak byli jsme nuceni vždy obra
ceti se na jiné ústavy peněžní, banky a bankovní
společnosti, aby různé transakce za nás prová

Insertyočítají se levně.m
bání v pátek v poledne.

k tomu, aby vybudovali podnik, jejž máme dnešní

svátcích vánočních, jest korunována zdarem.
Zakladatelé v prvém měsíci pomýšleli na zá

kladní kapitál K 20.000.—, v březnu jednáno o K
50.000.—, dnes máme již obnos K 100.000.— pře
sahující a jsem si jist, že dalších K 100.000.—v do
hledné době umístíme, poněvadž zájem o společ
nost v poslední době, kdy jsme o ní vydali zprávy
do veřejnosti, jest veliký. .

Zbývá mi snad jen ještě, abych podal váže
nému shromáždění některá vysvětlení. Formu spo
lečnosti s ručením obmezeným volili jsme před
formou akciovou z toho důvodu, že na zřízení
společnosti akciové potřebovali bychom delšího
času pro státní schválení, naproti tomu společnost
s ručením obmezeným jest možno ustaviti ihned

a zařizovací výlohy nejtou tak značné, jako jesttomu při společnosti akciové.
Na jiných místech bylo nám namítáno, že pro

vozovací kapitál nové společnosti bude příliš ma
lý, jinde opět, že není právě vhodná doba pro za
kládání takového podniku. Ku prvé výtce jest mi
sděliti, že kapitál tak malý byl volen zúmyslně,
poněvadž na jeho zvýšení máme času i příležitosti
dosti. S potěšením mohu konstatovati, že původní
naše naděje byly překonány do té míry, že vy
stupujeme s kapitálem dvojnásobným. Rovněž i
doba pro založení tohoto podniku byla nám zvláště
příznivou, poněvadž ulehčení na trhu peněžním u
možnilo nám hladké upisování vyložených podílů.
Jinak též oprávněnost podníku uznána byla všude,
ná mnohých místech pak 5 obzvláštním radostným
nadšením.

Poměr náš k Úvěrnímu družstvu Elišce v
Hradci Králové, které bude společnou agendou k
našemu ústavu přidruženo, nebude tomuto spole
čenstvu ke škodě. Společenstvo toto zachováno bu
de svému poslání: býti lidovým spořitelním ústa
vem živnostenských vrstev, jimiž byla založena a
kterým bude zachována. I nadále bude Úvěrní

poskytovati úvěr živnostesnký. Nová společnost
nebude na toto společenstvo vykonávati škodlivý
vliv, nýbrž naopak bude jemu ve všem podporo
vatelkou a pomocnicí. Cílem a úkolem nově zalo
žené společnosti Královéhradecké bankovní jed
noty vedle celé řady jiných úkolů bude, aby po
máhala v hospodářském snažení středním vrstvám
zemědělským a živnostenským. Máme pevný ú
mysl učiniti během času z této společnosti podnik,
který by vrstvám katolickým byt plnou náhradou
za jiné peněžní společnosti. Společnost naše není
sdružením několika velkokapitalistů. Střední vrst
vy našeho směru plně pochopily zdárné budoucí
poslání bankovní společnosti, uznaly její oprávně
nou existenci a také skoro všude, kam jsme přišli,
byli jsme vlídně přijmuti a alespoň nejmenší podíl
zákonem přípustný K 500.— byl upsán.

Mám pevnou víru, že krok náš, který jsme
vyvoláním tohoto podniku učinili, byl šťastný a
očekávám od Vás, velevážení, v každém směru
plnou podporu tohoto pdniku. Mám pevnou víru,
že nová bankovní společnost v ušlechtilém závo
dění v národohospodářském našem žití bude důle
žitou složkou, že dobude si předního místa, které
si též dokáže pro budoucí časy čestně uhájiti. O
tevírám dnešní valné shromáždění s přáním nej
lepšího zdaru našemu podniku.

Řeč pana hraběte přijata byla od shromáždě
ných s nadšením. Nato představil p. hrabě zástup
ce p. notáře pana Dra V. Krčmu, kandidáta notář

ství z Hradce Králové a vyzval jej, aby přečetl
smlouvu společenskou. Po některých vysvětliv
kách byla tato jednohlasně schválena a následova
lo její podepsání účastníky. Smlouvou touto zří
zen byl též výbor jednatelský a povoláni do něho
pánové: Předsedou Antonín hrabě Dobrženský,
velkostatkář, poručík 2. hulánského pluku v zá
loze atd. v Potštýně n. Orl., místopředsedy: Bo
humil Hobzek, c. k. gymnasijní profesor, předseda
řiditelstva Úvěrního družstva Flišky atd. v Hradci
Králové, Msgre Dr. Fr. Šulc, papežský komoří,
profesor bohosloví, čestný kanovník, předseda
Politického družstva tiskového atd. v Hradci Krá

lékař, majitel realit, phrkovní lékař m. s, místo
předseda Politického družstva tiskového atd. v
Třebenicích, Jindřich Jelínek, majitel realit v Kr.
Hradci, MgPh. Karel Maixner, lékárník, předseda
Politického družstva tiskového atd. v MI. Bole
slavi, Julius Russ, majitel realit, náměstek staro
sty král. věn. města Hradce Králové, člen před
stavenstva Spořitelny Královéhradecké atd. v
Hradci Králové, cís. rada Karel Skuherský, to
várník. maiřtel realit, mástopředseda Diskontní
společnosti, rytíř řádu Božího Hrobu atd. v Hrad
ct Králové, František Šabata, rolník a starosta,
předseda české strany křesť. sociální, předseda
[lospodářského sdružení čes. křesť. zemědělců pro
království České atd. ve Vrbici, Th. C. Adolf Šel
bický, sídelní kanovník, člen výboru Politického
družstva. tiskového v Litoměřicích.

Do dozorčí rady povoláni pánové: předsedou
Ing. Chem. Antonín Tauber z Kostelce n. Orl., mí
stopředsedou Antonín Pochmon. redaktor »Obno
vy«, člen řiditelstva a zakladatel Úvěrního druž
stva Elišky v Hradci Králové, členy výboru: An
tonín Hrubý, skutečný rada bisk. konsistoře, řidi
tel. Bisk. tiskárny atd. v Hradci Králové, Franti
šek Svoboda, prvoděkan v Semilech, Severin Žof
ka, majitel realit v Mladé Boleslavi.

Tím byla ustavující valná hromada skončena
a jest si jen přáti, aby všechny vrstvy katolické
s důvěrou obracely se na nově zřízený podnik,
který ve všech finančních záležitostech může kaž
dému vyhověti. Opakovali bychom jen výše již
řečené, kdybychom se rozepisovali o nutnosti zří
zení takového podniku, nechceme se také dnes po
znovu rozepisovati o všech funkcích, které bude
bankovní společnost míti a o kterých již tolik
bylo mluveno. Spojme proto všichni své stly k to
mu, vybudovati z tohoto počátku silnou katolickou
banku českou! To budiž pro nás příkazem a dle
toho také dále postupujme.

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jamu Nepeom.v Hradel Králové
bude

večtvrtek úno7. května 1914, ©2. bodině odpol.
vv dieoňsním spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHkova :tř

č. 800—L vHradci Králové.

Dr. Frant. "Šule,
předseda.

Dr.František Reyl,
jednate!.

Postup militarismu.;
Nenadáli se před padesáti lety ani velici ška

rohlídové, jak bude v nynějším století zbrojení po
kračovati. Došli jsme již tak daleko, že se zdá,
Jako by státy existovaly výhradně k vůli vojně,
jako by civilisté byli na světě v přední řadě k vůli
sycení válečného militaristického Molocha. Vinu
tu těžko přičítati jednotlivcům, k zbrojení vede
tlak davový. Vždyť i ty státy, které se chlubí de
mokratickým zřízením, i republiky, chlubící se, že
v nich vládne lid, zbrojí o překot. Na př. sama
Francie v poměru k počtu obyvatelstva zbrojí da
leko více než Rakousko.

Tak veliké mírové konference, tak časté uji
šťování chytrých diplomatů o úmyslech mírumi
lovných, tolik knih, vykládajících příšerně o hrů
zách války! A přece počet děl a pušek stále se
rimoží. Německo r. 1911 mělo 660.000 vojáků, nyní
zvýšen počet ten na 800.000 mužů. Naše říše měla
400.000 mužů, nyní novým branným zákonem se
zvyšuje ten počet na 620.000.V Evropě jest okrou
hle čtyři sta milionů lidí, ale již r. 1911 bylo zde
v míru 4,329.000 mužů. Počet ozbrojenců od té
doby značně se zvýšil. Jakmile by začala větší
válka, vzrostla by ozbrojená moc úžasně. Již roku
1912 vydávaly evropské státy na militarismus asi
devět miliard korun.

Ještě letos má býti započato v Rakousku se
stavbou dreadnoughtů, z nichž každý urnístí 24.500
tun a které budou stavěny úplně z ocele. Hlavním
druhem zbroje budou děla o kalibru 356 mm. Každá
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loď obdrží takovýchto děl 12 a tato budou umí
stěna ve čtyřech věžích po třech dělech. Mimo to
každá loď obdrží ještě 12 děl o kalibru 15—16 cm,
20 7 cm odrážečů torpéd, několik mitrauilleus, 4
vystřelovače torpéd. Nové tyto lodi budou míti
délku 175a šířku 29 metrů. Posádka jejich bude ob
nášeti okrouhle 1000 mužů. Jejich parní turbiny
budou vytápěny uhlím a naftou a vydají 50 tisíc
HP, čím dosaženo bude rychlosti 22 mořských mil.

Nyní bude nutno platiti daleko více, tyto pe
níze musí sehnati pracující lid. A kdo z toho bude
níti zisk? Říká se, že válkou jeden se obohatí a
sta jiných lid schudne. Kdo zde shrábne největší
zisk? Jsou to židovští kapitalisté (zvláště ve Fran
cii), kteří na militarismus půjčují, aby sebrali po
hodlně milionové úroky. Jsou to židovští dodava
telé, kteří v rozsáhlých rozměrech zaopatřují voj
sko provianty. Z továren na děla a jinou válečnou
zojaň židovští boháči rovněž mají výdělky obrov

zbavena jest všeho vlivu na zastavení zbrojení a
kdy protikřesťanské živly slibují, že připraví lidu
pravý ráj a blahý mír na základě protikřesťan
ském. Zatím militarismus jest jenom výslednicí
zmatených poměrů, do nichž lidstvo zabřeďlo ve
likašskými racionalistickými plány.

Mluví se mnoho o tom, jak prý lidstvo pokro
Yo v přirovnání k temnému středověku. Ale v ně
kterých nejdůležitějších otázkách životních jdeme
vlastně hodně zpět. Právě nynější doba dává veli
kor satisfakci středověkým papežům za jejich mí
tové intervence. Ano — papežská akce mělaveli
kovuzásluhu, že ve středověku dlouhý čas v mnoha
státech křesťanských vůbec stálého vojska nebylo.
Právě velice mocný papež Innocenc III., který měl
pronikavý vliv na osudy Evropy, napsal: »Může
býti větší.opak lásky k bližnímu, než když se
ligé vraždí? Může milovati Boha, kdo nemiluje
bližního?<Papež Lev IV.v IX. století sice prohlá
sii, že válka jest za určitých okolností dovolena,
je-li nevyhnutelna k. obraně vlasti. Leč zároveň
manifestačně dodal, že se máme války zdržovati,
i kdyby se nám zdála nutná.

>A přece v 10. a 11. století byly veliké půtky
zvláště v Německu«, namítne nám někdo.Přisvěd

davy, které přijaly křesťanství teprve nedávno, že
pohanská zdivočilost a choutky barbarské v mno
hých krajích musely býti tlumeny jen pomalu. Cír
kevní sněmy pozvedaly varovný hlas, biskupové
starali se co nejvíce, aby dle možnosti bojování
obmezili. Známá »treuga Dei<, která byla zavede
na úsilím církve, přinesla aspoň to dobrodiní, že
velmoži aspoň tři dny v týdnu ustali v bojování.
Velikou zásluhu církve v mírových akcích nedo
vede zastíniti sebe fanatičtější poukazování na ně
kterého papeže bojovného. Výjimky jsou všude.
Zato však Bismarckova železná, bezohledná, mili
taristická politika zavinila, že nyní V Evropě zbro
jí se silně vesměs, na všech stranách. A nikdo ne
dokáže, že toto zbrojení zaviňuje církev. Milita
rismus vzrůstá netoliko k ochraně hranic proti ne
přátelům vnějším, ale docela k vůli uhájení domá
cích řádů proti moderním živlům nepokojným. —
Revoluční choutky celých společností „provokují
státníky k zřízení železné moci.

Leč militarismus rozlézá se i do všech míst
ností, které jsou zřízeny výhradně k pěstování
umění a věd. Napřed se zavádělo na středních ú
stavech nepovinné vyučování střelbě. Když se u
kázal jistý úspěch tohoto zřízení, šlo se dále: za
čaly se pěstovati »válečné hry«. Nyní pak docela
již dochází k vojenským přednáškám k studující
mládeži. Ministerstvo vojenství samo — jako by
neexistovalo ministerstvo kultu a vyučování, pří
mo vydalo v tom směru nařízení zemským školním
radám, které byly pověřeny, aby daly příslušné
instrukce správám škol. K tomu všemu se dovolí
kolegům přednášejících důstojníků, aby se těchťo
přednášek sůčastnili.

Vládě se jedná o to, aby největší část inte-|
ligentního dorostu nabývala vojenského ducha. To
ho však se sotva docílí takovým způsobem. Hlav
ně jest potřebí dokázati světle, jaké prospěšné
idee má chrániti ozbrojená moc, jaké užitky v Ra
kousku plynou z vojenské obrany všem národům
bez rozdílu. Jestliže se stará vláda více o děti
albánské než o české děti vídeňské, pak nepo
vzbudí českou mládež k militarismu aspoň zmíně
ným školským opatřením. Z českého národa nyní
se hlásí do aktivní služby důstojnické velmi málo
lidí. Vláda činí pokusy, aby reservní důstojníci če
ští se hlásili k stálé službě, ale naráží na neochotu.
Proto se chytá stébla, aby aspoň způsobem umě
lým doplnila mezery v důstojnických sborech. Kdy
by konečně Vídeň dala našemu národu aspoň část
těch práv politických a kulturních, jež nám plným
právem patří, pak by nebylo zapotřebí tak podiv
ných cest. Hlásilo by se k službě vojenské Čechů
více.

Leč nejlepší východisko z trapné situace ev
ropského zbrojení by se nalezlo, kdyby příští mí
rová konference konečně vymohla, aby počet voj
ska ve všech státech byl poměrně seslaben. Pak
by si oddychli samř ministři vojenství a zbylo by
více příležitosti, času i peněz ke kulturnímu a ho
spodářskému povznesení národů.

Pokrokářská výprava pohořela. Veliký vztek
zalomcoval pokrokářskými agitátory, když přes
jejich přímo fanatické řádění zvítězil pří doplňo
vacích volbách do zemského sněmu za Kroměříž,
Hulín, Zdounky kaplan Antonín Urban. Pokrokáři
sami se přiznali, jak obrovský aparát rozvinuli,
jak se namáhali všemožným způsobem, aby k ra
dosti dra Stránského katolickou kandidaturu po
třeli, Ohlašovali již předem skvělé vítězství. Když
však utrpěl pokrokový blok přece jen porážku,
neznal jejich hněv mezí a přemýšlelo se opomstě.
Vytrubovalo se do světa, že prý katolíci zvítězili
jenom velikými podvody; však se bude žalovat a
žalovat a pak svět uvidí, jací jsou klerikálové!
Ale ani tato msta se nezdařila. Byla ohlášena ve
liká hotovost. K soudu vláčení poctiví voliči kato
ličtí a i někteří z těch, kteří volili pokrokáře Je
dličku. Došlo k několikerým výslechům, k nimž
se přihlašovali s velikou horlivostí pokrokáři za
svědky. Leč výsledek dlouhého, několikaměsíčního
a spravedlivě i důkladně vedeného vyšetřování je
ten, že státní návladní neshledal v jednání denun
covaných občanů ničeho trestného. Proto také
vyšetřování jako bezdůvodné ve všech přípa
dech zastavil. Tedy ani jeden z těch podvodů, o
kterých pokrokáři psal, nemohli řádnou cestou
soudní dokázati. Za to však zapomněli žalovati ty
křiklavé výtky, které katolíci otiskli proti zřejmým
šmejdům a násilnickým pokusům agitátorů pokro
kářských, Jestliže pokrokáři tak často tvrdí, že jim
jde o očistu politického a sociálního života, proč
ani nehlesnou, jestliže sami soc. demokraté cen
tralističtí vvtýkají autonomistům volebnípodvody,
triky a násilnictví rázu nejhoršího? Proč se spoju
jí s těmi, kteří nežalují, i když jsou viněni od ji
ných protiklerikálů ze zločinů kriminálních? Zase
jest dokumentováno, že »reformující« strana po
krokářská nejraději se mstí poctivcům, bojujícím
proti fanatické tyranii a zlehčování volební svo
body.

Moderní Inkvisice. Pokrokové učitelstvo kaž
dou chvíli snažilo se dokazovati, jak jest tísněno
»klerikálním útlakem<. Leč nepozorovalo, jak prá
vě svým protikatolicismem a oddanou přísluhou
živlům radikálním vbíhá do smyčky bezohledné

z Doubravky byla odsouzena do žaláře za to, že
přiběhla do školní učebny vynadat učitelce Přibí
kové před dětmi za to, že tato nechala jejího syn

ka po škole. Ke skandálnímu procesu dodáva
plzeňský dopisovatel »Našince<: »Ježková za své

ně-sociální demokracii. Jest totiž po-celé Doubrav
ce známo, že tamní soudružské teroristické vede
ní utvořilo zvláštní komisi, která má sledovati čin
nost učitelstva ve škole a zprávy dostává jednak
od dětí samotných, ale též od jednotlivých členů
učitelského sboru, jistě od těch, kteří stojí ve
službách t. zv. »pokroku« a volnosti. Komise pak
soudružská na základě takto sebraných zpráv udě
luje rodičům »ubohých« dítek rady a pokyny, jak
měli by proti nepohodlnému učiteli nebo učitelce
zakročiti. Jinými slovy: Ta sociální demokracie,
která nenalézá dosti ostrých slov proti nadvládě
katolické církve ve Škole, sama zavádí svou vlast
ní hrůzovládu nad učitelstvem.« — Snad aspoň ny
ní se rozpomenou někteří pokrokoví učitelé, že
právě konservativní rodiče hledí ulehčiti učitelstvu
obtížný úkol tím, že vybízejí své dítky k posluš
nosti ve škole. Až by se ocitlo učitelstvo vesměs
pod rudou knutou, pak by ze škol prchalo.

Zpět k Římu. V posledních letech vstoupilo do
katolické církve několik dam z vysokých kruhů
amerických. Mezi nimi jsou: švagrová bývalého
presidenta Henry Taftová, dále Reginald Wander
bildtová, jejíž příbuznj jsou všichni protestanty,
Colliersová, Jonningsonová, Burkeová a jiné. Na
jejich popud pořádají angličtí Dominikáni konfe
rence ve Waldorf-Astoria-Hotelu. Kard. Farley
všemožně podporuje toto dílo, jež dává naději ve
zdar, neboť v čele těchto Dominikánů je učený an
glický převor Vincenc Mac Nabb.

Uznání práce katolických mislonářů. Před
krátkou dobou zahájili socialisté a zednáři v Belgii
nactiutrhačnou kampaň proti misionářům v Konž
ském státě. Nactiutrhače musil zakřiknouti 'sám
král Albert řečí, v níž o práci katolických misio
nářů v Kongu se vyslovil takto: »Jaké to vzne
šené dílo! Ano, pánové, já, který jsem cestoval
touto kolonií, doznávám ne bez pýchy, že je hodno
naší péče a naší pýchy. A proniknut hlubokým
citem úcty skláním se při vzpomínce na všechny
ty, kteří s hrdinnou statečností a s planoucí věrou,
s věrou, která zušlechťuje, udělali z barbarské, ne
proniknutelné země kraj otevřený úplně pokroku,
kraj, kde láska k bližnímu a rozšiřování víry roz
zářily první červánky civilisace a jenž je spravo
ván lidem osvíceným.< Známý protestantský afri
cký badatel dr. Rohrbach z Berlína pravil v těchto
dnech.na evangelicko-sociálním sjezdu v Norim
berce, že nejhorší kletbou černochovou je vrozená
nechuť k práci; musil by býti zdesateronásoben
počet kněží a lékařů v Africe a zdvacateronáso
beny peněžní prostředky. Jenom nátlakem železné
moci autority je možno černocha vychovávati k
práci. A v tom dle dra Rohrbacha jsou vzorem
misionáři katoličtí. Jejich výsledky, docílené auto
ritou a kázní, jsou vzorné. Pakli protestantští mi
sionáři si neosvojí katolické misijní praxe, pak o
bává se dr. Rohrbach »nebezpečenství«, že celá
Afrika bude kdysi katolickou. V minulých dnech
prolétla tiskem zpráva, že V Kongu portugalském
byl zatčen portugalskými úřady anglický misionář
Bomskill na zdůvodněné obvinění, že se účastnil
odvodu otroků do kakaové plantáže na ostrovech
Sao Thome a Principe. Takovým způsobem ovšem
nekatoličtí misfonáři těžce získají srdcf: černo
chův.

V zájmu svornosti národa by měli rozhodně
promluvili rázně tí občané, kteří dobře vědí, kam
vedou nepříčetné štvanice náboženské. Berou ka
tolíci svobodu evangelíkům? Mluví nejštvavějším
a nejprolhanějšímzpůsobem proti vynikajícím.mu
žům evangelické konfese? cují do škol evan
gelických spisy a přednášky, jimiž má býti mládež
evangelická přivedena k Římu? Zato však stále
více se ukazuje, jak rozsáhlé štvanice proti kato
Jíkům se soustavně připravují pro rok Husův.



Nedávno ministr vyučování ryt. Hussarek vy
dal nařízení, v němž správy středních škol se upo

ké sbírky fiebo přípravy nebo kolportáž brožur k
oslavě Husísre: reku. Nařízení tedy docela roz
umné, porévadž střední školy nejsou k tomu, aby
se na nich pěstovaly náboženské Štvanice. Volno
myšlenkářský »Neruda« ovšem spoléhá na masa
rykovskou část středoškolského profesorstva a
praví: »Víme, že jsou gymnasiální správy, které
ferman jednoduše hodí do koše.« Dále dokonce
diktuje: »Kde na středním ústavu bude se vyše
třovat, tam jsou zkornatělí školometi, ale ne uči
telé mládeže! Naše studentstvo musí se súčastniti
v oslavě památky Husovy. Hus byl rektorem praž
ské university. Hus byl učitelem národa a Hus
byl bojovníkem za pravdu, která má býti zlatou
metou všech škol a učilišť. Ministerský ferman
je jen dalším dokladem ke snaze na zklerikaliso
vání našeho školství, na které si český národ kr
vavě platí a kde mu jiný poroučí! Doufejme, že
české střední školy ve své většině těchto ferma
nů si nevšímnou a se svým studentstvem samy o
slaví svatý rok Husův historickou pravdou a vy
světlením velikého Husova významu.« — Tak se
chytrým způsobem vybízejí správcové škol, aby
jednali proti nařízení samého ministra. Jest věru
otázka, kdo na vzdory nejjasnějším školním záko
nům vlastně poroučí ve školách Rakouska >zkle
rikaksovaného«. Kdyby měla »Volná Myšlenka«
skutečnou snahu pověděti o Husovi pravdu ne
strannou, poučující obecně, pak by rozhodně mi
nisterského varování nebylo potřebí. Vždyť ostat
ně samo Katolické duchovenstvo v hodině církev
ního dějepisu mluví o korupci, jež se v církvi za
hnízdila v době papežského rozkolu. Štváčům však
se jedná o to, aby v přednáškách o Husovi byly
zastíněny všecky jmé okolnosti oné doby fana
tickým zdůrazňováním korupce a aby pro nebla
hý stav, který bujel před půl tisíciletím, bylo
mrskáno kněžstvo nynější, které přece tehdejší
zlořády odsuzuje. Opakuje se něco jako za aféry
Drozdovy. Kněží, kteří hlasitě všude odsuzovali
přehmaty Drozdovy a husitských defraudantů zá
ložny, kněží, kteří sbírali peníze na podporu ne
nešťastných obětí, byli mrskáni barbarskou knu

brzy potom.
Historickou pravdu o Husovi katolictvo | na

prosto nezakrývá, naopak právě katoličtí histori
kové zasloužili se vážným studiem o povaze doby
Husovy u nás desetkrát víc než tuctoví demagogo
vé pokrokoví. Jejich přesně vědeckých (ani nej
novějších Sedlákových) výtěžků »milovníci Hu
sovy pravdy« rozhodně k přednáškám svým ne
použijí. (Tlukou-li tolik na husitský buben, heku
jí-li tak hřmotně o potřebě seznání Husa, proč
všichni dohromady nepověděli v posledních letech
tolik nového o Husovi, jako dr. Sedlák?)

Veliký význam Husův! Ano — ten jest, ale vý
hradně negativní, protože sami osobní přátelé Hu
sovi přestali hlásati ty theologické domněnky, kte
ré Hus prohlašoval za články pravé víry a jež cír
kev odsoudila. Staletý zápas husitstva s katoli
cismem točil se výhradně jenom kolem přijímání
pod obojí, podávání svátosti nemluvňatům a ko
lem svátku Husova — tedy kolem zásad, jichž Hus
sám nezavedl. Význam Husův tkví výhradně v
konfliktu mistra s právoplatnou správou církve. A
tohoto konfliktu hodlají fanatikové využitkovati
nejvyšší měrou. Štvavé řeči proti hierarchii středo
věké účelně a chytře se zahrotí proti kněžstvu
nynějšímu a budou vneseny do škol navštěvova
ných katolickou mládeží, aby se vzbudil odpor
proti katolickým učitelům (jak duchovním tak lai
kům). O to tu jde, vyvolati poštvání mládeže pro
ti těm, kteří posud z důvodů nejvážnějších a nej
správnějších souhlasiti nemohou s těmi dogmatic
kými domněnkami Husovými, kterých přece sami
pokrokáři nevyznávají.

Osnované štvanice hledí chytře a podvodně
posluchače zaskočiti. Řečníci totiž obratně se vy
hnou hlavnímu jádru sporu koncilu s Husem, vylíčí
v dlouhém líčení Husovu bezúhonnost a dodají:
Takového člověka tedy klerikálové umučili, proti
takovému se staví i klerikálové nynější, docela i
vaši klerikální učitelé. Nyní sami suďte, jakými
jsou nepřáteli pravdy tací zpátečníci.« Málokomu
z prostomyslného posluchačstva napadne ozvati se
protestem: »Neklamte lid! Husa bezúhonného, re
formátora mravů církev neodsuzuje. Vždyť přece
sama má v katechismu příkazy vedoucí k těm re
formačním metám, o jaké usiloval Hus. Vždyť sám
koncil Kostnický zdůrazňoval potřebu mravní re
formy církve. Církev však zavrhuje bezpodstatné
domněnky Husovy. Katolictvo nemůže a nesmí
souhlasiti s Husem tvrdícím, že všecky i dobré
skutky člověka obtíženého těžkým hříchem jsou
hříšné, že každý hříšník krade všecko, čehouží
vá — i vzduch i světlo sluneční. Nemůžeme sou
hlasiti, že by církev snadno obstála i bez nejvyšší
viditelné hlavy, jestliže i maličké společky si volí
předsedu. Nesmíme přisvědčiti k Husově nepravdě
o existenci papežky Johany< atd. Byl-li upálen na
základě světského zákona v Kostnici Hus pro myl
né dogmatické dohady, byly v Čechách na rozkaz

mnichů pro nauku správnou, že nechtěly přisvědčo
vati k fanatickému zpátečnictví, které zhynulo zce

Význam Husův! Jakou novou kulturu husité
vnesli do českého království? Co měli a zachovali
dobrého, to podědili po Karlu IV. a jiných učených
katolících. Již zběžný pohled z Hradčan na Prahu
poučuje, zda stará, obdivovaná Praha jest výtvo
rem husitským či katolickým. Nastala dekadence
na universitě, ujařmení lidu, ochabl obchod a prů
mysl, tisíce nádherných pomníků umění stavitel
ského a sochařského obráceno v trosky hnutím
husitským. —— Může kterýkoli český vlaste
nec na takovou dobu, v níž bezohledný milita
rismus dusil kulturu po patnáct let, vzpomínati s
velikou radostí?

Využije se tedy výhradně negativní stránky
Husova působení. Ale prý rektora universitního má
národ ctíti! Ano — učenému vlastenci všecka čest.
Ale kdy pokrokáři usilovali o to, aby se vzdala pří
slušná pocta také katolickým obětavým zaklada
telům této university, kteří Husovi jeho studie u
možnili? Kdy vzdali manifestační hold prvému
kancléři university Arnoštovi, kdy chválili vřele
jeho nástupce, který se zastal rázně práv českých
údů university proti Němcům?

Kdyby do škol byly vnášeny přednášky., které
by tepaly učebnou látku profesorů přírodopisu,
psychologie, dějepisu nebo kreslení, povstali 'by
pokrokoví paedagogvé na svou obranu jako je
den muž. Katoličtí učitelé však jsou mrskáni ne
toliko proto, že chtějí hájiti svou učebnou látku, a
le i docela z té příčiny, že proti notorickým lžem
odvažují se postaviti pravdu.

Na štěstí uvědomění v lidu katolickém stouplo
již tak, že práce demagogická bude stížena. Kdyby
chom se spoléhali na intervenci hofrátů, kdyby
katolický lid se neozýval proti štvanicím obmysl
ných agentů, pak bychom věru byli na tom bledě.
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Adalbertinum.

předem vzorky příštího zednářského ráje svobo
dy. Když mluvili na obranu víry v osobního Boha
v Praze pozvaní naši řečníci před židovskými ú
častníky volnomyšlenkářského sjezdu, křičelo se
na ně hromadně jako při útoku. Na jiné volnomy
šlenkářské schůzi v Praze proti knězi, který dostal
slovo, řádilo se tak, až mu šlo o život. Dne 29.
dubna konala se v Brně schůze německých vol
nomyšlenkářů, na kterou byli pozváni jako řečníci
pověstný Hock a Pernerstorfer z Vídně. Předsedal

do | v Americe vysokých úřadů z vůle lidu
pro 5VoKbyjsirost a svědomitost. — Nedávno býla
vypsána ve Sště Ohio cena za nejlepší pojednání
o >loďstvu a hrdinovi ve válce r. 1812«.První ce

lické školy Nejsvětějšího Srdce v Cincinnati. Do
stala 200 dolarů. Závodu se súčastnilo žactvo jak
protestantské ták katolické, ze škol státních i kon
fesních. Bylo odvedeno rozhodujícímu výboru ně
kolik tisíc pojednání. — V okrese Pocahontasu ve
státě Jowa konala se veliká zkouška, které školy
pro vzdělání dítek nejlépe působí. V >»kontestu«
konaném na Popoleční středu vynikly dítky dvou
katolických škol, jež byly na prvých místech, kdež
to obecné a státní školy byly na druhém a třetím
místě. Katolická škola sv. Jana v Gilmore získala
v zápasu místo prvé, škola sv. Columkille ve Vari

Nedávno podobný kontest konal se v Brooklině,
kdež žactvo katolických škol rovněž zvítězilo. Tak
odpovídají katolíci celé veřejnosti na otřelé, vy
bledlé fráze o >»klerikálním zpátečnictví«.

Politický přehled.
-Poláci pro zavedení ústavnosti Parlamentní

komise Polského kola na své schůzi 23. dubna u
snesla se s největším důrazem spolupůsobiti k to
mu, aby státní život rakouský neopouštěl dráhy
ústavní, aby z praxe paragrafu 14. nevzešlo jednou
zrušení celé ústavy. V tom smyslu dopsal také
předseda Polského kola dr. Leo presidentovi sně
movny dr. Sylvestrovi. »N, F, Presse« tu vysvě
tluje, že třebaže se Poláci co nejrozhodněji při
mlouvají za ústavní život politický a zavrhují člá
nek čtrnáctý, musí uvažovati nejen o zastavení ú
stavy v říši, nýbrž také o nezákonitých poměrech
v království českém a poukázati k tomu, že tako
vé poměry by v Haliči netrpěli. Za nynějšího sta
vu česko-německého sporu musilo by se tudíž hle
dati východiště z parlamentních nesnází jen vy
hověním požadavkům samosprávným. Rozhodně
musila by vláda zasáhnouti do této otázky a dáti
na jevo, že chce opět zjednati ústavní poměry v
království českém i na říšské radě.

- Němci se obracejí? Předsednictvo německo
nacionálního svazu stěžovalo si u ministerského
předsedy hr. Stiirgkha na nadužívání $ 14., a žá
dalo, aby v Čechách byl co nejdříve zaveden ú
stavní stav a svolán parlament. Hr. Stirgkh od
pověděl, že obnovení ústavy v Čechách jest jeho
přáním a že ukáže-li se po konferenci klubovních
předsedů (svolána jest na den 4. května) možnost
dělnosti parlamentu, jest odhoten říšskou radu
svolati. Hr. Stůrgkh ještě připomněl,'že poslanci,
nejsou-li spokojeni s vládou $ 14., musí se o děl
nost parlamentu postarati sami. Nepodaří-li se jim
to, pak bude vláda zbavena nespokojených parla
mentárníků. — Němci z Čech však už nanovo od
mítli zasahování Němců alpských. V poradě ně
mecko-nacionálního klubu podali totiž alpští Něm
ci návrh; aby Čechoněmci připustili vypsání vo
leb do sněmu českého a jich provedení. Sněm če
ský by pouze zvolil národně-politickou komisi;
která by začala pracovat a za to by Češi upustili
od obstrukce. Ale Čechoněmci postavili se proti
tomuto návrhu a navrhovatel ho odvolal.

Porada o situaci v Čechách konala se 24. dub
na ve Vídni za účasti hr. Stůrgkha, místodržitele
kn. Thuna, ministra vnitra bar. Heinolda, správce
finanč. ministerstva bar. Engla, předsedy zemské
správní komise hr. Schónborna a finančního refe
renta dv. r. Kvěcha. Jednalo se ve schůzi té také
o finanční výpomoci, ač hr. Schónborn na počátku
sezení zem. správní komise 22. dubna prohlásil,
že nejsou pravdivy časopisecké zprávy, že zem
ská správní komise vyjednává o 50milionovou
zemskou půjčku.

Delegace zahájeny v Budapešti 28. dubna u

hr. Sylva-Taroucca, předsedou zahraničního vý
boru dr. Fuchs. »Červená kniha« o krisi balkánské
byla dodána delegátům a jest neobyčejně tlustá.
Po výkladu hr. Berchtolda ve středu 29. dubna
nastala pausa do 6. května. Dne 29. dubna přijaty
obě delegace arciknížetem Ferdinandem, který na
holdovací proslovy předsedů obou delegací pro
hlásil, že od posledního zasedání delegací povolilo
napětí v zahraniční situaci, všude snaha k zacho

slanec Niesner. Brněnští židé, kterým ovšem nej
více záleží na postupu zednářské tyranie, obsadili
sál už dávno před schůzí a dva katolické kněze
vyhodili ze schůze tak »šetrně«, že je zranili a ša
ty na nich rozedrali. V průběhu schůze byl mluvčí

kati od lidí, kteří manifestačně tleskají k barbar
ské sveřeposti portugalských kolegů. Bezcitná ty
ranie postupuje proti křesťanstvu stále směleji.

stva jest nevyhnutelno žádati větší obnos. Výdaje
na vybudování branné síly říše nabývají čím dál
větších rozměrů. Neméně než 754 mil. činí potřeba
vojenské správy a pro vybudování válečného loď
stva žádá se 426 mil. 836.000 K, jenž má býti vy
dán během příštích pěti let. Sám ministr zahranič
ních záležitostí hrabě Berchtold ve výkladu svém
doznává, že společná vláda činí velké požadavky
do schopnosti a obětavosti obyvatelstva. Hrabě
Berchtold soudí, že nevyjasněná dosud situace V
části Epiru může vůdčím činitelům v Drači způso
biti vážné starosti. K Srbsku osvědčuje prý naše
říše nejdalekosáhlejší ochotu, rovněž i Černé Ho
ře. S Bulharskem snaží se vlády oživiti svůj ob



chodně politický poměr. K Řeckujeví se náš poměr
přátelský a Turecku má se přispětik hospodářské
mu posflení. Trojspolek zůstává nezměnitelným
podkladem naší zahraniční politiky. Náš poměr k
Rusku má trvale přátelský ráz, poměr mocnářství
£ jednotlivým velmocem jest veskrze uspokojivý.
Aby postavení naší říše v srdci vojensky vyzbro“
jené a k boji pohotové Evropy i nadále bylo za
chováno, třeba zbrojiti ... Toť obsah výkladu
hr. Berchtolda.

Zemské volby v Tyrolsku. Ve všeobecné ku
rii obcí venkovských v Tyrolsku německém i
vlašském byl zvolení vesměs velkými většinami
křesť. sociálové.

Sejzd národmostí v Uhrách konati se bude
na podzim.

Král Jiří v Paříží. Angličtí královští manželé
přijati byli v Paříži nadšeně nejen úřední cestou,
ale i národem. Z přítomnosti anglického státního
tajemníka Greye přikládá se návštěvě této veliký
politický význam, ač sám londýnský >Times« tvr
dí, že návštěva tato nezavedla ani něco nového ve
stycích mezi oběma zeměmi, ani nic nezměnila v
tom, co bylo dříve. Plán francouzský: změnit sho
du mezi Francií a Anglií ve spolek a proti troj
spolku (Rakouska, Německa a Italie) postavit pro
titrojspolek Francie. Anglie a Ruska, byl ze strany
Anglie odmítnut.

Balkán. V odpovědi své na notu Řecka vyho
vují velmoci požadavku Řecka po úpravě hranic
u Argyrokastra a žádosti Epiřanů, jimž se má do
stati náboženských a národnostních výhod. Ohled
ně Egejských ostrovů, slíbených Řecku, zakročí
velmoci u porty, aby uznala práva Řecka. Záro
veň vyzývá společná nota Řecko, aby vyklidilo
Epirus, což se už také provádí.

"Spojené Státy proti Mexiku. Do sporu vložily
se nyní jihoamerické státy, snažíce se zprostřed
kovati mír, ale také Německo, Anglie a Francie
usilují přiměti presidenta Huertu, aby zprostřed
kování přijal. Přes to americká vláda pokračuje
ve válečných přípravách na souši i na moři.

Situace v Ulsteru irském nabývá zase hrozi
vější tvářnosti. Úřady byly úplně oklamány a do
Ulsteru bylo tajně dopraveno 75.000 ručnic a 40 tun
nábojů střeliva. Následkem toho všecky pluky v
hlavním městě Irska — Dublinu dostaly rozkaz,
aby vytáhly do kraje ulsterského. Nařízena také
blokáda přístavu ulsterského a Lomlasche, aby
nemohl býti propašován válečný materiál.

Uprázdněná mista v duchovmí správě. Citelný ne

zených. V dubnu 1914 bylo neobsazeno 22 míst samo
statných a 92 výpomocných duchovních správců, cel
kem 114 kněží je potřeba v diecési královéhradecké. Na
mnohých místech mívají duchovní až 20 hodin vyučo
vacich (často i v přespolních školách) a při tom celou
duchovní správu. Všecky obory jsou přepiněny, jen du
(chovní stav má nedostatek sil. Pak se ještě mluví a píše
o blahobytu duchovenstva!

Májová pobožnost. V předvečer 1. května slavena
v chrámu Panny Marie v Hradci Králové první májová
pobožnost za velikého návalu věřících. Bylo súčastněno
množství družiček z místa i okolí. Působivou promhuvu
pronesl horlivý kazatel dp. P. Řehoř S. J. Sv. požehnání
udělil vsdp. kanovník Dr. Fr. Reyl. Krásně zapěny ná
kůru sesfleným chrámovým sborem litanie komponova
né dp. Dr. Svobodou. Pí. Kořínková zapěla za průvodu

varhan a houslí procítěně případnou píseň. Májová po
božnost trvá celý tento měsíc v témž chrámu.

Česká pout do Lará. Lurdský spolek zaslal na vše
chny farní úřady plakáty české sekce 25. cuch. kongresu
v Lurdech a prosí vdpp. duchovní správce co nejsnaž
něji o laskavé afigování těchže na hlavních dvéřích
chrámových. Upozorňujeme, že i po čas kongresu bu
dou konány denně svátostné i světelné průvody, ovšem
daleko velikolepější než jiná léta. Čeští poutníci budou
míti své samostatné české služby Boží. Jest postaráno
o hudbu a zpěv, který obstarají obětaví a nezištní bratři
vdpp. Kolískové, jichž se lurdský spolek energicky za
stal proti útokům, obsaženým v brožurce »Pouti do
Lurd«, jež sepsána byla jistou obchodnicí pražskou ze
zášti proti vdpp. Kolískům a našemu spolku. Máme za
to, že všichni, jimž brožura tato zaslána byla, odsoudili
obsah její a podivili se asi, jak mohla býti podepsána ně
kterými kněžími. Nelze věru ani věřiti, že by brožuru
tu kněží na konci uvedení skutečně také byli pode
psali, jak vysvítá z prohlášení v »Čechu« nedávno u
veřejněného, v němž jeden z nich výslovně praví, že
brožury té nepodepsal. Nejsme daleko od pravdy, do
mniváme-li se totéž i o druhých. Jest na čase, aby se
v Praze zakročilo proti řádění jisté osoby, jejímž pro
gramem jest klamati katolickou veřejnost. Tolik na o
branu! Zájem o čéskou pout do Lurd u příležitosti euch.
kongresu jest veliký, takže dle stále docházejících při
hlášek zdar české pouti jest zajištěn. Přihlášky přijímají
a programy zasílají: Ant. Kašpárek, farář u Panny Ma
rie Sněžné Praha II., Jungmanovo nám. 20., Leopold Ko
lisek, farář a kons. rada Blansko na Moravě a Jos.
Rossler, farář t. č. Vel. Ouřím u Rychnova nad Kněžnou.

Kostelní práce
. pozlaoovačské a malířskéjako : malbu, tónování

a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský

v Hradci Králové.

Církevní věstník.
J. Exc. meláp. biskup Dr. Josel Doubrava investoval

dne 29. dubna v Kutné Hoře na kanonikát královéhra
decké kapitoly vsdp. V. Hlavsu.

Jastalace nového sídelního kanovníka. V neděli dne

Hlavsa. dosavadní farář a bisk. vikář v Rokytnici, ve
zdejší kathedrále svoji instalaci Tento církevní hodno
stář narodil se 27. září 1851 v Javornici, na kněze byl
vysvěcen 16. července 1876. Jest obecně známa horli
vá jeho činnost hospodářská, která korunována znameni
tými úspěchy pro chudý pohorský kid.Že došlo k stavbě
dráhy z Rokytnice do Vamberka, o to hlavní zásluha ná
leží nově jmenovanému kanovníkovi. Přejeme šlechet
mému hodnostáři, aby se těšil novému svému úřadu ve
zdraví dlouhá léta! Bůh žehnej!

Zprávy dlecésní. Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo
ráčil jmenovati vdp. Václava Hlavsu, b. vikáře, maji
tele zl. zásl kříže s korunou, děkana v Rokytnici, ka
movníkem kathedrální kapitoly v Hradci Králové. — Vy
znamenání jsou vdpp.: Frant. Laštovička, katecheta na
měšr. dívčí škole v Litomyšli, obdržel Expositorium ca
aonicale, Frant. Dostál, katecheta na měšť. škole dtvčí
v Hradci Králové a Ant. Vobejda, kaplan v Cerekvici,
obdrželi farní synodalie. -- Ustanovení jsou pánové:
Vojtěch Kratochvíl, farář ve Vidochově, za faráře v
Bělé u Přelouče, Josef Růssler, kaplan na Uříně, za fa
ráře v Solnici, Frant. Honců, administrator, za faráře v
Novém Hrádku, Vojt. Láska, farát v Hlušicích, převzal
excurrendo administraci fary Starobydžovské, Ladisl.
Hronek, administr. v Litrbachu, za admimistratora do
Semanína. — Na odpočinek vstoupil: pan Frant. Rauch,
farář Sv. Křížský, v Něm. Brodě. — V Pánu zesnul:
Ignác Lhota, os. děkan, b. notář, farář na odpoč. v
Nuslích, zemř. 7. dubna, (naroz. 1837, vysvěc. 1863);
Sigmund Stepan, b. notář, děkan, farář na odpoč. v
Litrbaších, zemř. 13. dubna, (naroz. 1840, vysv. 1866).

Německého Brodu, fara' ve Vidochově, patron. nábož.
matice, obojí od 1. května 1914.

l

Zprávy organisační
'a spolkové.

Sunlřice. Katolická jednota oslaví letos dne 5. čer
vence na svátek Navštívení Panny Marie svoje desíti
leté trvání a prosí tudiž výbor Jednoty, aby okolní or
ganisace v tuto neděli žádných manifestací a schůzí ne
pořádaly a slavnosti ve Smiřicích korporativně s pra
pory se súčastnily, Program později. Na shledanou!

Velká Jesenice. V neděli dne 19. m. m. pořádala
skupina katol. mládeže zdejší poučnou přednášku ve
prospěch »Útulny slepých dívek na Kampě. Zajímavým
skoro 3 hodiny trvajícím způsobem přednášel o Římu
a jeho památkách dp. Jan Řezníček, katecheta z Červ.
Kostelce. Milá a poučná slova, provázená 215 krásně
barvenými světelnými obrazy, seznamovala nás se sta
rými památkami věčného města a odhalovala podzem
ní chodby z katakomb. Za námahu, obětavě nám pro
kázanou vzdává tímto skupina mládeže veřejné díky dp.
J. Řezníčkovi! Bůh Vás posiluj a žehnej Vám! — Vý
těžek odveden »Útulně« na Kampě.

Ronov nad Doubravou. Ve sdružení katolické mlá
deže dne 26. dubna přednášel. dp. M. Klouda o své loň
ské cestě na thema: »Přes Černé moře — Kavkazem —
po Rusku.« Přednáška byla provázena 110 světelnými o
brazy, jež pořídili pp. MUDr. Ot. Reytt z Baumgartenů,
primář nemocnice v Příbrami a MUDr. Viktor Svatoš,
zubní Mkař, rovněž z Příbramě. kteří s p. řečníkem
spolucestovali. Velmi krásně uplynuly nám dvě hodin
ky při poutavé přednášce o cestě po té části Ruska,
která jest opravdu u nás posud málo známá. Z čistého
výtěžku věnováno 30 K na knihovnu sdružení mládeže.
* Česká Liga Akademická pořádá v neděli dne 3.
května 1914 o půl 11. hod. dopoledne VII. řádnou valnou
hromadu ve spolkových místnostech v koleji Arnošta z
Pardubic v Praze. Program: Zahájení valné hromady
předsedou spolku. Čtení protokolu z minulé valné hro
mady. Čtení zpráv jednatele a ostatních členů výboru.
Návrh výboru na změnu jednacího řádu. Volba nového
správního výboru. Volné návrhy. Zveme všechny přá
tele našeho hnutí studentského. aby se přesvědčili o na
ší práci pro velikou věc katolickou a doufáme. že ve
řejnost, která vždycky chápala naše snahy, i tentokrát
hojnou účastí nám projeví svou přízeň a sympatie.ND

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 27. dubna. Dotaz zemské
správní komise království Českého, zda obec souhlasí
s tím, by defin. zřízencům státních ústavů a podniků
nastoupením úřadu přiznáno bylo domovské právo v

žádost berního referátu c. k. okres. hejtmanství za no
vě, úplné jmenování důvěrníků pro daňí-z příjmu na dobu
6 let, postoupeny byly měst. zastupilelstvu. — Vyplše
se ofertni řízení omezené na zdejší živnostníky, ta roz
mnóžení kabín na měst. koupadle. — Vzáto bylo na vě
dom, že c. k. min. veř. prací svolilo, by zdejší obcí ná
výloby s udržováním a natahováním hodin na obou vě
žích kraj. soudu byl vypřácenroční příspěvek 50 K do
odvolání. — Návrh změny facady novostavby domu čp.
121 na Kavčím plácku byl schválen. Provede se oprava
střechy obec. domu čp. 5 v Zámostí. — Pí.-Em. Fialové,
maj. domu čp. 307, povoleno bylo zřízení krámu v tomto
domě a p. Fr. Koltmannovi zřízení přístřešku u dílny v

Hradec Králové. Dne 3. května pořádá spolek paol
a dívek »Anežka« v Adalbertinu o čtvrt na 9. hod. večer
spolkovou schůzi, na niž promluví dp. J. Sahula na the
ma: »Husitská tolerance.«

Volby do Okres. zastupitelstva | Královéhradeckého
I:onají se: I. Ve skupině venkovských obcí dne 25. květ
na 1914 (12 členů). 2. Ve skupině měst a městysů: pro
Hradec Králové dne 25. května 1914 (10 členů), pro Ku
kleny dne 27. května 194 (2 čl.), pro Třebechovice dne
2. kvtěna 1914 (1 či.), pro Nový Hradec Králové „dne
28. kvtěna 1914 (1 čl.) 3. Ve skupině největších poplat
níků industrie a obchodu dne 29. května 1914 (8 čl.) 4.
Ve skupině ve'kostatků dne 30. května 1914 (2 čl.).

Koucert Českého kvarteta v Klicperově divadle
právem rmursímeřaditi mezi produkce prvotřídní v kaž
dém směru. Program byl sestaven jen ze skladeb mistrů
klasických a mohli jsme zde pozorovati i pěkný postup
ve vývinu kvarteta od poměrně jednoduchého kvarteta
Haydenova. které vyniká svým překrásným »Largeme,
až k Beethovenovi, který se vyznamenává krásnou kon
cepcí a hloubkou myšlenky. a zároveň brilantní instru

souboru prvotřídního lze očekávati. Bouřlivý potlesk
byl umělcům zaslouženou odměnou, ač ukázali se býti
trochu skoupými, že ani noty nepřidali. Obecenstvo mo
hlo také lépe vyplniti zející mezery, někde dosti veli
ké. Ovšem je tu už jaro, tedy se dá slabší návštěva

vysvětliti.
Výstava uávrhů maleb pokojových z obdajli as

1800—1860,uspořádaná ve výstavním sále nové budo
vy musea, těšila se již prvý den otevření návštěvě té
měř 200 osob. Zajímavá výstava potrvá do 10. května.
Vstup volný.

O malířství pokojů se vztahem k pořádané výstavě
návrhů maleb pokojových z doby empirové a přeďbřez
nové bude přednáška p. Dra Fr., X. Jiříka, kustoda u
mělecko-průmyslového musea v Praze, kterou uspořádá
městské průmyslové museum v Hradci Králové ve stře
du dne 6. května o půl 8. hod. večer v přednáškovém
sále nové budovy musea. Přednáška bude doprovázena
světelnými obrazy. Vstup volný.

Jmenování. Velitel místní posádky c. a k. plukovník
brigadier Reymann jmenován byl generalmajorem.

Následkem snížení sazby úrokové bankou rakousko
uherskou na 4 procenta usnesly se podepsané peněžní
ústavy v Hradci Králové na spotečné schůzi, že sníží
úrokovou sazbu ze vkladů na knížky a bude platiti spo
řitelna 4 a čtvrt proc. ze vkladů volných a 4 a půl pro
centa ze vkladů vázaných výpovědí. Ostatní podepsané
ústavy pak ze vkladů volných 4 a půl proc.. ze vkladů
vázaných 4 a tři čtvrtě proc. Spořitelna — Záložna —
Okresní hospodářská záložna — Všeobecná úvěrní spo
lečnost — Úvěrní družstvo »Eliška« — Agrární zálož
na — Královéhradecká bankovní jednota.

Obchodní gremlum královéhradecké konalo v sobo
tu 25. dubna t. r. schůzi výborovou za předsednictví p.
c. r. Richtra a za účasti 11 členů a místotajemníka Ú
středny Dra Wiškowského. Po vyřízení běžných zále
žitostí zvolen pokladníkem p. B. Melichar a jednatelem
p. St. Jirásek. K podnětu p. Viktoria usneseno vyzvati
župu k zvýšené činnosti. Jednomyslně dán souhlas k
společnému provolání živnost. společenstev pro volbu
do III. sboru a ku poradě o kandidátce navržení pp. Ji
rásek, Melichar, Viktorin. Singer, Špalek a Richter. Po
kladní zpráva schválena a p. Šubrt pověřen i nadále
rozdílením pomocnických podpor. Usneseno zakročiti u

okr. hejtmanství proti nepřípustnému rozšiřování týden
ních trhů. V záležitosti konsumů vyčká se výsledků jed
nání v Zemské Jednotě. Pro stavbu státních budov u
činí se projev v předpokladu, že zůstanou ve středu
města. Pan Tausig poukázal k nedostatku spojení s Ho
licemi. Vyplnění poštovního dotazníku Ústředny převzal
p. Jirásek. K podnětu p. Viktorina usneseno požádati
městskou radu o brzké rozhodnutí v otázce výstavní a
spontánně upsán ihned ve schůzi všemi přítomnýmiob
nos K 2300 pro garanční fond výstavní.

Utonulá nalezema. Předevčírem projížděli se u opa
tovického splavu dva mladíci na loďce. Veslo při po
hybu narazilo na mřtvolu dlouho hledané pl. Viktorino
vé. která asi uvázla v značnější hloubce za šaty. Když
se rychle zpráva o tom roznesla, dostavil se pan MUDr.
Noheji a pak p. Viktorin, který potvrdil hned, že nale
zena mrtvola jeho choti.

Losy 1i. třídmí loterie vydává Česká banka filiálka
v Hradci Krlové všem. kdož si je zavčas zajistili, již
od 15. dubna. .

Zkoušky podkovářské odbývati se budou v Hradci
Králové dne 16. června. Kováři, kteří se zkoušce podro
biti hodlají. nechť své žádosti nejdéle do 25. května 1914
c. k. okresnímu hejtmanství v Hradci Králové přímo po
dají a opatří vysvědčením (listem výučním). že se ře
meslu podkovářskému řádně vyučilt a průkazem. že nej
méně 3 roky byli jako podkovářšti pomocníci u opráv



něných podkovátů zaměstnání Ti kováři kteři ke zkouš
ce budou připuštěni, nechť se dne 16. Června 19l4 o
7. bodíně ranní k c. k. okres. hejtmanství v Hradci Krá
lové dostaví :

Seznam ces na týdemmn trhu v král. věnném městě
Hradci Králové dne25. dubna 1914: 1 bl: pšenice K18.60
až 20.—, Zita 18.30 až 14.—, ječmene 10.10, ovsa 6.40 až
7.6, víkve 13.—-až 15.—, hrachu 24.— až 32.—, čočky
40.— až 30.—. jahel 30.— až 36.—, krup 24.— až 50.—,
bramborů 3.60 až 4.50, 1 a jetel. semínka červ. 160.—
až 200.—, 1 hl: máku 40.— až 44.—, Iněného semene
24.— až 30.—, 1 a: žitných otrub 13.60, pšenič. otrub

-..36 až —.40, 1 vejce —.06, 1 hi cibule 24— až 28.—,
kopa drob. zeleniny 1.60 až 2.16, pytel mrkve 2.20 až
2.0. :

Na týdezní aOblluítrh v HradciKrálovédne25.
dubne konzný přivezeno bylo: ht: pšenice 75, žita 92,
ječmene 58, ovsa 274, vikve 6, hrachu 2, jzhel 4, krup
5, máku 3, cibule 9, brambor 360, drobné zeleniny 30
Kop, mrkve 15 pytlů, podsvinčat 823 kusy, kůzlat 95
kusá.

Úřední den v Nechamicich koná se ve středu dne
13. května v místnostech okresního výboru. Obecní
představenstva a místní škotní rady, které předepsaný
slib složiti mají, jakož i strany, které k tomato úřednímu
dnu zvláštní předvolání obdrží, neb kdo by vůbec něj
kou žádost přednésti ohtěl, nechť se v hodinách dopo
ledních dostaví do Nechanic.

Třebechovice. Firma Kaudrova, jako by se nechu

města do Dědiny. Jako by těch otravných | splašků
ze závodu Hladikova a bratří Vitoušků nebylo dosti! V
této částí řeky zvířena vodní úplně vyhynula a lidem
na okolí feky odkázaným také to »znamenitě« prospívá.
Co je nám platno, že slavíme 50leté jubilenm samosprá
vy a že máme tolik zdravotních předpisů, které zů
stávají na papíře? Nikdo totiž sobě nechce mocné sa
mosprávníky pohněvati. — O nic lépe to nevypadá,
když v továrně Abelesově — kterou dovolila samo
správa umístiti téměř na náměstí — počne pracovati ko
mán. Často se domníváme, že se nalézáme v ovzduší
Vesuvu, když je v činnosti. Padají celé mraky sazí a
hustý kouř se válí po celém okotf a činí zamračený kon
trast probouzející se přírodě, která se právě odtvá do
svého květnatého hávu. Žluté báně a makovice katoli
ckého i evangelického kostela jsou již téměř černé. —
Mnozí (i příslušníci »pokroku«) proti tomu mluví, ale
jen tak, aby to nebylo na potrefených místech slyšeti.
A tak možno na tom studovati i tragikomiku. V Hrono
vě a jinde na př. samospráva donutila majitele tová
ren. že museli komíny opatřiti přístroji kouř spalující
mí. Bude i naše samospráva následovati tenhle pokrok?
Asi sotva, takhle proti katolické kapli kuráže by bylo
dost.

Živnostenská škola pokračovací v | Třebechovicích
pořádá na konec letošního běhu vyučovacího první vý
stavku prací žákovských v neděli dne 3. května 1914 v
kreslirně školy měšťanské od půl 10. do 12 hod. dopo
ledne a od půt 2. do 3. hod. odpoledne. Pánům živnostní
kům z města i okolí dána je příležitost přesvědčiti se o
výsledcích. kterých se škola pokračovací za krátkou
dobu svého trvání dodělává. Vstup volný. K hojnému
účastenství zve školní výbor se sborem učitelským.

Příjezd Jeho Excel. nejd. p. biskupa dr. Doubravy
do král. hor. města Kutné Hory. V sobotu dne 25. dubna
1914 veliké zástupy ze všech vrstev občanských shro
mažďovaly se odpoledne na náměstf Palackého k uvKtá
ní nejd. p. biskupa. Přišli členové městské rady a ob.
zastupitelstva, zástupcové všech c. k. úřadů, celý sbor
důstojníků c. a k. 21. pěš. pluku, učitelské sbory všech

ců, dámský dobročinný spolek, Marianské bratrstvo s
praporem, spolek Srdce Páně s praporem. katolická
Jednota sv. Vojtěcha s praporem, Všeodborové sdružení
křesťanského dělnictva, Sdružení mládeže křesťansko
sociá!ní a 36 duchovních z vikariátu Čáslavského a Kut
nohorského, vedených papežským prelátem Karlem Vor
ličkem, zasloužilým arciděkanem a vikářem Kutnohor
ským. Na hlavním náměstí při vstupu z ulice Tylovy
vztýčeny dva vysoké stožáry, od nichž péčí pana měst.
policejního revisora Říbka utvořen špalír až ke kostelu
arciděkanskému sv. Jakuba. Na všech přítomných by'o
viděti napiaté očekávání, Vždyť Jeho Excelence těší se
již od dřívějška v Kutné Hoře vřelým sympatitm, -že
staroslavné město naše neváhalo uděliti mu nejvyšší
vyznamenání občanské — čestné měšťanství. Nejd. arci
pastýř béře horiivou účast a radost na zdaru našeho
města. Vysvětil dvě vzácné obnovené památky, na něž
každý Kutnohoran jest pyšný, velechrám sv. P. Barbo
ry a královskou kapli sv. Václava, vysvětil zde nové
budovy školy rolnické a c. k. ústavu učitelského, za
vítsl k nám též uvítati v našem středu Jeho Veličenstvo
císaře a krále. A letos po páté měl přijeti k nám. Jak
vyhléží? Zda-li hlas jeho milý budeme moci zase tak
často slyšeti, jako při dřívějších návštěvách? Vždyť již
loni těšili jsme se na jeho příjezd — a těžká nemoc to
mu zabránila. Zavzněl hlas velebných zvonů našich
chrámových věží, znamení, že vjíždí arcipastýř do mě
sta z nádraží Sedleckého, kam vstříc vyjeli dlouholetý
starosta města p. Jan Macháček, c. k. okresní hejtman
Blažek, plukovník, nově jmenovaný za generála p. Telis
Singer=a jint náčelníci c. k. úřadů. Provázen jsa gene
rálním vikářem, prelátem a kapitolním děkanem drem
Janem Soukupem a sekretářem drem Cibulkou, Jeho
Excelence vystoupil z kočáru na náměstí četně ozdobené
prapory a uvítán byl nejprve p. starostou Macháčkem

a potam arciděkanem Vorlíčkem. Řadami mládeže a
Cetňýrmi zástupy dospělých kráčel do arciděkaňského
chrámu. Pří vstupu do chrámu zapěl pěvecký sbor, Fí
zený známým virtuosem na varhany ředitelem našeho
kůru p. Ant. Ledvinou plseň: »Ecce sacerdos magnus«
(Ejhle velekněz), skladbu to zvláště k této příležitosti
ředitelem kůru složenou. Nejdp. biskup vystoupil na

kvřtím. Nejenom že vzezření Jeho Excelence jest zdra
vé a svěží, ale i hlas jeho opět proniká prostorným
chrámem. Tak, jak prvně vítali jsme jej roku 1905 při
svěcení chrámu sv. Barbory, tak svěží jest a čilý do
sud. Nejdp. biskup poděkoval od oltáře starostovi města,
náčelníkům úřadů, duchovenstvu, učitelstvu i všem vě
ficám za laskavé uvítání, vykonal pobožnost za zemřelé
a udělil slavné požehnání. Po skončené pobožnosti ode
bral se vznešený hodnostář do arciděkanství, kde při
jal ve slyšení městskou radu, sbory c. k. úředníků a
důstojníků. Mezitím pozdravovalo se duchovenstvo s
p. generálním vikářem Drem Soukupem, jehož chovanci
a žáky ze studentského i kněžského semináře mnozí
přítomní duchovní byli. Připomlnáno M2 vděčně. že p.
generální vikář již r. 1901 provázel v našem vikariátě
zesnulého nejdp. biskupa Edvarda Brynycha. Na konec
přijal nejdp. biskup duchovenstvo z okolí i města, s kaž
dým srdečně rozmlouvaje. Svátost biřmování udělil náš
vrchní pastýř v neděli dopoledne dospělým mužům od
poledne dospělým ženám. V ponděli dopoledne Žákyním
škol klášterních, odpoledne žákyním ško! veřejných)
V úterý dopoledne žákům c. k. reáfky a paedagogia, od
poledne žákům škol měšťanských a obecných, školy ře
meslnické a rolnické. Bikmovanců bylo celkem 2992. te
dy skoro tři tisíce. Potěšitelná byla zvláště hojná účast
mládeže školám již odrostlé a dospělých. A všeobecně
dojtmala horlivost Jeho Excelence, s jakou posvátný
úkon vykonával a vždy, ještě srdečnou promluvou s biř
movanci se rozloučil.
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Doplšovací volba za Žamberk. Co se připravovalo
chytře diplomaticky, už je to tu. Protože akcie odpo
ručovaly straně realistické a státoprávní šetření fy
sických sil, protože kasy upozorňovaly na povážlivost
samostatné politiky, začalo sblížení — ideové. Každé
přesvědčení nesnese samostatného denníku, nedopomů
že každé k mandátu a proto se dávají dvě přesvědčení
dohromady, aby ze dvou frakci povstala aspoň jedna
trochu četná strana. Již také přijali sami masarykovcí
kandidaturu státoprávního pokrokáře Josefa Felixe. A
by se malomoc realistů poněkud zakryla, udělali stá
toprávníci maličký ústupek: prohlášeno, že Felix vystu
puje jako kandidát samostatný — ale bez újmy své
strannické příslušnosti. Patrno, že moderní demokraté
v projevech politických šetří formální etikety jako na
knížecím dvoře. Tedy dle šalomounského rozhodnutí
jest dovoleno čelnému příslušníku strany právě pro do

bu voleb zříkati se na veřejných schůzích svého příslu
šenství. svých v theorii hlásaných snah. Kde je málo
peněz (jako v »Samostatnosti«), tam ovšem dojde snad



no k ústupné úkloně, jedná-li se o mandát. — Kandida
tura Šabatova za stranu naší byla odhlásována v ne
přítomnostizasloužitéhop. Pr. Šabaty. Tento z důvo
dů situačních se kandidatury zřekl. Jedná se nyní o
společnou kandidsturu konservativců. | Konservativní
strana lidová, která již 13. debna usnesla se kandido
vati, provolává nyní v »Hlasu Národa« heslo ačisty
politického Života a soustředění konservativních živlů.
Praví, že se nyní situace vyjasnila a že konservativci
mohou doufati i v 26. volebním okresu ve vřtězství.

vec vážně přemýšlel o soustředění umirněných, rozum

gramů trvaži ve fanatických kartelech k ubíjenf kato
lictva.

Týniště sad Orticá. Koncert Ševčíkova kvarteta, po
řádaný Odborem Jednoty českých soukromých úředníků,
konati se bude již příští neděli dne 10. května ve dvo
raně hotelu »Panský dům«. Světoznámé kvarteto Šev
číkovo koncertuje v přítomném čase v cizině a zajede
pouze na jediný koncert do Čech k nám přímo ze Švý
car, kamž však ihned po koncertě v Týništi musí ode
jet, aby -učinilo zadost smlouvě, týkající se tourné. V
Týništi podají nám umělci značný program tří velikých
čísel a sice Dvořákovo kvarteto Op. 96, Griegův kvartet
a Mozartův D—moll. Tedy pořad bude v pravdě vysoce
umělecký. Začátek koncertu bude odpoledne po čtvrt
na čtyři po příjezdu vlaků a konec bude taktéž před od
jezdem vlaků večerních. Předprodej vstupenek jest v
11 okolních městech plakáty vyznačen a jest jen v zájmu
p. t. obecenstva, aby si místa zavčas zajistilo, jelikož po
vstupenkách jest čilá poptávka. Ceny míst jsou velmi
přístupné: Křeslo K 3.50, I. misto K 2.60, II. K 1.80, IM.
místo 80 hal. K státní 60 h, studentský a dělnický listek
4 bh.

Různé zprávy.
Prosba. V hluboké úctě podepsaný farní úřad timto

dovoluje si prositi velectěné čtenáře a čtenářky naše
ho listu o laskavé udělení jakékoli podpory (šatů, po
travin atd.) úplně nuzným manžeům Nechanickým v Kři
žlicích, kterým v úterý dne 21. dubna t. r. požár všecko
zničil. Nebylo možno ani peřin ani oděvu zachrániti,
jelikož zde na horách není tolik vody, aby oheň mohl
se uhasiti. Nejen že dotyční manželé o celý skrovný ma
jetek přišli, nýbrž i s ditkami svými leží v nemocnici,
poněvadž při šířícím se požáru se popálili. Kdo cítí s
nešťastnými, zajisté s radostí poskytne nějakou podpo
ru, za niž předem vzdáváme nejsrdečnější »Zaplať Bůh!«
Katolický farní úřad v Křížlicích, dne 23. dubna 1914.
— A. Hejzlar, farář.

Nač jsou peníze členstva Vaňkovy všeob. nemoc.
pokladny? »Mor. Lid« píše: Pro nemocné? Ano, mají
býti, ale dle všech známek nejsou! Vzpomínáme jen vo
leb do nemoc. pokladny. Kdo těch 40.000 K, co stály,
zaplatil? Členstvo pokladny! Je to však týdně, dovídá
me se řady případů, kdy členstvo honěno jest nemocno
do práce a odpírá se mu podpora. Proč tedy do nemoc.

byly experimenty jednotlivců? Veřejnosti je znám soud
ní spor představenstva všeob. nemoc. pokladny s ú
ředníkem pokladny soudr. Mertou, kterého představen
stvo bezdůvodně, jedině proto, že je příslušníkem druhé
politické strany, po 18leté službě na hodinu vyhodilo!
Dvě léta soudilo se představenstvo, všemi instancemi
se prošlo, až v úterý poslední instancí rozhodnut spor
ve prospěch soudr. Merty a uznáno, že neoprávněně byl
propuštěn. Představenstvo nemos pokladny odsouzeno
k zaplacení služného soudr. Mertovi za poslední dvě
léta, k náhradě útrat a Merta musí býti vzat zpět do
pokladny! Služné, které musí býti Mertovi hrazeno, ob
náší asi 6000 K! a soudní útraty činí kolem 10.000 K.
Tedy členstvo všeob. nemoc. pokladny musí zaplatiti
experiment páně Vaňkův obnosem 16.000 K! Na to že
jsou členské příspěvky? Na to chtělo panstvo zvyšovatí
příspěvek členský? Nebouří se tu v člověku krev? Věru
pěknou správu si to členstvo zvolilo!

Židovské zisky. Dánsko jistě není zemí klerikálni,
vždyť tamnější občanstvo jest převážnou většinou prote
stantské. A přece Dánové po trpkých zkušenostech 0
ceňují židovské dobrodince zrovna tak, jako v krajích
katolických. Antisemitismus rozmáhá se po celé zemi
ve všech politických stranách, ovšem soc. demokracie
jako jinde dělá i tam židovskému kapitalismu ochranný
štít, protože by se bez židovských peněz neobešla. Ač
koli počet dánských židů jest pouze 7626, přece větši
dil velkoprůmyslu a obchodu jest v jejich rukou. Národ
ni sebeobrana tedy začala v pravý čas. —Zato však Por
tugalsko. v němž by býval politický převrat bez pomo
ci zednářů židovských nemožným, má se k židům jinak.
Ačkoli bída křesťanského obyvatelstva v této zemi stále
vzrůstá. prosadila volnomyšlenkářská vláďa zákon, jímž
se udflí v afrických koloniich každé židovské rodině 500
hektarů výborné půdy. Židé by byli ovšem nikdy nepo
máhali revoluci zadarmo. Každý krok se jim musí na
účet křesťanského obyvatestva důkladně zaplatiti.

Oběti Hdojedů. Z Australie dochází zpráva, že na o
strově Malekenu na Hebridách tamní domorodci zajali.
zabili a snědli šest misionářů. Dva misionáři vyvázli z
rukou divochů a přinesli hroznou zprávu na pobřeží. Ne

břeh posádka lodi »Ouadeloupe« a rovněž jata a sně
dena. Proti lidojedům bude podniknuta trestná výprava.

Vlllskáv jizdní řád vyšel právě v novém letním
vydání ve známém modrém kabátku, i tentokráte vy



České za 30 hal. vydání pro Moravu a Slezsko za 20
hal. a velké vydání pro všechny tři země za 40 h) jsou
určeny potřebě nejširších vrstev, čtvrté je věnováno
výhradně Pražanům, jak ukazuje již svým názvem: »Vi
limkův tobolkový jízdní řád pro pražské výletníky.« Ve
třech prvních vydáních je obvyklý bohatý obsah při
způsoben novým poměrům, jsou tu zase všechny želez
nice, pošty, autobusová linie, paroplavba, tzbalka mincí,
kalendář, přehledná a úplná mapa železniční sítě, tarif
drožek atd. jakož i adresář a seznam trhů ve všech
třech zemích koruny české, tabulky jízdních cen, ceny
jízd z Prahy do všech stanic, praktické pokyny o před
platních lístcích a jiných výhodách atd. atd., zkrátka vše,
čeho cestující o jízdě věděti potřebuje. — A k tomu
přistupuje letos po prvé praktická novinka, adresář če
ských středisk v územích a městech zněmčených.
Doporučujeme tento nový oddíl Vilímkova jízdního Ha
du k hojnému použití za každé příležitosti.

Probošt Fr. Křivohlávek v Litomyšll zemřel
dne 30. dubna. Pohřeb koná se v pondělí dne 4.
května dopoledne.

Jak bude v květnu. Dle teorie prof. K. V. epspřipadá na květen 8 povětrnostních poruch: „5,6
11., 12., 24., 29. a 30. května, z nichž budou nsilnější
poruchy 1., 12. a 24. května. Dle rozdělení poruch mož
no předpokládati, že květen přinese v první třetině a
ku konci deštivé a nestálé počasí. Ráz měsíce května
bude však spíše sušší a teplejší nežli obyčejně. Na po
čátku převládati bude bezpochyby při nízkém stavu tla
koměru většinou zamračené, časem deštivé počasí. Te
plota bude přiměřená a teprve později se ochladí. Vítr
převahou od jihu a jihozápadu zejména v prvních dnech
měsíce bude dosti silný. Poruchy z 5. a 6. přinesou znač
ná oteplení. Časem dostaví se prudké, ne příliš dlou
hé srážky, jež následkem silného elektrického napětí v
ovzduší země vyvrcholí někde v krupobití Mezi 6. a II.
květnem vítr přejde na severozápad a značně se ochla
dí, zároveň obloha se vyjasní a vítr trochu polevi.Po
ruchy z 11. a 12. května vyvolají lehčí přeháňky s de
štěm a oteplení počasí. Od 13. května tlakoměr bude
stoupati, obloha „se znenáhla vyjasní, ale teplota klesne
trochu pod normál. Od této doby skorem až do 23. květ
na bude panovati vesměs jasné, s počátku poněkud
chladnější počasí se severo-východními a východními
větry. Teprve později počne se znenáhla oteplovati. Vel
mi silná porucha z 24. května vyvolá nejprve silné
stoupnutí teploty, vítr přejde na jichovýchod, později na
jih, jihozápad. Počasí bude dusné a parné. Okolo 24.
května začne tlakoměr rychleklesati,' počasí bude ná
chylné ku krátkým, ale vydatným srážkám, spojeným s
elektrickými výboji. Po 26. květnu se ochladí, vítr pře
jde na severozápad a na horách není vyloučen návrat
pozdních nočních mrazů. Květnová chladna, která jsou
známa pod jménem ledových mužů, dostaví se tento
kráte pravděpodobně až okolo 26. května. Poruchy z 29.
a 30. května způsobí při stHném klesání tlaku vzduchu
otočení větrů na jihozápad a západ a tímoteplení počasl.
Pozdější srážky potrvají až do prvních dnů červnových.

Všelicos. Dolní sněmovna anglická přijala 349 proti

265 hlasům ve druhém čtení zákon o odluce církve a
státu ve Walesu. — Američtí katolíci. usnesli se na
protestu proti jmenování býv. římského starosty Natha
na italským zástupcem ke slavnosti otevření panam
ského průplavu, ježto Nathan svými urážkami urazil ne
jen sv. Otce, nýbrž i city několika set milionů katolíků

v celém světě a tudíž i city 18 mil. katolíků ve Spo
jedých státech. Americký mrav nepřipouští, aby takový

daleké Podhořan v Čechách nalezeno mohutné ložisko

hnědého uřlí. — Lodi z porculánu, hnané petrolejovými
motory, jsou. dle známého anglického lodního technika
Hates Turnera typem lodí budoucnosti. — Lékaři pro
hlásili. že císař František Josef I. se už pozdravuje. —
Záhřebský arcibiskup dr. Posilovič zemřel Týž věno
val za'svého působení v Záhřebě na 3 a půl milionů
na.církevní a dobročinné účely. Nástupcem dr. Posilovi
če jest dosavadní arcibiskup-koadjutor dr. Bauer. —
Ministerstvo lidové sněmovny v Rusku dovolilo zřizo
vati židovské střední školy ve městech, v nichž je přes

100.000 obyvatel. Nežidé nesmějí býti do těchto škol
přijímání. — Dol. sněmovna anglická přijala 324 proti
247 hlasům předlohu o plurálním volebním právu. —
Vláda většinou protestantské americké Kanady zaká
zala dopravu »protiklerikálnímu« listu »Menase« z toho
důvodu, že náboženské štvanice jsou státu i společnosti
nebezpečné,

Člístý výtěžek Jubilejní věcnéloterle Národní Jed
noty Pošumavské věnován výlučně účelům dobročinným
na ošacování chudé školní mládeže, na zřizování a vy
držování. polévkových ústavů, na podporu a výchovu sí
rotků, na vydržování a výchovu učňů a na poskytová

"ní studijních stipendií chudým nadaným žákům na vy
sokých; odborných a zemědělských školách. Jenom tyto
dobročinné účele Jednoty vyžadovaly v r. 1912 nákla
du 33.725K 91 h. Dobročinnost činí ve vydáních Jednoty
jednu z největších položek a vyšší jsou již jenom výda

je k účelům kulturním a vzdětavacím, které činily
81.888 K 41 h. Úkoly tyto mohou býti Jednotě usnadněny
výnosem loterie. Jubilejní věcná loterie Národní Jed
noty Pošumavské dovolává se tedy právem podpory
české veřejnosti a doufá, že ji také nalezne v nevyčerpa
telné dobrotě a ochotě českého lidu, podporujícího kaž
dou nezištnou snahu, odnášející se k obecnému a národ

- nímu dobru. — Loterní výbor.
Sdružení nár. soc. mládeže ve spárech konfidesto

vých. Švíhovy rejdy lezou ven jako myši ze zakouře

ných děr ještě dříve, než promluvé definitivní slovo
soud. Na Žižkově »u Formánků« došlo ke schůzi, která

byla svolána proti vedení strany nár „sociální bývalými
jejími stoupenci. Bývalý sekretář nár. soc. mládeže
Heřman promluvil: »Mládež (nár. soc.) byla záhy str
žena, přes to, že my někteří jsme se tomu bránili, do
pusté „politické agitace, bylo jí zneužíváno k aranžova
ným demonstracím a k násilným operacím proti poli
tickým projevům jiných stran. Roku 1901 po založení
orgánu mládeže »Mladé Prouďy« bylo do organisace
mládeže získáno mnoho inteligentů, mezi těmi pak byl
i dr. Karet Šviha, který byl tehdy soudním úředníkem
v Praze. Ten se vrhl s celou vervou do hnutí mládeže,
psal do »Mlaďých Proudů« články velmi radikální pod
pseudonymem »Dr. X.«, konal přednášky mládeži velmi
ostrého rázu a učil mládež revoluční a bojovné písně.
Všichni mu důvěřovali a jeho skrývání se před veřej

ností munikdo: nezazlíval. Ale všeobecná důvěra mlá
deže, zejména důvěrníků jednoho k druhému záhy byla
otřesena. Po dvou letech v přísně důvěrné schůzi ně
kolika důvěrníků mládeže usneseno uspořádati v před
večer svaťojanský při ohňostroji protiklerikální de
monstraci. — Bylo tam jen několik nejdiskretnějších
a nejspolehtivějších hochů, mezi nimi — — dr. K.
Šviha. — Z této schůze o jednání a průběhu dostalo
se zevrubné zprávy -- policii, která nejen že na pro
jev byla řádně připravena a brutálně ho potlačila, ale
vzala do vyšetřování všechny účastníky oné důvěrné
schůze. Na vlas věděla, co bylo ve schůzi mluveno a
co bylo usneseno. Jen že proradce se neodvážil veřej
ně proti členům důvěrnického sboru mládeže svědřiti a
prato skončilo vše dost hladce. V té době počalo přesné
informování policie o všech projektech národně-sociálný

mládeže, o každé důvěrné, sebe opatrněji svolané dů
věrce policie zvěděla, přišla ji zkontrolovat a rozehnat.
To bylo v době počátků antimilitaristické propagandy
v mládeži, jež byla vedena ne protizákonně, ale lehko

myslně a velmi hlučně. ... Demonstrantům vyšetřo
vaným udílel pak právní poradu — dr. Šviha, který je
učil chování před soudem a psal právní pokyny do
»Mladých Proudů.« Proti těmto rejdům s mládeží vy
stoupilo několik vážných -lidf, ale marně. Ti, kteří tak u
činili, byli osočování, až posléze podniknut na dva čle
ny oposice v »Mladých Proudech« útok.... Poměry
ve straně byly hrozné. Byli jsme přímo obklopeni špic
ly na všech stranách, špicl Špaček při vyšehradské
volbě řídil naši kancelář a vodil naši mládež »do boje
za naši věc«<!Celá řada dí byla označena přímo za
policejní donášeče a přece proti nim nikdo nic nepod
nikl ba nebyti ani sledováni a pozorováni. V ústředřna
bylo vlivu několik nových neznámých dosud ve hnutí
»hvězd<: Skorkovský, Svozil, Matějů a j., které dříve
nikdo neznal ..... Jsem bývalý stoupenec, krajský ta
jemník pražského obvodu, býv. spoluredaktor krajinské
ho časopisu strany »Rovnost« (Beroun) a svého času
zastávaljsem.dosti.vlivné.místo.vestraně: Kdyžjsem
posléze vystoupil, nemoha snésti poměrů ve straně, resp.

v její vedená; kterého se chopili četní intrikání A sobci,
odešel jsem číst, bez afér a učinil jsem o tom stručné
čtyřřádkové oznámenív něktěrých novinách.«.— Tedy
výmuvné dosvědčení,jak se vychovávají v českém ra
dinálním dorostu místo vážných pracovníků fanatičtí vý
jevenci. Ubohá mládež vedena od bezcitných intrikánů
k demonstracím proti zjevům, jimž nerozuměla ani roz
uměti ještě nemohla. Intrikán vedl mládež do zkázonos
ných bařin, ale sám se dal živit od státu, sám si dal
platiti za notorickou zradu svedených mladých lidt. Ta
kovým způsobem se prováděl tedy program novohusit
ský, »ušlechtile revohiční«. A vůči špiclům samo vedení,
strany chovalo se tak shovívavě, jako by přes kon
fidenty přímo neklopýtalo. Pak věřte upřímnosti rádi
kálních křiků, pak důvěřujte, že neštvou lid sobečtí ko
řistnícil A tito demagogové systematicky hovoří proti
čírkevnínu majetku. Kdyby kněžská existence skuteč
ně byla znamenitá, titéž křiklouni by se hrnuli k bla

hobytu. Vždyť radikálové k vůli osobnímu zisku vstu
pují do služby vojenské, skládají jako úředníci a učitelé
katotickou přísahu, mění politické předsvědčení dle to
ho, která redakce víc platí, za jidášský groš jsou schop
ni zraditi ty, kteří se jich ujali v době nouze. A ti že
by nešli na fary, kdyby tam cítili veliký blahobyt? Zú
mysiný klam jest řemeslem těch lidí, kteří se přihlašu
ji za stoupence Husovy. Bezcharakterní chameleont pa
sují se na žáky stálostř Husovy.

Příští třídní loterie. V minulé třídní loterii bylo roz
prodáno všech 100 tisíc losů za 20 mil. korun a vy
placeno asi 11,700.000korun na výhrách. Stát má po
odečtení různých svých výloh | 5,500.00 korun čistého
zisku. Stát tedy udělal hlavní trefu. První tah nové
třídní loterie bude 12.května. Bylo k němu vydáno 160
tisíc losů, bude tedy 80 tisíc výher. Prodejny losů, kte
rých bylo dosud 300. budou rozmnoženy o 58 nových.
Počítá se s tim, že také losy nové třídní loterie budou
rozprodány.

Šetření rostlin. C. k. zemská školní rada výnosem
ze dne 18. února 1914 č. 36821 upozorňuje. že některé
druhy naší domácí květeny, jmenovitě v horách.a okolí
měst rychle mizí jako jeden z hlavních důvodů tohoto
politování hodného zjevu uvádí se neúčelné a příliš
horlivé sbírání rostlin mládeží školní.

(Zasláno.)

Pan Jan Dušek, uměl. závod sochař. a řezbář.
v Chrudimi.

Odpovídaje na Váš ctěný dopis, sděluji Vám ochot
ně, že umělecké provedení kříže netoliko mne naplnilo
radostným podivením, nýbrž i každého, kdo jej spatřil.

Kéž šíří se umění Vaše po naší drahé vlasti, kéž vzro
ste jím úcta k naší sv. cfrkvi! Při každé příležitosti mi
lerád doporučím Vaše uměl. práce. Bůh žehnej Vaším
snahám! 

S úctou oddaný

Fr. Mimra, kaplan v Novém Městě n. Met.

Zapůjčky

vybránísazbou

Jest členům nápomocna

vsobotuod

nao nné)
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Arteplá ©studené,vždy je Ustňrai
nerovka úplněneškodná, prospěšná a JE
dík svepřípravě z nejlep
Šiho sladu nonavýšpostujici.

Pozeptejte se,
prosím, na to
svého lékaře.

Čtěte a rozšiřujte spis:

Obrana úcly STalojanské,
Sepsal Dr. Fr. Reyl. © Cena 8 hal.

Zasílá a při hromadných objednávkách větší
slevu poskytne

administrace „Časových Úvah“v Hradci Král.

KGB XGEDX CSDX GSBX GSX

ŽJan Horák,*soukenník

i. Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy
dle roční salsony keliekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz krahůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- 3
sluze mého křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Velejemnélátky na taláry. X
Též na splátky bez zvýšení cos! $

VG0DXBB X GBDXABDX DY

Skvostné dárkyke všem příležitostem, jako výtečné

kapesní hodinky
wšech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky, jehly
pác7ů a jiné zlaté a stříbrné skvosty

A E v nejmodernějším provodonínabísi ke koupi

JAN KALIS,
zlatníka hodinářv RYCHNOVÉn "ma
Solidní obsluha přimírných cenách. Důvěrybodným

zásilky navýběr i na splátky bes zvýšení cen.
Zalošeno r. 1848.

——— ————

Celý dome
„- světlo, u lesa,

pro pensistu se ihned pronajme.
Nabídky pod značkou „F. F.“ do admin, t. listu.

Zahradní

všeho drahu,

drátěné ploty, vrata atd.
nejlevněji u firmy

JOSEF PLOCEK,
první královéhradocká velkodílna zámečnické.

Rozpočty zdarma.

VARHAMY HARMONIA
ZKE| AA ULU

VÝROBKY PRVÉ:
HO ŘÁDU
NEJČESTNĚJŠÍ Vy
ZNAMENÁNÍ
CÍS. A KRÁL.DVORNÍ

KY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU

1869.Al
EZ MNT

KUTNA HORA, CECHY

W VepSvatováclavské etice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

prádla, praporů.přípříkrovů, koborců a

K ohásh,máčimíve výrobnách nejstaršíhozávodu v 0. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotovésboží
k výběru franko.

Boz velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20"/, než všude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vypročuje.

DODAVATEL.

Yysnam.zásl.křížemProEcel.etPontiť

*e Elektrické
JE MMsvětlo M
ad přenossíly pro továrny,

hotely, domy,villy atd.
zařizuje

Jos. Ježek,
elektrotechnický závod

ji v EXradoci Ečrál

Hromosvody
staví a jich opravy pro

JM vádí velmi pečlivě a přesně.

Český
květinový

MED
peporalenoncí prodáváv levné ceně

Paramenta.

Jgnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

blv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
ME (rate P, J. Hoškudly, faráře ro Týpraehtisieh)

j do poručuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

i spolkových praporů a kovového náčiní
1 Cenníky, vzorky i roucha hotová me ukáska

60 BA| Pořádání mfranko zašlou.

chle zhotoví uměl.Tazhuk E kona
Richarda Šimáčka

w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Znovuzlacení a. opravy
oltářů, kazatelen, soch č
i veškerého kostelního zařízení

odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL
V LITOMYŠLI.

Doporučenípo ruce. Ha požádání jsem
vědy k službám bezplatně k ústuíma

Jednání se dostaviti.

Hornoslezské
We-uhlí "3

všech druhů,koks a dříví
palivové nabízí v každém množství

za oeny nejlevnější

V. J. Morávek
vPlotištíchuHradceKrál.

Fillální sklad v Hradci Králové
PRE“ v Komenského třídě. "ij

Novinka! Novinka!
Právě vyšel

katol. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvěděte se z VĚSTNÍKU, který

ochotné zdarmazažle

EUSTACE VAVROUCE,Praha,
Lípová ul., 11

OEp*> Veledůstojnému duchovenstvu. <“

JAN HIRSCH,
pasíř a zlatník,

PRAHAsl., Karlova ulice 10,
doporučuje vělký výběr

ko
ditalnice atd. Starší věci opravuje, v ohni znovu a
stříbří, vše co nejdůkladnějí a levně. — Za vše se ručí.

O otěné zakásky prosí v nejhlubší úctě oddanýJan Hirsch.



soupravy ložnic,
jídelen atd. ===

Levnéceny, řemeslnásolidní práce.

(Na Cíkánce.)

Díkůvzdání.
Nad úmrtím drahé,nesapomenutelné ocslry

Anny Gyurkoviesové
dostalo se mi mnoho projevů upřímné soustrasti, za které vadávám

uctivý, nejsrdečnější dík.
Zvláštěvrouoněděkuji4. S. nejdp. biskupovi Or. Jos. Boubravovi,

vid. duchovenstva místnímu a z Hradce Králové, slovutným pp. ředitelům a ct. sborům
o. k. gymnasia, škol chlapeckých a dívčích v Hradci Králové a v Kuklenách, ct. pě
veckým sborům v Kuklenách a z gymnasia v Hradci Králové, ot. pp. mládencůmi dru
žičkám, šlechetným dárcům věnoův a kytic a vůbec všeohněm,kteří boďúčastenstvím
na pohřbu nebo projevem soustrasti bol náš zmírniti se snašili.

Vřele děkuji též slov. p. Dr. Jos. Šobovi v Kuklenách za obětavé ošetřování
v Pánu zesnulé.

Zaplať Bůh všem!
Jménem rodičů a příbuzných:

Wáolav G:yurlkkovios,
kateoheta.

V Kuklenách, dne 27. dubna 1014.

Též děkuji vřele p. Václavu Kňourkovi, maj. pohřeb. ústavu v Kuklenách, skrásné vypravení pohřbu.
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—ú| Vklady na knižkyzúrokuje
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Městská spořiteha
„ve Vysokém te

zeniž ručíobec -Jest todyvkladve
Vysokomýtská. . vždy zóola bez

J

[ nedeouwoyer

uaden

Koberce a předložky
jutové chenillové mit. »Smyrna«,-vlněné oheriiolvé DÁx

minster«, vlněné plyšové » apestry« a »Velvate. '
Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečné $

jakosti a překrásných vzorů vknaně.zbarvených K bě
Jutové »špagátové«, vlněné rho
landské: vlněné »Hartém«.

Kokosovéběžce a roholky
velmi trvanlivé, za ceny úšasně levné.(o2 : .

bavlněně i vlněné, různých druhů a jakosti.

Lambroguiny-testovní přikrývkya |.

ikály,

gyŽadiea, pac arkm

kor Btáré: před
úvodní intesel »

v

Sasílé na u

pravého

Modornídámské kosty:my:Cestovní pláště, paleta, dívčí pláštíky atd., +ůbeo veškeré — adrahy obleků do oboru dámského krejčovství spadající. „je



Luštění církevní otázky.
Není divu, že náš národ odnáší nyní důsledky

velikého zmatku, jaký přivodil nemyslivým fana
tismem liberalismus, který šiřil bezúčelné, nega
tivní Štvanice s velikou prudkostí. Jestliže liberální
kruhy si vedly na rozhraní dvou století v politice
bez určitého, přesného a důsledného plánu, není
divu, že česká politika naposledy ztrnula v malo
inoci a že politická práva naše jsou nyní šlapána
daleko více, než v době, kdy mladočeši při vol
bách na hlavu porazili staročechy.

Leč liberalismus zavinil úžasný chaos i v 0
tázce církevní. Jest to tím povážlivější, že sami
radikálové, kteří tepou mladočeské neúspěchy po
tické, dědí po nich bezúčelné, demagogické fráze,
týkajicí se záležitostí náboženských. Místo něja
kého positivního plánu novohusité generace starší
a novější houkají do omrzení hesla bojovná, volají,
aby se súčtovalo konečně s klerikalismem Šma
hem — ale positivní východisko k novým základ
nám církevního Života nevykládají. Pokoušel se
o to Havlíček, ale ti, kteří se prohlašují za dědice
ideí tohoto muže, učinili si svůj úkol pohodlnější:
jako hluší a slepí přervali vůbec další vážnou a
věcnou disputaci o možných budoucích formách
cirkevního života v Čechách, spokojujíce se s pla
ným a laciným mlácením do toho, co již stává.

Aby aspoň nějakým způsobem mělkost a ne
domyšlenost své útočnosti zakryli, chytili se vše
mi desíti hesla, že náboženství jest věcí soukro
mou. Nu — a kde se jedná o věc soukromou, tam
dle demagogů není potřebí veřejných, davových
návrhů.

Každodenní zkušenost však usvědčovala no
vohusity z velikých lží. Chtěli-li: vůbec mysliti,
musili poznati, že náboženství i malých sekt jest
záležitostí nejveřejnější a že zvláště náboženské
zásady velké většiny českého obyvatelstva zasa
hují do veřejného života daleko více než politika.
Náboženství svým Desaterem, příkazy církevními,
starostí o bohoslužebné budovy, o vyučovací 0
snovu atd. týká se četnějších oborů veřejného ži
vota než akce politická. Vždyť sami novohusité
prozrazovali bezděky, jak náboženství katolické
jest pevně spiato s veřejným životem, když sou
stavně hartusili jak na schůzích tak v žurnalistice
proti církevnímu zřízení, proti dogmatide, proti
majetku církevnímu.

Tedy otázka náboženská jako velice důleži
tá složka kulturního života měla se luštiti s největ
ší opatrností a pečlivostí, mělo se vážně přemý
šleti o spletitých problémech, jež s církevnictvím
souvisí — a pak se měly dávati positivní návrhy,
nad kterými by se musili vážně zamysliti odborní
znalci. To by bývala cesta k jasnu, k novým for
mám. Jestliže se tolik horovalo pro zdemokratiso
vání veřejných řádů, měla se bráti vážně v potaz
i povaha těch nejširších vrstev lidu českého, které
upřímně věří a bohoslužeb se účastní.

Starý husitismus mnoho při své reformaci ne
domyslil, takže sám byl velice překvapen zvláště
sociálními důsledky reformačního hnutí. Leč —
aspoň se snažil přemýšleti o nových praktických
základnách církevního vývoje. Co však činili a
činí novohusité, kteří nota bene mají znamenitou
pomůcku při svém dohadování ve zkušenosti ply
noucí ze zmatků husitských?

Zní to pohodlně: »Pryč s klerikalismem, pryč
se vším římanstvím!« Vždyť k negativní práci lze
využitkovati i sil davů neuvědomělých, jimž se fa
natismus vštípí lehce. Ale takové heslo otvírá celou
řadu otázek, jež pro veřejný život mají význam
nejvážnější.

Na př. hned se naskytuje otázka, pokud a jak
s nějakým převratem budou souhlasiti ty lidové
vrstvy, které četně plní chrámy katolické. Budou
tito lidé souhlasiti s převratem? A jestliže začnou
protestovat hromadně, nedojde převratem k ná
sílí na jejich svědomí, až novohusitští pohlaváři
Fimanství vymýtí a přinutí lid k nové formě cír
kevní?

Jestliže se však zavrhne církevnictví všecko,
kdo bude oprávněn diktovati jakoukoli náhradu fi
losofickou za potřené zvyklosti? A jaký světový
názor má v zemi opanovati, aby nedošlo k novým,
ještě daleko horším domácím třenicím? Vždyť jed
notného, vědou přesně zdůvodněného světového
názoru životního posud není. Sami učenci proto
v té příčině dovolují největší svobodu různých do
mněnek a dohadů. Jestliže však přece osadám čistě
katolickým dovolí se svoboda náboženského kul
tu, jak se upraví právní poměry, aby svoboda svě
domí byla opravdu zabezpečena?

»Pryč s klerikalismem!« Zní to na oko hrdin
sky, ale taková slova prozrazují duševní prázdno
ty. Jestliže se řeklo, že musíme jíti ku předu na
základě Husově, hned se vyrojily dotazy, jak da
Jece člověk moderní smí se přidržeti Husových
zásad? Vždyť právě ty Husovy myšlenky, které
byly od církve nejpřísněji odsouzeny, jsou zása
dami zcela zpátečnickými, jichž žádný pokrokář

0k6n6 mme—
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vyznávati nebude. Tedy hned nutno sehnati radu
skutečných odborníků a navrhnouti určitý plán;
bude-li přijat, pak nutno utvrditi nový řád moc
nou autoritou, která by si zjednala všeobecnou dů
věru. '

Jaké stanovisko zaujmou osnovatelé převratu
ke kněžím, kteří by se nechtěli vzdáti svého pře
svědčení katolického? A budou-li vyhnáni, jak se
naloží s farními budovami, se záduším, kostelními
skvosty? Potřebí pomýšleti, jak jest nutno zao
patřiti ty osoby, které by ochotně převzaly úkol
učiti zmodernisovaným církevním zásadám a za
váděti novou bohoslužbu. Upadlo-li již ve středo

v otrockou závislost na bohatých a jestliže nedo
statek řádného kněžstva pramenil právě z této
chudoby, není možno přece čekati, že by moderní
kněží novohusitští každodenní dlouhou práci mo
hli vykonávati zdarma v době, kdy docela ve
řejnost na kapsu inteligence činí tak veliké nároky.
Jestliže nyní domáhají se právem vyšších platů

kněz rozhodně nemohl býti spokojen žebráckou
holi,

»Těm, kteří upřímně věří třebas dle Říma,

vými slovy snaží se prchnouti pohodlně novohu

šiny nebo většiny. Jak rozhodnouti, komu vlastně
náleží chrám, který kněz má děti náboženství vy
učovati, zda prostředky stačí na chrámy dva, na
vydržování několika duchovních? Až dojde k o
becním volbám, nevynoří se přes všecko ututlává
ní otázka, kterému náboženskému vyznání mají
náležeti kandidáti radnice? Jen slepec může tvrdi
ti, že by tu rozhodovaly pouze zájmy hospodář
ské a politické. Kterému vyznání svěří se správa
hřbitovů, na nichž skoro vesměs jsou pochováni
buď katolíci anebo lidé vyznání jiného? Jaká vřava
nastane mezi různověrci při volbách do sněmu!
Bude novohusita důvěřovati vždycky nestranno
sti soudce katolického nebo nevěreckého? Podle
kterého systému se utvoří nová bohoslovecká fa
kulta? Vždyť jest potřebí, aby čeští kandidáti byli
vzděláni v bohosloví doma.

Zkrátka celá dlouhá řada otázek nejvýznam
nějších čekala, kdy novohusité začnou s vážným
luštěním. A posud neučiněn ani počátek. K husit
ství byl váben český lid výhradně lacinými řečni

servativních dogmat Husových. Lidé, které bys
nepřinutil ani heverem k důkladnému studiu nau
ky Husovy, občané, kteří se spokojovali se Štva
vým, nepoctivým pamfletem Lžipogiovým, vybí
zeli národ, aby se stal husitským; sami však ani
slovem ani skutkem nepoučovali, jak se má ta no
vá národní společnost církevní vlastně zříditi. A
poučovati také nechtěli, protože by se ihned hrnu
lo plno dotazů, jak vlastně nová náboženská svo

k okolnostem dobře mohli použíti. Všechny kmeny
Muskhogeanské o sobě tvrdily, že přišly přes Mis
sissippi. Nejjasnější tradice o tom se udržuje právě
u těch kmenů, kteří přešli naposled. Vypuzovací a
vyhlazovací boj proti Siouxům začali kmenové ná
ležející ke konfederaci Iroguoiské. Byli to nepřátelé
tak bezcitní jako Tataři, pronásledovali pokojnější
obyvatele jako zvěř. Jejich jméno bylo vyslovová
no s hrůzou mezi kmeny žijícími mezi Hudsonem
a zálivem Mexickým, Krvavá jejich ruka zasaho
vala nemilosrdně i spřízněné soukmenovce, jako

„Hurony a Erie. Nárůdkové Siouxů naposledy do
volávali se proti katanským nepřátelům ochrany

na západ, nemožno určitě stanoviti. Stěhování dálo
se jako u všech Indiánů nepravidelně a zdlouhavě.
Určitého cíle před očima neměli. Zastavili se v kra
jinách příznivých k lovu anebo když jim hrozila
srážka s nepřátelskými kmeny, kteří jim stáli při
pochodu v cestě. Stěhování Indiánů podobalo se
spíše bloudění Israelitů v poušti, než jednosměr

rií,
»Studlí a textů k náboženským dějinám če

ským« vyšlo právě 3. číslo, Dr. Jan Sedlák od čísla
k číslu rozšiřuje naše obzory na dobu Husovu a
na jeho originálnost. Klidnou, ale všeobsáhlou pra
cí dr. Sedlák opravuje a doplňuje relief Husův,

lům. Výklad desatera celou třetinou, Výklad páteře
celou polovinou, traktát O svatokupectví osminou,
Postilla desetinou závisí na Viklefovi. Originalita
Husova postavena do pravdivého světla, a tak
k roku 1915 nejvíce přispějí katolíci, aby obraz
muže toho byl úplný. Obsah 3. čísla jest: Husovy
drobné spisy české, Pramen české Postilly Huso
vy, Nižší klerus v době Husově, kde se dovídáme
o stavu tehdejším, jenž umožňuje Husovi jeho čin
nost reformátorskou. Ke kritice Husova spisu »O
svatokupectví«, Anonymův spis proti Husovu trak
tátu de »ecclesia«. V různých a literárních zprá
vách dovídáme se o ceně mnohých děl o Husovi,
Studie a texty dosáhnou uznání všestranného, ne
boť poctivá práce musí býti uznána vždy a od
každého. Matice Cyrillo-Methodějská postaví si
trvalý pomník svými >Studiemi a texty«, které
nejvíce přispějí k poznání osobnosti mistra Jana
Husi. — Dr. Sedlák mluví o tom, že dřívější hi
storikové pídili se v spisech Husových, Pálčových,

narážkách, kdežto moderní historiografie všímá
si již i přesné dogmatické analyse nauky Husovy.
A praví pak: »Těchto obsahově theologických vě
cí musí se pro dobu Husovu a husitskou týkati
především moderní studium historické. A pro Ko

se novohusitům hlavně o veliké poštvání neuvě
domělých mas, neznajících cílů učenějších pohla
várů. Jednalo se o utvoření bojovných šiků, které
nejsouce si vědomy skutečných cílů nového hnutí,
byly by slepým nástrojem v rukou sobeckých in

tože ta — o tom přece dnes nemůže býti pochyb
nosti — jest v dramatu kostnickém rozhodující. Jak
učil o církvi mistr Jan Hus a jak katolická dogma
tika, to je punctum saliens. Na ten úsudek nesmí
míti vlivu obraz, jaký si činí o Husově nauce a

vratů, jimž v patách následovala bezohledná des
pocie těch samozvaných nových vládců, kteří sli
bovali velikou svobodu všem. A také ti, kteří jevili
na venek nejvíce husitského nadšení, nehnuli věc
ně, prakticky a positivně otázkou náboženskou
a církevní ani 0 píď.

Není tudíž divu, že ve zmatku zaviněném od
nepoctivých demagogů přejímají husitský odkaz
se vší smělostí nikoli ti, kteří by na základě Hu
sově hodlali utvořiti nové církevní anebo vůbec
křesťanské prostředí, ale lidé tací, kteří podtínají
kořeny všech křesťanských společností. Do popře
dí novohusitských vojů se staví lidé, kteří popírají

Ježíšovi. čímž Husovy dlouhé traktáty spalují na
troud. Tím také se ozřejmilo, jaké stanovisko k no
vohusitským horlivcům musí zaujmouti každý
křesťan, jemuž jest autorita Kristova vyšší než
autorita lidí, šířících různé dohady, jež se ke vše
mu neustále mění.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění prací kostelních vřele doporučujeme mladou českou

dfinu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Kulturní jiskry.
Pravěké stěhování kmenů v Americe, V době

předhistorické stěhovali se na západ Siouxové.
Příčina vězela nejspíše v nátlaku jiných Indiánů
na severu a jihu, kteří slabším Siouxům dali na
vybranou: buď se podrobiti silnějším anebo opu
stiti rodné území. Siouxové se rozhodli ustoupit

|

tický, nebo náboženský, nesmí ho kaliti agitace
naboženská nebo protináboženská či snad konfe
sionální nebo antikonfesionální. Tím studiem nesmí
vanouti stranicky ani »duch Husův«, ani duch pro
tihusovský, nýbrž duch pravdy.«

Neprozkoumané kraje. Celá osmina zemské
souše ještě není prozkoumána. Předně ovšem vy
žadují důkladného shlédnutí polární pustiny, mě
řící sedm milionů angl. čtverečních mil. V samé
Africe čeká ještě mnoho práce badatelské. Vždyť
v samé poušti Libycké (kde za starověku byla
značná populace) povaha rozsáhlých krajů jest ny
ní úplně neznáma, ačkoli Libye sousedí s Egyptem
a Středozemním mořem. Když dr. Musil probádal
v Arabii území, rovnající se svou plochou asi ze
mím koruny české, vzbudil svými objevy velikou
sensaci v celém učeném světě. Posud však zbývá
prozkoumati velkou arabskou poušť, která jest
pětkrát větší než Anglie. Nová Guinea je známa
jenom pobřežím, uvnitř žijí divocí Kanibalové, o
nichž máme jenom kusé zprávy. V Australii není
probádána ani čtvrtina, kde v pouštích jenom sem
tam lze nalézti člověka. V jižní Americe jsou ještě
v Kolumbii a v Peru ohromná území, kam Evropa
né ještě nevnikli. Jak vidět, zbývá toho pro budou
cí generace zeměpisné ještě dost. Vždyť do nedáv
na i Albanie byla v samé Evropě také celkem »ne
známou pevninou«.

Bible česká. Monumentálního tohoto díla vyšel
právě sešit druhý. V něm dokončena jest prvá
kniha Mojžíšova a započata kniha druhá, z níž po
dána značná část, jdoucí až ke kap. 13.Také v tom
to sešitě jak text překladu tak i důkladný výklad
zasluhují plné chvály. Papír, jenž od některých
pokládán byl za méně dobrý, jest dle úsudků ne
stranných odborných znalců trvanlivý, lehký, dře
va prostý. Byl zvláště pro toto dílo vyroben. Do
brá jeho jakost a vhodnost ukáže se zvláště po
vazbě jednotlivých svazků Bible: budou to svazky



úhledné, lehké, opravdu příručné. O České Bibli
čteme v posledním sešitu >Kažatele« tato pozoru
hodná slova: »Konečně má se nám dostati díla, o
něž kněžstvo přes 15 let téměř sepiatýma rukama
prosilo — totiž Písmo sv. formou uhlazenou, duchu
nynějšího jazyka českého „odpovídající. Nejfepší
lidé se k této prácí spojili. A na nás jest, abychom
hojným odebíráním splnili jejich naději, že kněž
stvo českomoravské dovede udržeti svým pravi
delným předplácením tak veliké a nákladné dílo,
jakým bude »Písmo sv.< Nebudiž ani jediného če
ského kněze, který by díla toho neodbíral. Všecko
může ustoupiti, na jiném se můžeme uskrovniti,
ale tam, kde se jedná o Písmo sv., slovo Boží —
tam šetřiti bylo by hanbou pro kněze« — Kéž
pravdivá tato slova naleznou ohlasu mezi naším
klérem! Kdo dosud za odběratele se nepřihlásil,
učiň tak co nejdříve a doporučuj také důležité dílo
to svým známým a svěřencům! Přihlášky a před
platné buďtež zasílány pod adresou: >Administra
ce České Bible v Praze IV., 35 (Hradčany).

Konce svobodného křesťanství. Již častěji
konstatováno, jak liberální pastoři podtinají koře
ny křesťanského zjevení. Nyní evangelický pastor
Imig v hamburském sadventním«< kostele pokra
čuje v práci podkopné. Tak hlásal, že žádného vy
koupení není ani Ježíšem Kristem ani svátosťmi.
Kristus prý se vykoupil sám z nespravedlnosti to
hoto světa a tím dal jiným lidem příklad, aby na
podobovali tento způsob vykoupení. Pastor Imig
chápe křesťanství jen jako filosofickou mravouku,
jak to činili žáci Sokratovi vzhledem k svému mi
stru. Většinou koná řeči o zcela praktických před
mětech. Všecky tyto věci jsou schváleny pod
pláštíkem svobodného
body. Tu není divno, že právě V Berlíně protes
tantský proletariát ukazuje záda evangelickým ko
stelím a stává se bez vyznání.

Tělesný trest v německých osadách. Sociálně
demokratický poslanec Norke nedávno ukázal V
říšském sněmě německém na to, že V Německé
Africe východní přese všecky hospodářské a kul
turní pokroky je trestní soustava, která byla zru
šena v osadách ostatních evropských států. Je to
trest bití u černochů. V uplynulém roce bylo pro
vedeno 8000 tělesných trestů na černoších. Toto
bití nikterak nedopomůže křesťanství k vitězství.
Také poslanci středu nutí vládu k tomu, aby tento
barbarský zvyk byl odstraněn. Poslanec Erzber
ger vystoupil v téže debatě pro to, aby vláda ne
působila katolickým misiím obtíží, jak se často
děje, když osadní úředníci chrání mohamedánské
majitele otroků. Kdyby mohl býti mohamedanis
mus odstraněn z německých osad, činily by kato
lické misie obrovské pokroky.

Zajímavé objevy v oběhu krve. Drobounké
bakterie, které tvoří přechod mezi živočišstvém
a rostlinstvem, ohrožují vážně zdraví lidského tě
la. Leč proti nim stojí přesně pracující zdravotní
policie, nacházející se V samé krvi, jsou to bílé
krvinky. Tyto krvinky V celém těle pátrají po ne
bezpečných parasitech, aby je zničily. Obstoupí
vetřelce, zatknou jej a dají do vazby, totiž do lym
fatické žlázy, kde bývá někdy vězňů plno. Vy
zkoumáno i to, že takové bakterie od bílých krvi
nek jsou na místě snědeny. Posud není dobře pro
zkoumáno, proč organisace této zdravotní policie
pracuje tak účelněv každém kritickém okamžiku;
krvinky těkají jednotlivě, ale jakmile v kterékoli
části těla se objeví vetřelci, tu zrovna jako na
zvláštní telegrafický rozkaz spěchají svorně tam,
kde jest potřebí jejich zakročení. Vnikne-li do tě
la parasytů veliký počet, „nastává všeobecné vá
lečné tažení, celé pluky krvinek rychle spěchají
k zdolání škůdců. Takovým způsobem již dlouhá

tisíciletí udržovalo se zdraví a život lidského po
kolení, aniž lidstvo o drobnohledných ochráncich
svých vědělo. Jest to snad pouhá náhoda, hra
slepého osudu? Čím více přírodozpytec vniká v
taje přírody. tím více se diví účelnému, velice slo
žitému zařízení, kterému dala vznik moudrost da
leko vyšší než rozum lidský.

Sombart o scholastice. Známý německý ho
spodářský spisovatel semnita Sombart, jehož člán
ky vzbudily i V českých kruzích velikou pozor
nost, obrátil zřetel moderního světa k středověkým
národohospodářům, jichž bystré myšlenky zcela
neprávem do nedávna byly přehlíženy. Ve své
knize »Der Bourgeois« (Mnichov-Lipsko, 1913)
pravi Sombart na str. 314. výslovně: »Zvykli jsme
si zcela neprávem v nich (ve scholasticích) viděti
světu odcizené učené pecivály, kteří pojednávají
o neskutečných věcech v nekonečném opakování
a nesnesitelných rozvláčnostech. To sice platí o
mnohých z menších církevních světel, -nikoli však
o velkých.: Těmito slovy popravuje důkladně váž
ný myslitel nekritické Masarykovo pohrdání stře
dověkým způsobem myšlení (scholastikou). Masa
ryk, který si hrál na velikého sociologa, nedal si
práce, aby blíže seznal životní jádro scholastické
vědy. A brzy po něm tucty papoušků s demagogi
ckým gustem označovaly zkostnatělé zásady a VÝ
vody slovem »scholastika«. Jsou to lidé, kteří uče
ná díla středověkých myslitelů ani v ruce nemě
li, natož aby je řádně prostudovali. Sombart do
mníval se dříve, že středověcí theologové neměli
smyslu pro to, co řádně řízené velkopodniíky pro

vývoj hospodářské otázky znamenají. Praví dále,
že se podivil, jak porozuměli novému hospodář
skému rozvoji. O velikých moralistech středově
kých autor píše: >Jestliže přečteme spisy scholas
tiků pozorně, především podivuhodné dílo velikého
Tomáše Akvinského, jehož monumentality dostou
pily pouze výtvory Dantovy a Michelangelovy,
máme dojem, jako by jim na srdci leželo ještě ví
ce jiné výchovné dilo, než výchova k uhlazené
zdvořilosti: výchova vlastních současníků na pří
mé, zmužilé, moudré a rázné muže. Nač kladou
ve svém učení o ctnosti největší důraz, k černu vždy
a vždy znovu povzbuzují, jest proniknutí celé by
tosti pružností a svěžestí. Nic neodsuzují tak velí
ce, jako duševní a morální schlíplost.« Takové pů
sobení má svou neposlední příčinu také v tom, že
tito mužové pozorovali svět jasným zrakem a Že
hospodářským přerodům, jichž byli svědky, vě
novali plnou pozornost. Nebyli to — jak Sombart
na jiném místě dokládá — světu odcizení a svět
nenávidějící hloubálkové, kteří by byli chtěli vpad
nouti točícímu se kolu v loukotě. >Stojí vůči kapi
talismu s nekonečně větším porozuměním věci a
s nekonečně větší sympatií než snad v 17. století
horliví zvěstovatelé puritanismu. Jaká plnost prak
tického vědění vězí v >Sumě« Antoniově (z Flo
rence). To jest dilo jednoho z největších znalců
života svého času, který s otevřeným okem kráčel
ulicemi florenckými, jemuž žádný z tisícerých ob
chodních knyfů a čachrů jeho milých krajanů ne
zůstal utajen, který »byl doma« jak vpojišťovni
ctví dopravním tak v obchodu směnečném, v ob
chodu hedvábím jako suknem .... Zajisté i u pu
ritánů byli velicí podnikatelé kapitalističtí. Ale
jsem na velikých rozpacích, zda za Svou velikost
děkují puritánské mravouce a nikoli zcela jiným
národním vlastnostem a řízení osudu.« Katolická
morálka odsuzovala a posud odsuzuje pouze bez
uzdné a bezohledné výdělkářství; moralisté zmí
nění však se snažili účelně říditi mys" kapitali
stického podnikatele. »Co křesťanská morálka chtě
la překaziti a zastaviti skutečně spolupomohla, byl
převrat všech životních hodnot, jak se dokonal
teprve v našem věku.«

Tedy dle Sombarta bystří scholastikové pod
porovali účinně pokrok zdravý, ale zcela správně
se snažili, aby hospodářský rozvoj neporušil So
ciální rovnováhu, aby nezničil blaho velikých vr
stev. Tudíž ti lidé, kteří mluví o scholasticích S
pohrdáním, měli by se u těchto teprve učiti, jak
lze sociální neduhy vyléčiti cestou zcela prakti
ckou.

ZáložnavHradci Král,

Vkladynaknížky4 “
Vkladyvázanévýpovědí5% ma vklady střádankové —

O praobyvatelích amerických věda vynáší na
povrch nové a nové objevy. Dosud ovšem nemož
no ukázati s jistotou na původ Indiána. Chicag
ský »Hlas« však dokládá: Jisto jest, že starobylost
jeho na pudě americké jest veliká, a slušno ji mě
řiti ne Staletími, nýbrž tisíciletími. Spletitost ja
zyků a hojnost skupin řečí jest v Americe veliká.
Az toho i značnou starobylost amerického Indiána
dovoditi můžeme. Původní praosada Amerindu by
la asi nepatrná. A nyní pozorujme věc dle obdoby
podobných úkazu u jiných národu! Co se asi dálo
v prvních dobách života té osady? Její členové u
sazovali a zřizovali se asi V některém vábném ú
dolí, přebředli řeku a přešli přes horstva. Vzdalo
vali se od sebe, čím dále tím více a zakládali z
různých příčin nové zádruhy, kmeny a osady. Po
kudžili tito >noví« V přiměřené vzdálenosti od
první mateřské osady, mluvili ještě společnou jim
řečí. Když však tyto podružné osady se staly opět
osadami mateřskými jiných zádruh oddálivších se
— a to tak daleko, že první mateřskou | »Svou«
mateřskou osadu třeba již: ani nenavštěvovali —
tu si utvořili, v nových jsouce okolnostech, | no
vou řeč. Vždyť řeč jest organismus — a zvláště
není-li spoutána písemnictvím — který dosti rychle
se přetvořuje a utváří v dialekt a později, půso
bením různých Činitelů i V novou řeč. A tak roz
šířil se od severu k jihu, od západu na východ,
a když Columbus ze svého Ouanahaní se díval na
záhadné krajiny >svojí Indie<, měla pevnina Nové
ho Světa od pěti do desíti milionů Indiánů. Každý
kmen -—ba zádruha měla svoji řeč. Kolik tu uply
nulo v moře času století, než z jednoho původního
jazyka sí cestou přirozenou utvořili několik set
různých řečí a nářeči? Vše vyvíjelose na nové
půdě, v novém různorodém okolí svým způsobem:
Tkaní látek, tesání a úprava stavebních i okras
ných kamenů, budování příbytků, lov zvěře i ry
bolov. Ani.v náboženských pověstech nebo v úst
ním podání nemožno vystihnouti nějakého ciziho
elementu, který by nám ukázal stezku, jíž se brá
ti dlužno, abychom došlř oné krajiny a onoho lidu,
u něhož prapočátek Indiánů dlužno hledati. Zdá se.

že marné jest pátrati po podrobnější obdobě skrví
a kultůřou národů zaocefnských — a nikdy snad
na základě stávající obdoby zjevů příliš všeobec
ných něbude možno stanoviti původ našeho Indi
ána. A je náš rudý Indián původním domorodcem
či snad tu před ním obývala nějaká jinorodá race
ať již autochtoní nebo exotická — která snad před
příchodem Indiána vymřela, nebo mísíc se s ním
svůj původní ráz ztratila, takže dnes ji nelze již
objeviti? Či máme spatřovati potomky její v E
skymácích a v Patagoncích? Při vší rozdílnosti ře
čí jeví- Indiání nebrasští a severo-američtí vůbec
plemennou rovnost a jednotnost. Velká většina ba
datelů ukazuje na původ jejich asijský. Avšak hle
dati dnes mezi národy Starého Světa jejich původ
ní kmen, či vymezovati jejich ethnickou příbuz“
nost s Malajci. Číňany a Turanci — jest velmi ob
tížné. Řeč doznala délkou času jak v Asii tak V
Americe takových podstatných i hlubokých změn,
že na jejím základě pátrati po původu Indiána ve
Starém Světě by nevedlo k žádnému cíli. Původ
ní umění a zručnost — až na ukázky nejjednoduš
ší — byly ztraceny v bloudění a stěhování po mno
hé věky. Náboženství, až na některé. pratradice,
společenská pravidla, vláda, průmyslnost a jiné
zjevy společenské měnily se a úplně pozměnily V
různých dlouhých dobách, na různých místech, za
různých okolností. Snad v dobách šedé minulosti
nynější rudí »přístěhovalci« američtí ve Starém
Světě provozovali rolnictví, pastýřství. Zde však
při dlouhém pochodu pustými, snad již tenkráte
ledovými krajinami Úžiny Behringovy vše bylo“
zapomenuto.

Národohospodářská hlídka.
Veliký židovský krach v Berlině. Zase nový

doklad, je-li potřebí poctivému křesťanovi učiti se
solidnímu obchodování u židů. Sama »Neue Freie
Presse« 6. dubna uveřejnila některé podrobnosti o
bankrotu Wertheimrova obchodního domu v Ber
líně. Příbuzenstvo Wertheimrovo, které bylo sú
častněno na podniku velikými podíly, ihned si své
vklady šikovně vyzvedlo v pravý čas, pokud ne
hrozila veliká ztráta; ať se spálí překvapujícím
krachem pouze důvěřiví křesťané. Takový knif ži
dé provádějí často, pří čemž še ovšem majitel
podniku smluví s příbuzenstvem do detailů dříve,
než se úřady dovědí o špatném stavu obchodu. —
Wertheimer založil svůj podnik penězi vypůjčený
mi od šlechticů, koupil v berlinské Friedrichstras
se na dluh dům za 14 milionů marek a zřídil zde
veliký bazar, v němž bylo zaměstnáno přes 1600
prodavačů a jiných obchodních sil různého druhu.
Kromě toho založeny V Berlíně ještě dvě filiálky
v berlínských předměstích. 4000 dodavatelů napl
ňovalo svým zbožím obrovské místnosti bazaru.
Leč bazar pracoval tak, že od r. 1906 až do března
roku tohoto nasekal 25 milionů marek dluhů. Ubo
zí dodavatelé, jichž pohledávka činí na tři milio
ny marek, nedostanou nyní dohromady více, než
sto padesát tisíc marek. Ostatní dluhy hypotekární,
které váznou na domě v obnosu 22 milionů marek,
musí zaplatití kníže Kristián Kraft Hohenlohe, kte
rý sám již jest značně zadlužen. Také kníže Fiir
stenberg. který nešťastnou náhodou má za svého
finančního radu žida Neuburgra, sedi na lep a nyní
oplakává těžké ztráty. Židovské příbuzenstvo
Wertheimrovo má v kapse veliké peníze, Wert
heimer sám, který zakládal podnik na dluh, také
nyní nepůjde žebrotou. Jistě se postaral zavčas
i o to, aby nemusil seděti. Ale peníze důvěřivých
Kojimu jsou ty tam. Tak se pomáhá na nohy ob
chodu, tak učí chytrost židovská solidnímu podni
kání. Šlechtici, kteří sedli na lep, měli místo od
vážlivé spekulace pilně spravovati své velkostat
ky, kontrolovati, jak se vede lidu na těch statcích
zaměstnanému, vésti pilnou inspekci nad vlastními
správci. Tak by bývali prospěli značně blahu ve
řejnému. Teď pomohli jen židovským chytrákům,
kteří ožebračili tisíce křesťanů.

Vláda a hospodářská tíseň. Nestačí, že isme
tísnění zemským komisariátem a že zemské smi
řovačky i za pomoci vlády byly rozbity. Právě
pod patronátem velice pokrokového českého po
selstva jsme ujařmováni stále více. Vídeň se klidně
vysmívá křikům českých radikálů, protože ví, jak
za nějakou subvenci ze Ivů lehce nadělá beránku.
Ministerstvo orby a ministerstvo veřejných prací
křiklavým způsobem zanedbává hospodářské ne
zbytnosti našeho národa. Celá řada návrhů melio
račních, družstevních, výrobních a projetků živ
nostensko-společenských byla odeslána zpět do
Čech.s vyjádřením, že jim vláda podporu zabezpe
čiti nemůže, protože prý by Se nevyplácely — 4
nebo že není peněz, z nichž by vláda podniky ty
financovala. Inu — ovšem, dají-li se veliké peníze
na podniky v pasivních zemích alpských, pak ne
zbývá nic na Čechy, které musí tak obrovské pe
nize do Vídně platiti ve prospěch krajů jiných.Mi
nisterský předseda si zajistil bez parlamentu půjčku
čtyř set milionů; bude se dále žádati na zbrojení
šest set milionů, jako by nová děla a válečné lodi
zvýšily státní blahobyt. Ale na podporu chudých
horských obyvatel nezbývá ani tisící díl z toho,
co se dává na děla.



"Svépomoc falšováním. Agrární předák a před
-seda starostenského sboru přerovského Uherek z
Dobrčik dodával do přerovské nemocnice mléko
zředěné vodou. Ačkoliv oferta Pavelky z Lověšic
byla příznivější, Uherek získal si protekci tak ši
kovně, že již před novým rokem prohlašoval, jak
má dodávku zajištěnu. Někteří pokrokáři hájí >de
mokraticky« bohatého Uherka tím, že prý mléko
„asi zřeďovali malorolníci, u nichž Uherek dodávku
obstarával. Ať již zde hlavní vina padá na kohoko
li, jest jisto, že se jedná o aféru agrárnicko-pokro
kářskou. Vždyť Dobrčice volity (až na 7 hlasů)
proti našincům: vesměs sociálního demokrata Tu
sara. Při tom všem jest pokrokářský režim pře
rovský velice milosrdný, Původně se mluvilo, že
Uherek musí zaplatiti pokutu 500 K. Nyní však
„pokrokový tisk sděluje, že Uherek vedle náhrady
nemocnici (250 K) dal »dobrovolně« pokutu 100
korun. Nu — a mléko bude dodávati Uherek dále.
Tak se nyní reformují hospodářské poměry — až
„je z toho charakterním rolníkům úzko.

Národně-sociální hospodářství. V Bráníku je
-obecní hospodářství v rukou národně sociálních.
Pp. Novák, ředitel kanceláře obchodní a živnosten

„ské komory, a Ryba, velkoobchodník v Bráníku,
uznali za svou občanskou povinnost podrobiti řád
né kritice obecní hospodářství, které nazvali horší
než »turecké« a že 10.000 K, které měly býti vy
účtovány, nebyly pojaty do výkazu jmění obecní
ho. Za tuto kritiku byli obecním zastupitelstvem
žalováni. Ale soud je osvobodil úplně, ježto svoje
tvrzení dokázali. Starosta obce Šnajberk, který byl
hlavním žalobcem, je vyznamenám za svou čin
nost zlatým záslužným křížem.

O hospodářství Staňkově na Moravě rozepi
spje se znovu 26. t. m. brněnský >Den«: Poslanec.
Staněk ze Želetavy stoji v ostré oposici proti vlá
dě. Není tomu dávno, co s ohromnými gesty vy
povídal vládě. urputný boj a vzkazoval.do Vídně,

že ve svém důsledném pepřátelství neustane, do
kud bude vanouti do Čěch a Moravy ostrý vítr
vládní nespravedlnosti. Ale tentýž poslanec Staněk,
který spouštěl na vládu oheň a síru, vynaložil vše
chen svůj vliv, aby od vlády vymáhal subvence.
U Jihlavy byla založena jeho přičiněním motou
zarna. Motouzárna zkrachovala, Byla nrovedena
»transakce« a myslelo se, že agrární podnik padne
do moře zapomenutí. Leč na podniku měla zájem
nejširší veřejnost a má dodnes. Neboť motouzárně
byla dána veliká subvence státní. To znamená, že
axrární podnik byl placen penězi, které poplatni
ctvo musí na daních odvádět. Kam se poděly pe
níze, které Staněk vymáhal na motouzárnu? Otáz
ka tato dodnes zustala bez uspokojivé odpovědi.
Všechen náš lid, celá Morava se ptá! Kam zmizelo
125.000 K, daných ministerstvem orby roku 1908.
kde je 66.000 K, věnovaných tímže ministerstvem
na podíly družstev, kde je dalších 17.000 K zvý
šeného státního příspěvku z roku 1910, kde jsou
4000 K na podíly Svazu? Kde je těch 212.000 K.
které dalo poplatnictvo na agrární podnik? Mo
Uuzárna dostala soudružku v želetavské mlékár
ně. která jest dílem Staňkovým. Také na tento
podnik, který byl hned na počátku mrtvorozeným
dítětem, vyplatila vláda v době, kdy Staněk stál
v ohni protivládního nepřátelství, 41.600 K subven
ce. Mlékárna stojí před bankrotem. Podnik byl od
hadnut na 54.000 K a má 53.000 K dluhů, ačkoliv
-- dle tvrzení agrárního listu — se vyplácí. Mu
síme se tudíž opět tázati: Kam zmizela také tafo
subvence? Poslanec Staněk musí na tuto otázku
odnověděti a sice veřejně a s patřičnými doklady.

kolonisace Nového Srbska. Vláda pomocí ge
ometrů již provádí v těchto krajích podrobný ka
tastrální výměr a dává do pořádku reální majetko
vé poměry, které byly dodnes velmi neupravené.
Počítá se, že tyto práce trvati budou do konce
srpna 1914, takže v září mohlo by se s nastěhová
ním kolonistů započíti. Před tímti terminem nedo
poručujeme, aby se kdo do Srbska vydával. Kom
plex státní půdy pro kolonisaci je ohromný a před
vidá se, že zde bude moci se usaditi tisíce a tisí
ce rodin slovanských národů (Něrici jsou z koloni
sace vyloučení), kterým na dosavadním místě ne
"bylo možno pro nedostatek nebo neúrodnost půdy
náležitě se vyživovati. Aby někdo měl právo při
stěhovati se do Nového Srbska, nesmí býti mladší
16 rokii a starší 60 roků. Každá hlava rodiny do
stane v obdělávání 12 kat. jiter půdy zdarma S
podmínkou, že do určité doby bude se ucházeti o
srbské příslušenství. Snahou naší musí býti, aby
čeští kolonisté, kteří zamýšlí se tam vystěhovati,
utvořili jednu neb více kolonií, kde zříditi by se
pak mohla česká škola, kostel atd. Za tím účelem

-obrátila se redakce »Českého Listu« v Záhřebě
na srbské ministerstvo orby s žádostí, aby tato
společná kolonisace byla dovolena a vykázána
českým přistěhovalcům úrodná krajina, kde vý

-:hradně naši krajané by se usaditi mohli. Srbská
vláda dává v první řadě přednost zemědělcům a

"teprve v druhé řadě jiným. Kdo hodlá se místo do

Ameriky vystěhovati do Srbska, tomu podá dal
ší informace ochotně a bezplatně administrace
»Českého Listu<, Záhřeb (Chorvatsko).

Státoprávní hospodáři. Vyrazili v České Tře
bové s velikými obžalobami starého režimu obec
ního. Nyní však podléhá přímé kritice jejich po

sitivní činnost vlastní, Revise objevila na městském
důchodě nepořádek nynější správy státoprávní.
Odkryla schodek 5000 K, zaviněný přítelem a po
mahačem státoprávních vládců. A ještě něco! Ač
koli dříve značný lesní majetek obecní obstarával
zvláštní lesní úředník, nyní vede obtížnou a složi
tou lesní agendu jedem člen městské rady za roční
remuneraci 300 K. Nyní odhlasovali státoprávníci
po 300 K ještě dalším třem radním. Jest jenom
otázka, zda takové finančnictví odpovídá zákoni
tým předpisům.

Župa obchodních gremlí kraje královéhrade
ckého konala výroční valnou hromadu v neděli 19.
dubna v Hradci Králové za předsednictví p. cís.
rady V. Špalka a přítomnosti 15 delegátů, zastu
pujících 7 gremií. Jednatel p. St. Jirásek přečetl
obsáhlou zprávu jednatelskou, poukazující přede
vším k neutěšeným hospodářským poměrům v r.
1913,jež zavinily též ochabnutí všeho ruchu orga
nisačního. Odbývána jedna organisační schůze V
Úpici, spojená s přednáškou p. JUC. Nováka o re
formě osobní daně z příjmu. Předsednictvo župy
snažilo se dostáti usnesením lonské valné hroma
dy a spolu též zakročovati ve všech případech,
kdy toho žádal prospěch severovýchodočeského
obchodnictva u příslušných úřadů, zejména živno
stenských, berních a dopravních. Schválen též
rozpočet na rok 1914, vykazující potřebu K 334.—
a usneseno vybírati od gremií pro župu po 20 h
za člena. Nato provedeny volby a zvoleni: Za před
sedu p. cís. r. Špalek, za místopředsedu p. F. Malý
ze Dvora Králové, za pokladníka p. cís. r. Richter,
za jednatele p. St. Jirásek. Zpráva jednatele o za
kládání odborových sekcí župních a stanovisko
Zemské Jednoty v otázce výročních trhů a zkrá
cení doby pracovní pomocnictva schváleno. Volný
návrh podán p. Malým ze Dvora Králové, aby val
né hromadě Zemské Jednoty byla doporučena spo
lečná akce proti konsumům. Další volné návrhy
týkaly se českých nákladních listů a nádražních
automatů, načež schůze skončena.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Křesťanskýživnostník.
Živnostensko-průmyslová a hospodářská vý

stava v Chocni bude krásným pomníkem ušlechti
lcho snažení českých výrobcu, živnostníků, řeme
slníku a rolníků z východních Čech, pomníker,
který bude hlásati široké veřejnosti zdatnost, du
ševní vyspělost a přičinlivost našeho lidu. Poně
vadž výstava v Chocni (od 27. června do 27. čer
vence) bude letos jedinou v Čechách, těší se veli
kou pozorností v kruzích vystavovateli, jichž se
již přihlásilo přes 300. Lhůta přihlašovací končí 15.
května a jest v zájmu každého, kdo míní vystavo
vati, aby se co nejdříve přihlásil a zajistil si vý
hodné umístění své firmy. Výstava bude pořádána
v rozkošných Pelinách, v nádherném to knížecím
parku podél Tiché Orlice, v rozsáhlých rozměrech.
Jest projektována celá řada sjezdu, dnu stran a
organisací a slavností.

Okresní Jednota živnostenských společenstev
v Hradci Králové konala valnou hromadu v neděli
26. dubna t. rě dopol. v zasedací síni městského
zastunitelstva za předsednictví p. Thoře a četné
účasti delegátů z Hradce Králové, Pouchova, Kra
tonoh. Černilova, Plotiště, Kuklen, Třebechovic,
Předměřic a N. Hradce Králové. Kromě toho pří
tonien byl za Ústřednu vicesekretář Dr. Wiškow
ský a redaktor »Českého Řemeslníka« p. Tomek z
Prahy. Valné hromadě předcházela konference
společenstevních starostů. která jednala o těchto
otázkách: Ukládání jmění společenstev u žívn.
úvěrních družstev, o živnost. exkursích Zemské
Jednoty, o živnostenském tisku, o účetnických
kursech a o pojišťování u zemského fondu, vesměs
dle referátu p. red. Tomka. Na to zahájena valná
hromada schválením posledního protokolu, jedna
telské a pokladní zprávy a přikročeno k projednání
rávrhu na zrušení dobrovolné Okresní Jednoty do
savadní a zřízení Jednoty povinné. Po obsáhlé de
batě usneseno návrh odkázati výboru k provedení
v pozdější vhodné době, načež valná hromada do
slovem předsedy skončena.

O »Zemském sdružení venkovského živnost
nictva«, jež ustaveno v pondělí velikonoční v Pra
ze za účastenství poměrně slabého, napsal 25. t.
m. mladočeský »>Národ«:»Jediná strana, která po

nictvu« pomocné ruky, byla — nastojte! — strana

agrární! Zcela pochopitelně — poněvadž nemůže
při tom nic ztratiti a naopak může mnoho získati.
Ztratit nemůže z toho důvodu nic, poněvadž ve
svém politickém programu nemůže vůbec vážně
sledovati úkoly živnostensko-průmyslové politiky,
kteréž jsou přece ve svých důsledcích po většině
protichůdny cílům agrární politiky. Získat může
naopak rmnožství věrnějších stoupenců strany a
voličů pro nastávající volby, ukáže-li venkovské
mu živnostnictvu dobrou vůli o ně se starati, Že
tato okolnost nebyla bez významu, toho dokladem
jest už několik interpelací z agrárních kruhů na
říšské radě ve příčině »překotného« prý zodbor
ňování společenstev . . . Řekne-li se ve schůzi, že
»venkovské živnostnictvo má společné zájmy s
ostatním venkovem«, patrno, že přímo neguje (po
pirá) se tu živnostenská otázka, neboť spíše jest
pravdou, že venkovské živnostnictvo má společ
né zájmy s městským živnostnictvem. Řekne-li se,
že »takové síly a moci docíliti může náš venkov.
bez rozdílů stavů a povolání, když soustředí se
ve straně agrární«, neznamená to zajisté nic ji
ného, nežli že venkovské živnostnictvo má posílí
ti svými hlasy a svým organisačním příspěvkem
stranu více stavovskou než politickou, totiž stranu
zemědělskou. Řekne-li se dále beze všech důkazů
a dokladů docela všeobecně, že »venkovský živ
nostník nemůže přece (!) vstouptii do organisace
ani mladočeské, ani sociálně demokratické, ani ná
rodně-sociální, poněvadž programy stran těchto
nehájí plně jeho interesy«, neznamená to, leč za
hrávání si s venkovským živnostnictvem, o němž
mluvčí soudí, že kriticky nemyslí a nezná vůbec
programu jednotlivých politických stran. Co mů
že pro venkovské živnostníky vykonati agrární
strana? Operuje patrně s důvěrou ve svého vše
mocného ministra orby, který podepřen tlakem
»vlívné strany agrární« vykonává určitý vliv na
příslušná ministerstva (hlavně obchodu a veřejných
prací), aby na př. dodávková práce pracována by
la i na venkově a aby na př. subvenovaly se růz
né podniky venkovského živnostnictva. To však
provésti může jednak organisované živnostnictvo
samo (rozsah veřejných dodávek na členy), jednak
(subvence rozmanitým podnikům) opatřiti mo
hou příslušníci Živnostenské korporace spíše a
prostě na základě věcného odůvodnění, na co a
grární strana potřebovati bude >»politickéhovli
vu«, a za co bude musit vládě býti vděčna. A při
tom jest ještě otázka, bude-li znamenati tato práce
pro jednotlivé favorisované živnostníky venkov
ské také — prospěch celého živnostenského stavu!
-. Odborné zemské jednoty živnostenských spo
lečenstev nepopíratelně povolány jsou k úspěšné
a skutečné práci pro živnostnictvo v odborech a
zároveň i v celku. A bylo by to svědomité počíná
ní předáků venkovského živnostnictva, když by
toto snad vymykalo se z povinnosti finančně při
spívati na organisaci odbornou, která — byť ne
hned, ale za to jistojistě — dodělá se positivních
vymožeností živnostensko-právních, z nichž při
rozeně reflexivně těžiti bude i venkovské živnost
nictvo — bez stavovské práce a bez obětí finanč
ních?
—-„-„——

- Sociální obzor o

Dobrodinci lidu. Stále výmluvnější doklady
dosvědčují, jací sobečtí výdělkáři se staví v čelo
soc. dem. dělnictva. Sám soc. dem. centralistický
>Dělnický Denník« přinesl již tolik dokumentů, kte
ré nebyly od autonomistu vyvráceny. V minulých
dnech tento rudý list promlouvá o poslanci a žur
nalistovi Bechyňovi, který se stal soc. demokra
tem tehdy, kdy se stal zetěm soc. dem. předáka
Hyánka. >Děl. Denník« píše: >A zeť se ukázal býti
hodným příslušníkem této rodiny. Vládne neobme
zeně a pašovsky a běda tomu, kdo se nepodřídí
zájmům rodiny Hyánkovy! Nesnese se s nikým,
kdo se mu nekoří; a zásady? Ty mu nestály nikdy
ani za tajíku tabáku. To dokázala tato společnost
nejlépe, když za všecku práci a námahu, kterou
soudruh Krapka na Prostějovsku vykonal, odmě
nila se mu tím, že zbavila vdovu zaměstnání způ
sobem, hodným nejbrutálnějšího kapitalisty. Také
nyní nás z Bechyňova pašalíku dochází tento cha
rakteristický dopis: Jakmile parlament byl odro
čen, usnesla se rodinná rada u Hyvánků,že je nutno
Bechyněmu opatřiti nějaký příjem. Věc samozřej
má. Po dobu vyplácení diet nechal si pan poslanec
vyplácet z redakce »Hlasu Lidu« 50 K týdně, ač
koliv nohou do redakce nepáchl a nic pro list ne
psal. Teď zvýšil svoje požadavky v rodinné po
radě na dí) korun, poněvadž prý se jako poslanec
zařídil. (Ach. jak proletářské!) Zadlužený >hHtas
Lidu< musil se někoho zbavit. Byl učiněn pokus
s Duřpekem. Náhončí a oddaný služebník rodiny
Král zavolal si Petrželu a během několika dnů ko
lovaly Prostějovem zprávy, že Duřpek musí ze
mlýna ven, že v tomto podniku už léta se kradlo.
Duřpek zahájil kroky ke koupi rolnické usedlosti
v Domamyslicích a důvěrníky obuvníků žádal,
aby mu opatřili místo v továrně. Současně však
vypověděl ihned peníze ze všech separatistických
podniků. Tohle účinkovalo. Klika korporativně šla
požádati Duřpeka o prominutí, zejména panl po



slancová snažila se spor urovnati. Král konferoval
po druhé s Petrželou. Prostějovem šly pověsti, že
účetní banky Manhard zfalšoval bilanci, že Hyánek
našel nesprávnou položku, jdoucí do tisíců, a zprá
vy umlkly teprve tehdy, když zakročila paní Duř
peková. Hledána třetí oběť, která podlehla. Na ple
nární schůzi z návodu Krále a dle usnesení rodin
né rady napadl analfabet Petržela společně s Vo
jáčkem nepřítomného redaktora Ležáka. List prý
je hanebně redigován, školácky-politicky a klesl
o -1000vnákladě. Klika prodavačů souhlasila a
druhý den Ležák dal výpověď, dozvěděv se o zá
keřnictví. Nevyčkal však lhůty výpovědní a utekl
z Prostějova. Rodinné radě se tažení podařilo. —
>Zařízení« pana poslance neutrpí újmu.« — Tážete
se: Co tomu říká prostějovské dělnictvo? Nic!
Pozumnější již dávno opustili tábor Hyánkovy ro
diny a přešli k náma ti chudší duchem? Ti hrbí
hřbety a trpí a bude zapotřebí ještě horších a pád
nějších šlehů, než i oni prohlédnou a učiní pořá
dek!«

Plané sliby. Hlavně k vůli agitaci, k vůli shro
máždění co 'nežvětšího -počtu stoupenců líčili v
nejohnivějších barvách rudí agitátoři příští ráj bu
doucnosti dělnické. Nyní však, kdy rudé proroctví
za proroctvím selhává, kdy sami rudí zaměstnava
telé utiskují své zaměstnance, jsou soc. dem. pře
dáci nucení mluviti upřímněji, aby se jim konečně
sami jejich poplatníci nevysmáli. V minulých dnech
štýrsko-hradecké soc. demokratické +»Arbeiter
wille« uklouzla slova, která neznačí pro rudý stát
budoucnosti žádný bengál. Tento list mluví totiž »0
principu (zásadě) chudoby (v -socialistickém státě)
a tím o sociální rovnosti a bratrství« — Dříve
však mluvili demagogové o principu blahobytu.
Jak se to srovnává? Inu — velice bohatí soc. dem.
předáci (na př. milionový Bebel) nehodlali rozdá
vati proletariátu blahobyt ze svých vlastních veli
kých příjmů. A jestliže ani tito nepoložili vlastní
obětavostí základ k blahobytu aspoň jisté části děl
níků, pak by jejich básnění o blížícím se všeobec
ném dostatku málokdo poslouchal s důvěrou. —
Skleslost mysli dostavuje se v nejrůznějších soc.
dem. hospodářských podnicích. Soc. dem. vedení
musí na typografy důrazně hartusiti, aby nyní po
neblahé stávce se neoddávali smutné resignaci, aby
neztráceli naděje. Vídeňská >Arbeiter-Zeitung<
svolává organisace do schůzí, aby podporovaly u
padající soc. dem. velkou továrnu na chleba (Ham
merbrotwerke), které nepomohla ani vydatná po
moc domu Rothschildova. Praská to i jinde, zvlá
ště výdělkářstvím pohlavárů.

Besídka.
Trampoty Tyčkovy.

L

Nešťastným člověkém byl kominík Jan Tyčka,
třebaže náležel aspoň svou postavou mezi občany
velice vynikající. Jak mnoho lidí těla drobného,
zvláště kadetů, by dalo celé tisíce za to, kdyby
jejich postava vzrostla o loket jeden! Honzíkovi
však nadělena taková délka, že často sám nevě
děl, co s tím štědrým darem přírody dělati. Kdyby
se byl ukazoval v cirku, mohl vydělati značný pe
níz bez práce, ale v praktickém všedním životě
mu délka byla spíš na obtíž než k radosti. Vždyť
ty dlouhé, čápí nohy mohla rozděliti matka příro
da hnedle mezi občany dva.

Již v obecné škole Honzík seděl v lavičce
vždycky na kraji, aby mohl své vytáhlé končetiny
pohodlněji umístit mimo lavičku do volného pro
storu. Když učitel vykládal o plameňáku, děti se
smíchem se obracely po Honzíkovi. Když měl o
pustiti Školu, vtipkaři pronášeli návrhy, aby se
dal na kupectví nebo vstoupil do knihkupectví. Prý
nebude potřebovat k sundání zboží vysoko ulože
ného žádného žebříčku.

Honzík se začal učiti kominíkem. Mistr mu
hned z počátku řekl: »Hochu, dobře jsi volil, nebu
deš potřebovat vysokého žebříčku. Po několika
denní praksi budeš v každém domě hotov s komí
nem dříve než tovaryš.« Lidé se mládenci smáli,
ke kterým ještě vyšším pánům chodí pán tak ve
liký, nosí-li s sebou k visitám žebříček. A rozpu
stilí kamarádi učedníci při setkání s dlouhým Hon
zíkem nejednou zanotili: >Horo, horo, vysoká jsi.«
Když už vzrůst Tyčkovy postavy se zastavil, byl
již nejvyšší čas, protože každý cizinec se po Hon
zíkovi obracel s takovým údivem, jako by byl
spatřil nějakého obživlého předpotopního tvora.
Suchý, kostnatý kominík pohodlně překládal malé
děti přes ploty. Kde jiní lidé potok přeskakovali,
Tyčka jej zcela klidně překročil.

Když se dostavil k odvodu, komise se smála,
jaký >flíglmon< se to hlásí do řad vojenských. Vo
jenský lékař pošeptal nenápadně jednomu důstoj
níkovi, že by tenhle kolohnát mohl na vojně zastá
vati úkol účelné, pohyblivé rozhledny. Kdyby mu
jiný vojáček sedl na ramena, viděl by tak daleko,
jako se stromu. Honzík se klepal strachem, zda
přece jenom nebude nucen narukovat. Koktal, že je
slabý na dech, když prý silněji křičí anebo za
zpívá, hned mu žíly na krku naběhnou,okamžitě
cítí na plicích veliký tlak, až se celý zadýchá. Fe

rina důstojník mu odpověděl: >»Navojně zpívat
rozhodně nemusíte, jest to tam předmětem zcela
nepovinným. Také není potřebí, abyste příliš kři
čel. Pro kmána se odporučuje spíše, aby dával
pozor na křik kaprála a šikovatele. Ale odvést vás
přece jenom nemůžeme, protože tu nemáme tak
dlouhou míru, abychom vypočítali, jak jste jiné spo
luobčany přerostl a protože tak dlouhé kalhoty,
jakých byste potřeboval vy, v žádné garnisoně ani
v magacínu nebudou. K pionérům byste se hodil
dost dobře, protože byste se neutopil ani v řece
dosti hluboké. Pokud byste sloužil, nebyřo'by po
třebí leckde stavěti vojenských mostů, jelikož by
ste mohl na zádech přepraviti celou kompanii na
druhý břeh. Ale — víte, bylo by moc dobře, kdyby
to, co jste přebral na výšce, mohlo se vám dosaditi
na šířce, pak by z vás byl vzorný vojáček. Zatím
»untauglich«; až budete trochu menší, pak vás ko
mise uvítá s větší zálibou.«

Když jednou za nutnou záležitostí Tyčka jel s
tříčlennou společností na saních, musil brousiti no
hama o silnici, aby mohli jeti spolu také druzí. Jin
dy se dostavila svízel na kočáře. Když již dva pa
sažéři sedli, bručel si kočí do vousů: »>Tohokolo
hnáta abychom věru nakládali na dvakrát.« Komi
ník sice uvelebil do kočáru všecky své údy na
jednou, ale ti, kteří s ním jeli, naříkali na veliké
nepohodlí, Honzík zase stýskal, že mu nohy zdře
věněly, že se mu nedostává místa, aby si je mohl
protáhnouti. Když nastal okamžik vystupování, tr
valo delší chvili. než byly dvě děti vysvobozeny
ze zajetí tak dlouhých končetin. »Taky si mohl
jíti pěšky«, pobrukoval ještě nádavkem kočí. >Ta
kové dlouhé hnáty by jistě stačily každému vala
chovi.«

Jednou maličký Kvirenc poprosil Tyčku, aby
mu zazvonil u domu, prý nemůže na knoflík do
sáhnouti. »Vidíš<, poučoval Tyčka, »často jsi se
posmíval mé vysoké postavě. Teď bys byl sám
rád, kdybys byl o hodně větší. Směješ-li se lidem
velikým, pak řekni, k čemu vlastně tlačí zemskou
hlínu tací kašpárkové jako ty.« — >K čemu a
proč?« opáčil vtipkař Kvirenc. »Inu < k těžké prá
ci na světě nejsme, jak sám pozoruješ, ale k vůli
tomu, aby malé lidi obsluhovali tací sahani, jako
jsi ty.«

Tyčka se trochu pohněval, ale za krátký čas
byli oba nejlepšími přáteli, takže spolu chodili jako
dva blíženci. Nyní bylo v městě smíchu ještě více.
»Kam vedete, Honzíčku, toho maličkého, do školy,
do školy?« usmívala se stará Hnátková. >1 ne, já
už školu nepotřebuji«, odpovídal Kvirenc, >ale mu
sím vodit opatrně duhle kamaráda tak, aby někde
nešťastnou náhoddu dlouhýma nohama nezašlápl
několik dětí. Tuhle jednou šlápl na kočku, až se
rozkvílela, protože hlava tak vysoko postavená ne
může hned poznat, co se pod ní hluboko na zemi
batolí. Takové nohy se rozkročí z nenadání, jako
by měly mílové boty — a samy nevědí, kam až

Podivné přátelství kulihráška s obrem! Kdy
koli tihle dva se objevili na náměstí, již se lidé
smáli: »Podívejte se, živý cep už zase Špacíruje.«

Tyčka jel jednou dráhou do vzdáleného kraj
ského města. Na cestě musil počkati na jednom
nádraží v noci na následující vlak. Sedl si v Če
kárně na dlouhou lavici a konečně natáhl na ni
všecky údy. Na boky si dal veliký šátek a hned
vedle kufřík, aby mu nikdo nic nevzal. Začal po
dřimovat. V tom vstoupil do čekárny krátkozraký
pan hospodářský správce Špetka se svým čele
dínem. »>Podívej se, Lojzíku. na tu neopatrnost,
jak hloupě se tu ti dva lidé položili. Ten, co má
hlavu venku, může snadno toho spodnějšího V ro
zespalosti kopnout do hlavy. To snad abych toho
hořejšího raději probudil.« A již Špetka vztáhl svou
ruku: »Příteli, slyšíte?< Otevřely se Tyčkovy oči,
ruce se roztáhly a začaly se pohybovat i nohy,
polou visící přes postranní opěradlo. Tyčka náhle
vstal: »Čeho si, pane, přejete?<

Pan správce leknutím uskočil. »Teď, teď už
nic — víte, já jsem myslil, že na té lavičce odpočí
vají neobratně dva. No — tohle je nějaká výška,
kdo to mohl tušiti! Člověče, na mou věru, vy byste
mohl vycházeti na pokračování.«

Za chvíli již byl hlášen vlak. Tyčka šel také
k východu, ale ještě se obrátil ve dveřích do če
kárný, zda náhodou něčeho nezapomněl. > Z cesty,
člověče, už spěchejte a nezdržujte ostatních«, houkl
jeden menší, zavalitý pasažér. Tyčka se v rozpa
cích rozkročil a vznětlivý karatel mu proběhl se
smíchem mezi nohama ven. Toutéž cestou pro
klouzl jeden chlapec. Dva služební duchové na pe
ronu se vtipkovali: >Z takových nohou by mohla
býti pro menší děti hned slavobrána. Ještě se ze
"ptám, zda ten kolohnát si koupil jen jediný lístek
pro svůj trup i ty dlouhé nohy.«

Děti ze sousední vsi viděly jednou, jak se
Tyčka koupe v blízkém rybníku u lesa. Druhý den
se šly koupat samy. »Zde jest hloubka jenom ma
lá«, prohlásil znalecky nejstarší Francek Votýpků.
»>Tady stačí i ti hoši, kteří neumějí plovati. Včera
se tu koupal jeden mužský, chodil sem tam a vody
měl všude jenom po pás.« Hoši tedy skákali s chu
tí na to místo. Ale jaké překvapení! Dva se začali
topit a byli stěží od kamarádů zachráněni. Když

se roznesla o tompověst vobci, uhodil hnedko

vář Hašek hřebíčku na hlavičku: >To se tam kou-
pat jistě Honzík Tyčků, že mu byla všude hloubka.
příliš mělká. Pravda, dlouhý je jako z pohádky, že.
by mohl v lese děti strašit, ale suchý jako tyčka.
chmelová. Kolikrát si myslím, že budou z těch no
hou dvě pěkné kulaté nástropničky pro strop v na-

ň poně, až seschne tak, že v něm dušička nevý-ržÍ.« "
Krátce na to zašel si Tyčka v neděli do leša.

s několika přáteli k vůli osvěžení. Kvirenc se
smál: »Škoda, Honzíku, že's s sebou nevzal pytel.
Mohl's natrhat mnoho šišek z těchhle stromů. Šaty
by sis sotva umazal, protože bys na smrky lézti
nemusil.«

»Budeš-li se, vejšklibo, ještě dál vysmívat, se-
beru tě ze země a posadím tě na vysokou větev
tak, abys nemohl dolů«, odsekl kominík, .

»Jen si zkus«, zubil se neposedný Kvirenc,.
»pak ti okamžitě skočím se stromu na krk a potom
se už rozhodně nezabiju.«

Schylovalo se za hodinu k bouřce. »Přátelé,
raději se hněme domů, ať nepromokneme jako jar
mareční plachty.«

>No — já se trochu pokropení nebojím«, smál
se Kvirenc, však nejsem z perníku ani ze soli, a
bych se rozpustil. Hůř by bylo, kdyby nám hrozil
vážně blesk. Ale i tady můžeme mít pro strach
snadno uděláno. Dáme cestou na Honzíka hromo
svod, budeme se držet v blízkosti a pak se nám
nestane při tak veliké výšce bleskosvodu nic.«

»Patří ti tu rozpustilou hlavičku celou ukrou
tit«, rozdurdil se poněkud Tyčka.

»Podívejte se na tyrana«, odsekl ihned kuli
hrášek. >Sám má tělo, že by jím mohl podělit dva
bratry a trpaslíkovi nepřeje už ani tu drobnou
hlavičku. Člověče bezohledný, co pak by potom:
ze mne vlastně už zbylo, až bych i o tu hlavu
přišel?<M—————

Výhodná koupě!

KOLO zaK 180—BLžšísašl
Družstevní knihkupectví v Hradei Králové.———,,,,—,,,,
Všeobecná úvěrní společnost

zapsané společenstvo s ruč. obmez.
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I. poschodí

velmi zachovalé, duše a
pláště rok staré, se zpá

eskontuje účty a směnky,
poskytuje zálohy na zboží, cenné papiry 8

povoluje úvěry osobní.

Vklady úročí sazbou

Obstarává inkasso směnek a účtů za pod
mínek kulantních.

Uhlí, dříví, koks všech druhů a v každém
množství na skladě.

Jan ryšnían Kryšnín,
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Střádanky vydávají
se po složení prvé
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Ústav podléhá re
visí Jednoty zálo

žen v Praze.
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Tyranie ulsterských.
Protestanté znovu a znovu opakují na svuj

obehraný kolovrátek honosnou píseň svobody a
nepřestávají nazývati odporným zjevem klerikali
smu i nejnutnější sebeobranu katolictva. A právě
nyní, v století XX., řádí v protestantském irském
kraji Ulsteru taková protestantská despocie, že u
vádí v úžas i kaprálské byrokraty.

Celé Irsko mělo obdržeti samosprávu (home
ruli). Ježto však jsou tam protestanté, usídlení hlav
ně v severním okrese Ulsteru, ve skrovné menši
ně, nepřejí vubec svobodě své vlasti. Prohlásili,
že chtějí nadále těsně býti ve spojení s Londýnem,
s protestanty jinými. Protestantská zpupnost cíti
la by se uražena, až by byli ulsterští v čemkoli
přehlasováni od veliké většiny občanstva kato
lického.

. Když vláda hodlala provésti odhlasování par
lamentu, protestanté zřejmě se připravovali na o
zbrojený odpor. Vláda se zalekla a začala sodboj
níky vyjednávati, čímž zlehčila právo řádného zá
konodárného sboru. Vyhrožujícím ulsterským hle
děla vyhověti vláda tak, že jim chtěla dáti pře
chodní lhůtu šesti let, aby samosprávu poznali a
na ni si uvykli. K vůli tomu, aby rozmazleným
protestantům byl dán příklad a uklidňující prostře
dek z kraje jiného, prohlásil Londýn, že chce dáti
týž správní útvar také Skotsku a Walesu.

Leč ulsterští se svým vůdcem Carsonem si
dupli, žádajíce výluku ulsterskou z ostatního Irska
anebo okamžité volby a odvolání k národu.

Katolici irští prohlásili, že k šestileté zkušební
lhůtě svolují, ale rozhodně protestovali proti zby
tečnému trhání politické jednoty Irska. Vždyť v
samém Ulsteru jest katolická menšina.

Leč hrozby ulsterských se zdvojnásobily, cvi
čení protestantských dobrovolníků opakována s
větší manifestací. Když vůdce katolíků Redmond
dodatečně povoloval větší počet ulsterských po
slanců v dublínském parlamentě, despotický Car
son to odmítl. A vláda až příliš dávala na sobě
znáti rozpaky nové.

Utsterští pokročili proti politické svobodě
spoluobyvatelů katolických dále. V noci z 27. na
28. dubna dopraveno bylo způsobem rafinovaným
do Ulsteru 35.000 pušek a půl čtvrta milionu pa

níků nařídilo mobilisači všech svých sil na zkouš
ku, čímž uvedena v pohyb všecka irská policie,

K,
Inserty počitají se levně.

V ulsterském Belfastu deset tisíc občanů uspořá
dalo velikou vojenskou demonstraci. To se všecko
dělo proto, aby byla odvrácena pozornost bezpeč
nostních orgánu od lodní dopravy zbraní, Na okla
mání strážců pořádku připlul k Belfastu parník ná
padné formy s tajemným nákladem. Úřady ihned

vě prozkoumávat. Leč — ukázalo se, že to jest
pouze nákladní loď s uhlím. Takovým zpusobem
protestanté uvedli úřady ve zmatek, kdy se blížila
loď se zbraněmi. Již před tím křižovala po několik
týdnů loď »Fanny« kolem pobřeží dánského. Od
plula k břehům norským a náhle v noci z pátku
na sobotu připlula k břehům irským, kdež vyložila
náklad ve třech přístavech nedaleko Belfastu. V
této noci dobrovolníci obsadili všecky silnice, uza
vřeli dorny, přerušili telefonické a telegrafické spo
jení, obklopili policejní strážnice, podřídili si po
břežní policii a celníky. Tři přístavy ocitly se do
cela v rukou dobrovolníků. V nejvhodnějším oka
mžiku přijelo 800 automobilu a jiných povozů, na
které dobrovolníci rychle zbraně se střelivem na
ložili. Všecko bylo rozveženo do tajných skrýší
v Ulsteru. Dobrovolníci docela zabránili v Belfastu
vyjetí vlaku.

Tak tedy odpověděli rebelové na vládní opa
tření, kterým již před několika měsíci bylo zaká
záno dovážení jakýchkoli zbraní do Irska. Což
kdyby katolíci irští odpověděli hrstce ulsterských
tímtéž způsobem? Zdrtili by skrovnou protestant
skou menšinu velmi snadno, i kdyby sama vláda
nechtěla vyslati obranné pluky. Leč protestanté
příliš se spoléhají na osvědčenou trpělivost kato
líků, kteří byli vydáni v šanc tak dlouhému kata
nování. Ulsterští by měli svatou povinnost napra
viti to, čím se provinili jejich předkové na lidských
právech katolíků vražděných po tisících. Leč v
osvíceném století dokazují, že hodlají v plantážni
cké zpupnosti směle dále pokračovati, že se chtějí
vysmáti humanitě, evangelickému bratrství, lido
vému parlamentu, vládě, vojenským plukům.

Vláda zase nezakročila tak, jak bylo její přís
nou povinností, čímž stupňovala jenom kritické
postavení katolického smířlivého obyvatelstva.
Vláda zase — vyjednávala bojácně s lidmi, kteří
s chechtotem pošlapali již několikeré vládní roz
kazy a zákazy.

K čemu vlastně celé povstání? K hájení poli
tických svobod? Vždyť právě parlament chtěl v
život uvésti větší svobodu Irska. Každý národ,
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který se strojil k povstání, odůvodňoval svou akci
poukazem na vytrpěné příkoří, na nespravedlivé
ujařmení, Leč ulsterští posud si nestýskali a ani si
nemohli stýskati na nějaké pronásledování své ví
ry, svobod politických anebo poškozování hospo

: dářských zájmů se strany katolictva.
Samy >Národ. Listy« dne 3. t. m. napsaly o

ulsterských: >Neděloť se jim jakživo žádné pří
koří, naopak, když celé ostatní Irsko trpělo v hroz
ných mukách předešlých tří století, na ulsterské
Skoty svítilo slunko milosti a přízně anglických
vládců; když celý sedmimilionový národ irský byl
zdeptán, oloupen o svou půdu i o svá přirozená
práva, když byl hroznými trestními zákony ože
bračen, tehda těšili se ulsterští osadníci, přistě
hovalí to namnoze dobrodruzi angličtí a skotští,
plné volnosti a blahobytu. Aneb snad, kdy katoli
cký národ irský ohrožoval je náboženskou nesná
šelivostí svou? Nikdy! Trpě sám pronásledování
pro víru svou, nikdy se nemstil za to národ irský
nesnášelivostí náboženskou na jinověrcích. Důka
zův dějinných o tom podal hojně již Daniel O'Con
nel a po něm rovněž historik Hartpole Lecky.

Jaký důvod mají tedy ulsterští odbojníci ku
tak hroznému pozdvižení proti ušlechtilému pod
niku svobodomyslné většiny parlamentu a vlády
anglické, která v duchu vznešeného kmeta Willia
ma Gladstona vrací irskému království jeho sněm,
jeho domácí vládu, jeho samosprávu a svézákon
nost? Přijdou snad Ulsterští touto pospolitou svo
bodou společné vlasti o nějaké své výsady, 0 ně
jaké své zvláštní svobody? Naprosto ne! Stejná
svoboda, stejné právo má svědčiti všem obyva
telům království irského, ba Irové jakož i vláda
Asauithova jeví ochotu ještě zvláštními dodatky
k ústavě irské garantovati ulsterským nedotknu
telnost jejich náboženských i občanských práv pro
ti všelikému snad majorisování v budoucnosti, ja
ko my jsme byli ochotni za Hohenwarta dáti zdej
ším Němcům všechny možné záruky pro jejich ná
rodnost a rovnou s námi svobodu, zvláštním zá
kladním zákonem zemským, postaveným pod zá
štitu samé koruny. Avšak jako tehdejší Němci
briskně odmítli tento náš zákon fundamentální na
ochranu národních svých práv, tak odmítají dnes
vůdcové ulsterských protestantů podobně nabíze
né jim garancie vlády anglické i vůdců národa ir
ského. Není s nimi řeči.«

Tedy protestantští potomci přivandrovalců
chtějí dále páchati násilnosti na domorodém kato
lickém obyvatelstvu. ,

Nyní se ukazuje, že veliké zbrojení sledovalo
v Ulsteru spíše vyděračnou politiku než krvavý
válečný odboj. A skutečně Ulsteru se povedlo. Mi
nistr námořnictví Churchill, který byl pokládán
za velikého odpůrce ulsterského hnutí, nabídl sám
mír přímo náčelníku vzbouřenců Carsonovi. Vládní
kompromis prohlásil tyto zásady: Ulster nechť není
vyloučen z homerule na dobu jen šesti let, nýbrž
na dobu neurčitou. Naproti tomu Carson má slíbiti,
že při příštím federativním uspořádání ústavy an
glické má se státi Irsko jejím členem jednotným
(i s Ulsterem). Carson ani v těch chvílích nezapo
mněl na své velikášství. Přál si, aby irská samo
správa >osvědčila se tak dobře, aby Ulsterští co
nejdříve dobrovolně se k ní přihlásili«. Ovšem vý
bojní protestanté měli sami báječný strach před
možným krveprolitím, které by mohlo v každém
případě uškoditi výhradně jim samým. Ale v ději
nách bude pro časy budoucí zapsáno, jak ještě ve
XX. století protestanté z fanatické mstivosti raději
byli ochotni krví zbrotiti celé Irsko, než by ustali
v konfesních štvanicích a než by popřáli Irům
svobodu, jaké se těší sami.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, cpravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Volné listy.
Vrchní národní sbor. Prostřed Deukalionské

potopy politických zmatků, stranných zápasův a
mravního rozvratu došla řeč na sbor mužů, kteří,
opatření jsouce potřebnou autoritou, pracovali by
o odstranění toho, co nás hubí a co naši dobrou
pověst v cizině podvracuje. Myšlenka není. právě
nová, neboť po jisté stránce měla býti ztělesněna
v tak zvané Národní radě. Běželo tehdy o poří
zení útvaru, který by obstarával součinnost poli
tických stran v těch věcech, které jsou všem po
slancům společné a o které stranně zápasiti bylo by
nerozumem a zbytečným mrháním sil.

Národní rada však účelu svému nevyhověla.
Na místo aby stála vysoko na hledisku opravdové
a vážné nestrannosti a aby přísně kárala z hříchů
proti společ. pol. zájmům a národ. povinnostem,

úporně mlčívala a nedovedla se ze svého nedů
stojného stavu ani tehdy vzchopiti, když předtváří
české veřejnosti s nestydatou přímo drzostí vyda
lo se heslo, aby ve Slezsku proti čes. kandidátu
volen byl za poslance člověk smýšlením Němec a
původem semita. Národní rada, která měla býti,
jak se od ní očekávalo, vyjádřením národního svě
domí a výrazem pravého češství, nestoudné vlasti
zrádce tehdy nepokárala ani slovíčkem. Touto cha
bostí podepsala Národní rada svůj ortel, neboť od
té chvíle u každého opravdu českého člověka
ztratila vážnost a úctu. Z tohoto jednání, nebo lé
pe řečeno, nejednání a leckterých projevů no
vějších jde na jévo, že tento národní sbor stal se
hnízdem stranných zájmův a že nelze od něho o
čekávati toho, co jeho činností původně bylo
myšleno. Bylo zajisté úkolem Národní rady, aby
si postupem doby svými skutky zjednala potřeb
né autority, protože pouhé ustavení její této mrav
ní moci jí nepropůjčovalo, ale Národní rada toho
nedovedla a stala se na konec lodí, která ztrosko
tala a uvázla na písčině, Sbor, který měl býti nad
stranami, stal se kořistí těchto.

Volá-li se tedy dnes po národním sboru no
vém, nepříspěly k tomu pouze poslední skličující
události, ale také Národní rada sama, která jme
novitě v aféře zrádce Švihy chovala se způsobem,
který obecně překvapoval a urážel. Tužby pak po
novém sboru jsou odůvodňovány jednak zájmy
politickými, jednak mravními, a nový sbor neměl
by tedy na starosti jenom obecné zásady naší po
litiky, nýbrž také opravdovou reformu mravní a
povahovou. Nový národní sbor musil by ohledá
vati základy, z nichž roste český člověk v životě
rodinném, společenském, národním a politickém, ne
boť konec konců všechny nejnovější truchlohry,
které v českém národě byly sehrány, tkví kořeny
svými v mravní povaze. Říkati, že úlohou nového
sboru bylo by odstranění zištnosti, znamenalo by
chápati úkol jeho jen jednostranně. Zištnost jest 0
vocem stromu, jest příznakem nemoci, a ta musí
léčena býti od kořene.

Pro a proti. Očím veřejnosti tyto snahy o no
vý národní sbor nemohou býti lhostejny a lze po
chopiti, že o návrhu vznikla čilá rozprava. Dávno
již tomu, co bylo řečeno, že v každém předmětě
jest nevyčerpatelný smysl, a proto tím více mysl
upiata jest ke sboru, jenž by mohl národu naše
mu přinésti mnoho dobra a býti mu obrozujícím
požehnáním. Návrh nebyl všudy přiznivě uvítán,
neboť oči pozorovatelů vidí v něm dle zájmův a
dle pomůcek, jakých se jim k vidění dostalo.

>Tohoto sboru není potřebí«, volá se z jed
noho tábora. A druhá strana se ozývá: »Tento
areopag jest naprosto nutný.« Kramář na příklad
dovozuje, že inteligenci, která jest s rozháraností
českou nespokojena, vstoupiti jest ve strany a
tam dle přesvědčení svého pracovati o žádoucí
očistu. Ve stranách bojujte, vyzývá Kramář, tam
zatlačujte do pozadí všechny nehodné elementy,
lidi, kteří z politiky dělají si výnosnější řemeslo,
než bylo jich dosavadní, všechny nedouky, jichž
celý politický arsenál jest několikerých denně be
ze všeho porozumění spolýkaných novin, postavte
se v čelo, uplatněte svou práci a své vědění a hned
bude boj mezi stranami jiný, lepší, bude zde zápas
duchů — a ne boj vším, co jest v člověku nejhor
šího a nejodpornějšího.«

Prof. Wald nesouhlasí s Kramářem a jest v
»Přehledě«<tohoto mínění: »Neměl bych za jiných
poměrů ani proti tomuto heslu námitek, uznávaje,
že tímto způsobem dalo by se skutečně mnoho
dobrého docíliti, kdyby se ukázalo, že ve stranách
budouočistné tendence dosti silny, aby pronikly.
Ale právě v tomto směru mám jisté pochybnosti.
a proto trvám na tom, že jest potřebí vedle stran
politických, nad nimi a eventuálně proti nim vše
národní, od politických stran neodvislé organisace,
která by si položila za svůj hlavní úkol očistění ve
řejného života vůbec, jak politického, tak samo
správného . jest potřeba organisace nepoli
tické, stojící nad stranami, jež by strany mohla
vahou svou eventuelně i donutiti, aby konaly po
vinnost právě zmíněnou. Ale ovšem jest potřebí
mužů, již nestrannosti svou poskytují záruku spra
vedlivosti. Že stávající Národní rada úplně selhala,
a že tedy za ni třeba stvořiti něco lepšího, ne
musím snad dokazovati. Utvořme tedy novou a
lepší Národní radu, jež by především naléhala na
mravní očistu odstraněním osob zištných s míst
čelných.«

Na myšlenky pronesené v >Přehledě« o nové
Národní radě replikoval Kramář na Vinohradech,
pravě, že pasivitou inteligence ponecháno bylo
volné působiště živlům, jež pro pole politické ne
mají kvalifikace. Také prý není potřebí nějaké
nové Národní rady. Třeba prý zlepšiti pouze do
savadní poměry ve stranách a pak také nabude
prý náležité váhy i Národní. rada.

Jsme přesvědčeni, že nového sboru potřebí
jest, neboť neosvědčil-li se pro stranné rejdy ú
tvar starý, dlužno sestaviti nový. Starý sbor svojí
nemohoucností úlohu již dohrál. Čekati zlepšení
staré Národní rady, až se upraví vnitřní nepořád

ky politických stran, jest cesta příliš dlouhá a ne
jistá. Vždyť právě sborem mužů vážných zmatky
ve stranách mají býti odklizeny a mravní zásady
nabýti zase své platnosti a významu, které měly
v dobách, v nichž o pokroku na plné kolo ještě
se tolik nemluvilo. Ovšem závažná jest otázka
Kramářova, kdo že bude nové Národní rady po
slouchati, jestliže bude na politických stranách
nezávislá. Vzhledem k této věci jest dle našeho
mínění pojem a úkol tohoto národního sboru ob
jasniti. Kdyby nový útvar měl býti rozhodčím a
dozírajícím orgánem ve věcech pouze politických,
tu by ovšem námitka Kramářova byla místna. —
Došli bychom za takové povahy národního sboru
tam, že by o všeobecných otázkách politického
řízení národa rozhodovali ti, kteří přímé zodpo
vědnosti za politické skutky nemají. Myslíme, že
pro politické akce postačí společné parlamentní
komise stran.

Ale nový národní sbor neměl by na starosti
pouze věci politické, mnohem více musil by se
starati o zachovávání zásad mravních a povaho
vých. Čím náš národ v přítomné době jest poško
zován, jest hlavně nedostatek svědomitosti a po
ctivosti, z kteréhož pařeniště vyrůstá čím dál
hrozivěji bezcharakternost v novinách a bezcha
rakternost osob veřejně činných v oborech veřejné
práce. Možno-li na příklad v národě Havlíčka, Pa
lackého a Riegra veřejně v českých novinách vy
bízeti české voliče, aby odevzdali hlasy Němcovi
na místo Čechovi, to není již ani hřích politický,
jako spíše povahová a mravní zvrhlost, která, bo
hužel, nevyskytla se u jednotlivého šílence, nýbrž
vědomě projevena byla politickými stranami. Od
váží-li se noviny a i politikové licoměrně skuhrati,
že nebyl řádně souzen člověk, jenž svým chováním
nejvýmluvněji zrádcovství své potvrdil, přechová
vá-li tohoto zrádce redaktor, jehož povinností ob
zvlášť jest bdíti nad důslednosti a poctivostí ná
rodního života, váhá-li strana tohoto svého člo
věka veřejně a slavnostně odsouditi a jestli její
neupřímnost podporována ještě stranami jinými,
pak neběží tak o politiku, jako O děsný morální
úpadek, ze kterého nejvíce se radují národní naši
odpůrci němečtí a s nimi škodolibě se usmívají
nenávistníci, pracující proti nám ve vládě.

Autorita. Z předchozích řádků lze vyrozuměti,
že národní nový sbor kromě politiky měl by vět
ším dílem na starosti otázky přísné národní kázně
a charakterní výchovy. Z těchto úkolů jeho lze se
domysliti, že by složení jeho mělo míti povahu
smíšenou. Představujeme si sbor tak, aby V něm
zasedali i politikové z jednotlivých stran, i takoví
muži, kteří na politických stranách jsouce nezávislí
uplatňovali by své rady a napomínání, kdykoli by
toho bylo potřebí. Tím politikové i moralisté vzá
jemně by se doplňovali, předstihujíce se v hlásání
toho, co jmenujeme povahovostí, svědomitost,
mravní silou, poctivou a obezřelou politikou.

Aby politikové nevnášeli do sboru strannost,
tomu bránili by moralisté, takže při dobré vůli no
vá tato Národní rada skutkem by učinila nejvyšší
národní stráž, po které toužíme, které máme tolik
potřebí a která by vyhlašovala českému lidu ma
nifesty, zdělané na základech nejpřísnější ne
strannosti a skutečných národních prospěchů. Aby
v Národní radě neusadila se strannost, musilo by
rokování ve věcech, týkajících se národní kázně
a mravních zásad, býti novinově reprodukováno,
aby veřejnost mohla usuzovati, zda všichni Čini
telé v areopagu plní přijaté povinnosti. Toto re
produkování rozprav bylo by zajisté výstražným
napomenutím těm údům, kteří by ochotní byli ú
kolům sboru se zpronevěřovali. Aby vyvarováno
bylo nedorozumění, dokládáme hned v zápětí, že
nemluvíme o veřejnosti těch věcí, 0 kterých třeba
takticky mlčeti. Takovými okolnostmi zajisté jsou
rozličná usnesení o národní obraně a jiné věci po
dobné, které prozrazovati bylo by poškozením ná:
rodních zájmů.

A slyšíme-li dotazy, kde vezme tento sbor
potřebnou autoritu, aby mohl politické strany do
nucovati a mravní úhony odstraňovati, pakodpo
věď není nesnadna. Nabízejí-li se inteligenti a
chtějí-li tuto zkoušku duševní vyspělosti složiti a
záslužný úřad zastávati, nechť nabídka jejich 0
chotně jest přijata. Národ jejich autority dekreto
vati ovšem nemůže, a není v moci veřejnosti auto
ritu tuto vytvořiti, jako si včely vykrmují svou
královnu. Autorita vůdců neocitá se na světě rá
zem, nýbrž vyvíjí se přirozeným klíčením, roste
z jejich duší a z jejich činů, jejichž správnost a zá
služnost obecně jest uznávána. Jinými slovy, au
toritu musí si vytvořiti tento národní sbor sám. —
Sbor inteligence, který o národní areopag usiluje,
uznává a vidí, jak dosavadní Národní rada, ne
chopna jsouc vybudovati si autoritu a sídliti na
Kapitolu, zaslouženě shozena byla s Tarpijské ská
ly; proto tím vážněji bude pojímati svůj úkol, aby
vytvořil v národních věcech jednotu. pořádek a
mravní moc. Budou-li si členové tohoto sboru vě
domi, že autorita jest moc, která budí poslušnost
a úctu, pak zasvětí se dílu tomuto s takovým zá
palem, kterého jest vždycky potřebí k velikým



národním činům, Protože kromě toho autorita jest
silou, vyplývající ze vzájemného působení lidské
společnosti, jest tím odůvodněno, co již svrchu
bylo řečeno, že totiž reprodykováním příslušných
rozprav národní areopag za mohutnou podporu zí
ská onu naši veřejnost, která posud není mravně
otrávena a která musí stoj co stoj o své existenci
podati důkazy. Bylo by vysvědčením zoufalosti
a bylo by zlomením holi nad naším národem, kdy
by národnímu sboru této podpory se nedostalo.
Bude také úlohou tohoto sboru, aby ve svém ča
sopise myšlenky své hlásal a tím získával vždy
většího počtu těch, kteří jsou dbalí opravdového
blaha národa a kteří chtějí se vymaniti z pod ty
ranidy různých veličin, jež nekalé zájmy kryjí
řinčícími moderními hesly. Jsou-li mužové na svém
místě, množí a přitahují k sobě zástupy a naplňují
je svými záměry. Řeka sama hloubí své vlastní
břehy, a tak každá oprávněná a velká myšlenka
upravuje své vlastní toky, až nachází zbraně, kte
ré jí dovedou brániti a získává apoštoly, kteří ji
vysvětlují a rozšiřují.

Zdůrazňujeme ještě jednou, že Národní strana,
složená ze stranníků politických stran, nestačova
la by úplně danému účelu, i kdyby na krásně stra
ny jakž takž byly uzdraveny. Ve sboru, jenž má
býti nejvyšším národním tribunálem, musí býti
také mužové naprosto nezávisli a rozhodující s po
výšeného hlediska spravedlivé nestrannosti.

Pokrokářské dětinství. Macharovy oslavy do
znívají, a jest v nich mnoho poučného pro básníka
samého, pro jeho ctitele a pro kulturu vůbec. Jest
vždycky zajímavo a užitečno pozorovati, jak kte
rý směr literární a jeho vůdcové rozmnožují umě
lecké hodnoty, jak rozšiřují duševní obzory a jak
zůrodňují vážnost a důstojnost svých stranníků a
vrstevníků. Několika slovy nelze vystihnouti lite
rární činnost Macharovu, a my se o to ani nepo
koušíme. V zájmu spravedlnosti budiž však řeče
no, že díla, která byla napsána pod praporem u
mění, beze sporu jsou cenna a pojišťují autorovi
významné místo na českém Parnasu.

Ctitelé prohlašují Machara za muže velikého,
ano kdosi byl enthusiasmem tak unesen, že ho 0
slavil názvem >nejlepšího českého člověka«. O těch
to soudech dalo by se mnoho hovořiti. Pro dne
šek upozorňujeme jen na to, že při takové bilanci,
jako jest padesátiletí, znamenité muže dlužno po
suzovati nejen dle literární tvorby, ale také dle
povahy a vůbec dle toho vlivu, kterým na duševní
tvářnost svých vrstevníků působí. Snaha po veli
kosti jest sladkým snem mladosti a cílem usilovné
práce věku mužného. Machar jest zajisté již v le
tech mužných, jest tedy plně zodpověden za vliv,
jejž svým stranníkům vtiskuje a tito stoupenci svý
mi oslavnými projevy zase ukázali, jak pod du
ševním velitelstvím Macharovým rostli a se roz
víjeli. Mluvíme o vlivu Macharovu na inteligenci.
Inteligence to byla, která o Macharově padesátce
psala v novinách a dávala na jevo svou sváteční
náladu ve chvíli, která přímo donucuje, aby každý
podal veřejnosti to, co v něm jest nejlepšího a aby
každý vznášel se ve výši myšlenkové obiasti. Člo
věk jest tvor organický a výchovou rozvíjí se z
nitra na venek, proto dle projevů usuzujeme vždy
o duševním jádru lidí, jejich rozumové mohoucno
sti a úsudkových schopnostech. Říká se, že jest
iediného moudrého člověka ve společnosti potře
ba, a všichni stávají se moudrými.

Nuže vizme, jak moudře oslavovali Machara.
Některé projevy, ovšem asi nejlepší, byly v

Besedách Času svázány v kytici, aby básník ve
Vídni vůni těchto vzácných květin mohl Čichati,
a tím se stalo, že i česká veřejnost o humorné ty
hody nebyla připravena. Tedy pozor! Dejme před
stoupiti gratulantovi dru. O. Janovskému, obvod
nímu lékaři v Červené Řečici, jenž píše: »21. srp
na 1911 byl zde Machar. Spal u mne. Postel, na
které spal, má nápis: Na této posteli spal z 20. na
21. srpen 1911 slavný český básník Machar.« Hle
dáme na mapě Červenou Řečici a shledáváme, že
není odříznuta od světa a že tedy vnikají tam ta
ké časopisy a knihy, které při dobré vůli nedají
inteligentu zarůsti mechem. Soudíme, že v Če
chách inteligent může si získati tolik duševní vy
rovnanosti, aby se nemusel dopouštěti takových
pošetilých a směšných malichernůstek, a proto je
pozoruhodno, že nadšenec v Červené Řečici ne
dovedl Machara oslaviti, než naivním povídáním
o posteli. (Pokračování.)
—————

Obrana.
Přípravu k slibované »svobodě svědomí« za

hájili v Brně němečtí volnomyšlenkářští židé ještě
bezcitnějším karabáčem, než jak jsme předešle
sdělili. Zajisté jest nejvnitřnější záležitostí církve,
v kterém roce mají dítky katolické přistupovat k
sv. přijímání. Leč v Brně se štvalo na 4 německých
volnomyšlenkářských schůzích proti časnému při
jímání. dítek tak fanaticky, že schůze byly rozpou
štěny. Tedy svolána ještě schůze pátá, na které
bylo štváno znovu. Když se přihlásili o slovo. dva

kněží řeholní, netoliko jim nebylo popřáno mluviti,
ale diví fanatikové mlátili stařičkého kněze a mlad
šího jeho druha do hlavy tak, že je okrvavěli. Na
posledy byli kněží s rozedranými šaty od moder
ních rafinovaných barbarů vyhozeni. Nikdo z bez
pečnostních orgánů nezakročil, násilníci řádili sta
tečně u vědomí, že nebudou zjištěni, To se dálo
za patronátu volnomyšlenkáře bar. Hocka, člena
nejvyššího rakouského soudu. Jak dlouho budou

práva při nedostatku silné obranné organisace u

M Verka detí bdahd dolu vah teda bdnhd datel Sdodlkdakdháro Mudrěnědně dněn udat budMě

a >

Podporujte své diec. knihkupectví. $db

abučSufpobuíbutkodbuíbin

C7

= UPOMÍNKY=|
; K SV.PRIJÍMÁNÍ

v uměleckém provedení,;
ve velkém výběru. Nové
uměl. vzory. V každém

počtu.

Čudodu

TPP

727

M

AAAAVANAVAVAVAVAPAV

E

Čen

MYXYYFYVY

1 kus po 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24,
20 baléřích.

A034

Vzorník pod podmínkou vrácení zasíláme
franko. — Zásilky vyřizujeme franko.

A,10,PAVA029,04

č

Není potřebí obraceti se na cizí firmy,
naše firma poslouží Vám k plnému

uspckojení.
P.

AAVV190,

Družstevní knihkupectví
vwHradci Králové, Adalbertinum.

AAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

AAVV Podporujte své diec. knihkupectví.
oGPOTPOTPOTPOTYTIPUIDUTPU

ŽM

ki

DĚ
dů 709737VIP

Zavedli Svatojanský kult Jesuité? Volnomy
šlenkáři ve svém šimlu, zaslaném protikatolickému
tisku, prohlašují, že sv. Jan jest jen »výplod je
zovitských falšovatelů českých dějin, jenž neměl

MVVP

svatou památku Mistra Jana Husa... «
Kdo takhle píše, podvádí český lid. Církev,

jících světců, nepotřebovala za upáleného Jana
vymýšleti Jana jiného. A Jesuité nejméně se mohli
přičiniti o nějaké falšování, poněvadž úcta k sv.
Janu Nepomuckému byla v Čechách veliká dávno
dříve, než byl Jesuitský řád založen. Sám árci
biskup Jan z Jenštejna (za vlády Václavovy!) na
zval Jana »mučedníkem svatým«. Souvěký kaplan
r. 1401 praví o Janovi, že >z Boží milosti stal se
mučedníkem«. Rukopis knihovny >Zlaté koruny«
z XV. století obsahuje tuto zprávu: >Roku 1393
v den sv. Benedikta utopen jest doktor Johanko a
nalezen ve čtvrtek v' den vystavených svatých o
statků, pochován jest v kostele pražském, skvěje
se zázraky a proto hrob ohraničen je mříží.« Po
kračovatel kroniky Pulkavovy z r.'1470 (husita),
píše o Janu, že »pochován je na hradě pražském
u sv. Václava, kdež jeho jméno vytesáno jest na
kameni a kříž na témž kameni. Na kterýž kříž i

též staré letopisy české. Tento posvátný hrob, na
nějž nikdo rád nevstoupil, byl již r. 1416 mříží
obehnán dle poznámky v »Ordo commendarum«
z r. 1420 a konala se při něm >kommenda« t. i. zá
dušní bohoslužba vždy 20. března, při níž se hrob
pokryl černou rouškou, křížem a svícemi. O tomto
posvátném hrobě Janově se dobře vědělo a úcta
k tomuto hrobu vzmáhala se hlavně v té době, kdy
též víra katolická přicházela v zemi české mezi
lidem k té vážnosti, které se těšila dříve v celém
království. Nevynašli tedy úctu svatojanskou Je
suité, nýbrž ji, dávno před založením řádu Jesuit
ského v Praze stávající, rozšířili a ve známost u
vedli v celém království. U hrobu sv. Jana modlíval
se Ferdinand I. i jeho synové. Císař Rudolf II. dá
val vždy při slavnostnějších službách Božích roz
svítiti více svící na tomto hrobě, Podobně v úctě
chovali hrob sv. Jana všichni panovníci z rodu

habsburského, Tuto vzrůstající úctu svatojanskou
zaznamenala celá řada pozdějších dějepisců, z nichž
známe čelnějších 7 před bitvou bělohorskou, v do

Jesuité neměli ani naděje kacířskou zemi novým
svatým ku pravé víře obraceti. Všecky tyto zprá
vy uveřejnil latinsky Berghauer roku 1761 a Zim
mermann německy roku 1829. —

A bylo snad potřebí v cizině šířiti úctu Svato
janskou proti kultu Husovu? Sv. Jan uctivá se
slavně v končinách nejvzdálenějších, kde lidé vů
bec málo o Husovi vědí. A zvláštní, že sami Němci,
kteří posud dávají na jevo tak veliký odpor proti
plenění husitských vojsk, uctívají sv. Jana velice
okázale. Na př. v alpských zemích německých jest
veliký počet soch našeho světce. Bylo snad potřebí
těmto katolíkům nastrkovati místo Husa jiného
Jana? Kdo tvrdí, že Jesuité zavedli Svatojanský
kult umělým způsobem proti kultu Husovu, pře
vrací pravdivou historii.

Můžeme však dodatí, že kult sv. Jana Nep.
národ český spojoval, že právě ve dnech jeho pa
mátky docházelo v Praze k dalekosáhlým úspěš
ným akcím všenárodním. Zato oslavy Husovy od
počátku až do dnešního dne nesou na sobě pečeť
nejštvavějšího fanatismu a národního rozvratu.

Husité často si vedli k Římu kompromisně,
dlouhý čas usilovali o spojení s církví. Ale jakmile
došlo k oslavě dne Husova, měnili se i konservativ
ní husité v davy nenávistných provokatérů. Běda
mnichovi, který se objevil v Praze na ulici ve dni
oslavy Husovy! Byl týrán, zpívaly se mu do očí
posiměšné písně o papeži. Zpívalo se demonstrativ
ně: »Nedajte se svoditi těm falešným prorokům,
kardinálům, biskupům«. Ovšem za krátký čas ti
tíž zpěváci prosili uctivě »falešné proroky« o po
svěcené oleje. Protestanté, kteří Husovu víru po
pravili, kteří starohusity pronásledovali, slavili svá
tek Husův ještě okázaleji, než husité. Chtěli snad
tak vzdáti žáci Lutherovi úctu náboženskému smě
ru Husovu? Ani pomyšlení, Vždyť počítalí svátek
ten mezi patnáct svátků »menších«. A přece za ad
ministrátora Mystopola svátek Husův stal. se pří
ležitostí k nejštvavějším demonstracím. proti ka
tolíkům,

Zneuživají snad katolíci dne sv. Jana Nepomu
ckého k podobným provokacím proti evangelíkům
a jiným jinověrcům? Právě naopak v ten den snaží
se drážditi nejrůznějším způsobem katolíky novo
husitští demagogové. Jako dříve tak i nyní každý
musí uznati, že kult Svatojanský pranic národním
zájmům neublíží. Zato však placení demagogové
měli by se starati o to, aby český lid byl vymaněn
z jařma německo-židovských bankovních společ
nosti, aby podniky politických a sociálních stran
českých rovněž nebyly předluženy u německých
židů. Potřebí dbáti o to, aby z novohusitských
radnic vymizela korupce, aby se za almužnické
subvence v říšské radě nezaprodávaly prospěchy
všenárodní. Tohle prospěje národu více než štvaní
proti vlastní krvi, než posměchy z kultu Svatojan

Čeho lze od zednářů očekávati? Nad volno
myšlenkáři lámají hůl i ty štvavé živly, které zed
nářstvu tolik pomáhaly proti katolické církvi. So
ciální požadavky soc. demokratů, svých dosavad
ních věrných stoupenců, zednáři dlouho odkopá
valy, až ochotným mouřenínům došla trpělivost.
Proto konán v italské Ankoně veliký lidový soud
na XIV. sjezdu soc. dem. strany italské. »Právo
Lidu« referuje 5. května v původním dopisu zasla
ném dne 27. dubna: >Dnešního dne svedeny byly
dvě veliké debaty: o zprávě parlamentní frakce
a o svobodném zednářství. Byla-li debata o čin
nosti parlamentní frakce bouřlivá, je možno při
rovnati debatu o »massonerii« či o svobodném
zednářství k veliké debatérské bitvě, Tato otázka
je pro italskou stranu nesmírně důležíta. Svobodné

a složitým organisačním aparátem zasahuje hlubo
ce do politického života. V zednářských ložích roz
hoduje se zhusta o politických akcích a o indivi
duelní pomoci pro toho či onoho kandidáta. Pro
tože v zednářských ložích jsou členy příslušníci
různých stran — velmi mnozí socialisté a také přes
2 socialistických poslanců! — vítězí brzy ten, brzy
onen směr, který je nejsilněji náhodou zastoupen..
Uváděny doklady, že zednářské lože, ovládané
měšťáky, šly zhusta proti socialistům. A Hlavně v
bojích hospodářských nestavěly se, 'jak by jim
jejich zásady »humanity« kázaly, na stranu socia
listicky organisovaného proletariátu, při nejmenším
vedly si lhostejně, ne-li nepřátelsky ... Vystou
pil-li některý řečník na tribunu a mluvil-li o histo
rické oprávněnosti massonerie, o shodě jeho cílů
se socialismem, a tedy odtud vyplývající »kompa
tibilitě« zednářství se socialistickou stranou, ©
možnosti součinnosti socialistů v ložích zednář
ských, bylo naň hromovým hlasem, takřka celým
sjezdem voláno: Lybie! Táhni do Lybie! Po ne
obyčejně bouřlivých debatách celý sjezd často se
zmítal vášní, ruce se 'zvedaly a mávaly, pěsti se
svíraly, ústa křivila, hromové salvy odporu otřá
saly hledištěm, půlkruhové galerie se vlnily, před
sednictvo co chvíli obklopováno kongresisty. ja
koby tito chtěli presidium vzíti útokem — byla o
tázka rozhodnuta, tak, jak se dalo čekati: sjezd



se. vyslovil pro naprostou, absolutní inkompatibi
litu (nespojitelnost) socialismu s massonerií. Ve 2
hod. počalo jednání odpoledne, v noci, kolem je
denácté teprve končilo: přes27.000 Hlasů obdržela
resoluce Mussoliního, kterou se odsuzuje účast 50
cialistů v ložích zednářských, ostatní resoluce, vy
hýbavé, smířlivé či odkládací soustředily na sebe
celkem asi 6000 hlasů. Hlasování přijato s neutu
chající bouří potlesku.«

Tak tedy dopadl posudek zednářské práce na
sjezdu samých protikatolických štváčů. Nyní o
všem rudí poslanci, pokud jsou členy zednářstva,
buď musí vystoupiti z loží nebo ze strany.

Co však v Italii tak manifestačním způsobem
odsouzeno, vnucuje se od placených agentů české
mu národu. V Italii volnomyšlenkářství dospělo k
velikému bankrotu zvláště hospodářskému, ač tam
mělo a má tolik svobody! V Čechách: výděleční
kolegové italských despotů zavádějí jako »pokrok«
takové hnutí, jež jest jinde uznáno za zpátečnictví
a mámení.

Neobratní aranžéři. Protože radikální elemen
ty hledí všemožně využitkovati Husova roku k
provokování katolictva, snadno vysvětlitelno, že se
snaží nejúpornějším způsobem přenésti štvanice
i do škol mezi mládež, která sotva má potuchy o
pravé tvářnosti doby husitské. Ale fanatismus za
slepuje tak, že pánové ani nechtějí pozorovati, jak
se jejich zbraně mohou obrátit právě proti jejich
výpravě. Proti oslavě světlých a dobrých stránek
husitstva se nikdo nestaví, ale zbrklé útoky proti

snadno. Bude-li dovoleno sytit mládež štvavými
řečmi a brožurami, postarají se katolíci klidně o
to, aby lži byly na místě odraženy historickou
pravdou, hlásanou od předních nezaujatých histo
riků. Mládež bude také seznámena s novými husit
skými výzkumy-dra Sedláka. Je-li dovoleno evan
gelíkům protestovati i proti vzdělavacím a zcela
tolerantním čítankovým básním, jako jest Nerudo
va, musí se nám dovoliti kritika historických proti
katolických nepravd, uložených ve školních učeb
nicích. Těchto nesprávností jest hezká řádka a jen
veliká trpělivost katolictva posud jim popřávala
volné pole. Nesprávnosti jsou tak křiklavé, že mů
žeme nad nimi svěřiti kritiku kterékoli objektivní
odborné komisi. Bude-li se křičet, že byla v XV.
věku v církvi korupce úplná, pak zcela klidně vy
světlíme, dala-li se choroba vyléčit rychle Huso
vými návrhy. Povíme, proč skoro hned po válce
vznikala mezi zbožnými husity jednota Českobra
trská, odlučující se zcela od korupce husitské. Má
li se oslavovati Hus jako Čech vynikající nad vše

"cky vůdce a dobrodince státu Českého, musí se
mládež poučiti důkladně o zásluhách Otce vlasti,
Arnošta a jiných velikých politiků katolických. Pak
se srovná výtěžek jejich práce s »kulturním« po
sláním táborských cepů. — Zkrátka pánové pra
cují bezděky k tomu, aby katolíci uvědomili český
lid nejzevrubněji, aby sáhli do nejbohatší zbrojnice
historické pravdy, kterou pokrokářská zaujatost
před lidem skrývá. Značně rozšířený katolický
tisk znamená také mnoho — a výsledky práce ra
dikálních novohusitů vidí i slepý jak v parlamentě
tak v Praze, jak v peněžních ústavech tak samo
správě. Nyní již akcie řemeslných demagogů kle
sají očividně, protože jest na postupu uvědomění
skutečné.

S
Politický přehled.

Porada předsedů parlamentních stran konala
se 4. t. m. ve Vídní za předsednictví předsedy
sněmovny dr. Sylvestra, za přítomnostiminister.
předsedy hr. Stůrgkha a správce ministerstva fi
nancí bar. Engla. Z Čechů se dostavili za katol.
národní stranu dr. Hruban a Kadičák, za Český
klub dr. Kramář, za agrárníky posl. Staněk, za nár.
socialisty Choc, za soc. demokraty Němec. Před
seda dr. Sylvestr prohlásil, že musí se státi pokus
svolati říšskou radu a učiniti ji dělnou, poněvadž
jednací řád a rozpočet čekají na vyřízení. Něm.
soc. dem. Seitz tvrdí, že parlament má býti svolán,
protože jeho svolání jest samozřejmým a právě
tak jako svolání českého zemského sněmu jest nut
ností, jež musí býti bezpodmínečně splněna. Před
seda něm. národního svazu dr. Gross dokazuje, že
k dělnosti sněmovny bude nutno, aby zástupci 0
bou národností v Čechách hledali cestu k dohodě.
Také svob. p. Fuchs za něm. křesť. soc. stranu si
přeje, aby obě tak vysoce nadané a zdatné národ
nosti uzavřely mír. Za Polské Kolo posl. dr. Leo
apeluje jako autonomista na oba národy V Čechách,
jako státní občan a politik na všechny strany v
poslanecké sněmovně a na vládu, aby, pokud mož
no, znovu bylo navázáno vyjednávání, které bylo
v březnu tak náhle přerušeno. Soc. dem. Němec
praví, že jeho strana jako parlamentární budepod
porovati všechno, co pomáhá zjednati spořádané
poměry (!). Posl. dr. Kramář prohlašuje, že český
zemský sněm musí býti dělný, c. k. správní komiše
musí zmizeti, pak bude dělnou i říšská rada. Vol
bou zemského výboru nedávají Němci Čechům
zhola ničeho, nýbrž jenom zákonu. Každý apel na
Čechy jest zbytečný, nedostanou-li Čechové zem

Hr. Stůrgkh v rozmluvě s dr. Sylvestrem zdůraz
Velodůstojný Pame!

Osntětuji se upozornit, že veškeré kostelní
malby převezmu a uměleckou část práce provedu

vzdali se-svých funkcí v předsednictvu, Vzhledem
na tuto situaci nezasáhl zástupce strany katol. ná
rodní strany dr. Hruban do debaty vůbec. — Zá
stupce Němců z Čech posl. Pacher pravil, že nesmí
býti obnoven stav, jejž Němci všemi prostředky
potírali a že je proto nutno dohodnouti se o postu
pu, jakým by bylo lze vyváznouti z dnešního sta
vu neústavního, aniž by byli Něcmi pokořeni. Te
dy obnovení ústavnosti v Čechách bylo by poko
řením Němců, kdyby za to nic nedostali.

Proti obstrukci. Spolek něm. katol. rolnictva
v Dol. Rakousích v memorandu podaném mini
sterskému předsedovi žádá, aby v jednacích řá
dech zákonodárných sborů učiněna byla opatření

ván o konstituční svá práva.
Král bavorský s rodinou zajel si 4. t. m. na své

statky v Ivanovicích na Moravě a odtud dne 7.
odjela královská rodina do Blatnice v Uhrách k
několikatýdennímu pobytu.

Rakousko a Srbsko. Konservativní list >Srbi
ja« píše, že dle dokladů v »červené knize« uve
řejněných jest nyní Rakousko ochotno na minulost

ku. Naproti tomu vládní bělehradská »Samoúprava«
dokonce tvrdí, že Rakousko dává se ve své za
hraniční politice vésti především nepřátelstvím k
Srbsku. Volná cesta rakouskému obchodu po VÝý
chodní dráze do Soluně se mu Srbskem uzavírá,
ačkoliv Srbsko svojí dohodou s Řeckem dosáhlo v
Soluni velkých výhod. Kdyby se nepodařilo rakou
skému obchodu zajistiti volnou cestu po Východní
dráze a přes Soluň do Egejského moře, znamenalo
by to katastrofální porážku rakouské diplomacie.
Jde o životní otázku říše a vídeňskýkabinet. jest
postaven před velmi vážný úkol.

Pro Májové pobožnosti
výtečnou příručkou pro rozmluvy

a kázání:
Kohout:

České drahokamy v koruně
: 32

Královny nebeské. 2mipén
života českých patronů| 280 stran. K 280.

Šulo:
82 rozjímání o

Májová pobožnost. "kanPamě,
120 stran. K 2—.

Májová pobožnost. Dr, dschornímatky katolio.
160 stran. K 250

. | plyc 32 rozjímání o
Mater Admirabilis. Sz0eznejstch

poutnícb místech v zemích koruny Svato
václavské. 130 stran. K 290.

Májová pobožnost. 31rozjímáníopozdravení an
dějském. 140 stran. K 140.

- Veškeré publikace k májovým pobožnostem

v jiných, nakladatelstvích vydané dostatečněna skladě. .

Družstovní knihkupectví
a naklad. v Hradci Král,

Adalbertinum.

Královně nebe a země.

kře-ťana.

Z Balkánu. Porta v memorandu velmocem stě
Žuje si, že v celé řecké Macedonii není pro mo
hamedány ani potuchy po zákoně a vládě a násled
kem toho že se množí stěhování nejen z řecké,
nýbrž i ze srbské Macedonie. Řečtí vystěhovalci
z Thracie a jiných zemí dopravují se po stech do
vesnic mohamedánských a úřady ubytují je v do
mech vypovězených mohamedánů, jejichž majetek
padá za kořist novým příchozím. Tak naříká Por
ta. — V Albanii se situace zase zhoršila, neboť me
zi Epiroťanya Albánci vypukly opět zuřivé boje.
Vůdce řeckých povstalců Zographos nedovede už
povstalecké čety udržeti na uzdě.

amerických republik byla již zahájena s vylouče
ním všech evropských států. Povstalecký generál
Caranza odinítl zastaviti nepřátelství proti presi
dentu Huertovi v době zprostředkování. Teď proti

, součinnost vůbec žádného honoráře nežádám, ře
meslnou část práce můžete i méně kvalif, domá
címu živnostníku předati, jelikož i za jeho společ
nou práci se zaručím a radou i pomůckami poslou
žím. Oltářní a j. obrazy též levně. 

Račte, veled. pane, nahlédnouti, že mimo ji
né přednosti tímto způsobem získáte malbu umě
leckou s obrazy i pří poměrně malém nákladu. —
Prvotřídní reference (i od autorit uměleckých),
dlouholetá činnost v obou soustátích.

V nejdokonalejší úctě

Karel Dohnálek,
akademický mtalíř ve Vídal,

Pohlg. 38.

Církevní věstník.
lnstalace. V neděli dne 3. t. m. o půl 10. hod. dop.

instalován byl v kathedrále královéhradecké nový si
delní kanovník vsdp. V. Hlavsa, osob. děkan v Rokytni
ci a vikář střídnictví králického. Slavnostní obřad vy
konal J. M. gener. vikář Dr. J. Soukup. V procítěné
řeči vylíčil život a zásluhy instalovaného hodnostáře
mezi chudým, zbožným lidem pohorským, jemuž vsdp.
Hlavsa věnoval čtvrt století obětavé a horlivé práce.
Nato vsdp. gen. vikář představil nového kanovníka lidu
a uvedl jej do jeho kanovnického křesla. Pak celebro
val vsdp. V. Hlavsa slavnou mši svatou za četné assis
tence. Na kůru zazpívána s porozuměním Treglerova mše
do D dur. Pí. Kořínková zapěla krásně skladbu Win
schovu.

»Pouti do Lurd«. Ku brožuře pod tímto titulem ano
nymně z Prahy v minulých dnech na všechny strany
rozesílané zaujal Spolek českoslovanských poutníků do
Lurd v Praze ve své výborové schůzi následující sta
novisko: Nechtěje se pouštěti do dlouhých a zbyteč
ných polemik, jež by ani vznešeného účelu spolku dů
stojny nebyly, co nejdůrazněji odmítá jak nepravdivé
všechno to, co v brožuře této ku zlehčení spolku vy
myšleno a uvedeno jest. Spolek, jenž jest pod protekto
rátem J. E. ndp. kardinála a čítá na 600 členů. schválen
vrchnosti církevní i světskou, plní řádně své posláni,
jak o tom svědectví vydala první valná hromada spolko
vá, konaná 11. února 1914 a množství blahopřejných
dopisů, jež spolek může každému předložiti. — Zminěná
brožura vydána a rozeslána byla patrně jen za tím ú
čelem, aby poškodila zájem výpravy, kterou chystá če
ská sékce svět. euchar. sjezdu 1914 do Lurd. Jak ne
místný jest to výpad proti spolku, uváží-li se, že jeho
péčí tato sekce byla zřízena jen k tomu cíli, aby re
presentován byl český národ při světovém projevu víry
v Ježíše svátostného a úcty k Panně neposkvrněné před
uárody tohoto světa! Co obětavé práce stoji péče ta.
může dokázati sekretář této sekce Dr. Alois Kolísek.
kterýž o svátcích velikonočních meškat v Lurdech, aby
pro zamýšlenou výpravu tu všechno vyjednal a zajistil.
Ale nájezdy ty, které přicházejí se strany Čechům vezdy
nepřející, bohdá nepoškodí zájem této české výpravy a
dle docházejících přihlášek zdar české výpravy bude
zajištěn. — Spolek vyslovuje zakladatelům české pouti
do Lurd. všem bratřím Kolískům svoji vděčnost a od
mítá všechny ty nejapné nájezdy v brožuře obsažené
proti nim. Spolek byl založen na přání četných účastní
ků poutí do Lurd a bratří Kollskové pro vzácné své
zkušenosti byli od spolku požádáni, aby spolek podpo
rovali. A to také bratří Koliskové obětavě a nezištně
konasí. Všickni účastníci I. spolk. pouti v roce 1913 do
svědčili i s nejd. p. protektorem opatem Meth. Zavo
ralem, jak obětavým duch. vůdcem této pouti byl dr.
Alois Kolísek a jak osvědčili se i jeho bratří Karel a
Jan. — I technické vedení šli. Kóvera bylo co nejvzor
nější. jak o tom svědčí vysvědčení všech poutníků. —
Všechny záležitosti spolkové řídi řádně zvolený výbor
za předsednictví Msgra dra. M. Píchy, metrop. kanov
nfka a řádně vedené protokoly každé schůze jsou „svě
dectvím, že jen to, na čem se výbor většinou hlasů
usnesl. se také provádí. Ku konci podotýkáme. že nelze
ani věřiti, že by brožuru tu kněží na konci uvedení
skutečně také byli podepsali, jak vysvítá z prohlášení.
v »Čechu« nedávno uveřejněného, v němž jeden z nich
výslovně pravi, že brožury té nepodepsal Právě před
několika dny druhý kněz z podepsaných prohlásil. že
brožurku nepodepsal a že obsah její rozhodně odsu
zuje. z čehož nejlépe vidno, jaká to Impertinence a ne
poctivost zneužívati v záludném spisku jména kněží.
kteří s jeho obsahem nesouhlasí. Nejsme zajisté daleko
od pravdy, domníváme-li se totéž i o ostatních. — Vý
bor Spolku českoslov. poutníků do Lurd v Praze.

Česká pouť do Lurd k ouch. kongresa. Pro české
schůze jest zamluven prostranný sál. kdež k vůli poho
dif kněží cetebrujících bude několik oltářů. Rovněž če
ský ohář v basilice jest reservován pro české kněze.
Euch. sjezd v Lurdech bude jeden z nejvelkolepějších.
tudiž pevně doufáme, že naše diecése bude četně a čest
ně zastoupena jak kněžími tak i laiky a to tim více.
jelikož se této české pouti osobně sůčastní náš milovaný



arcipastýt J. E. nejdp. biskup Msgre Dr. Jos. Doubrava.
Příhřášky přijimaji: Ant Kašpárek, farář, Praha-ll.,

Jungmanovo náměstí 20., Leop. Kolisek, farář, Blansko,
Morava a Jos. Rěssler, farář t. č. Velký Ouřím u Rych
nova n. Kněžnou.

Věstník české strany křesťamsko-sociálel v Čechách.
V. řádný sjezd české strany křesťansko-sociální v Če
chách koná se ve dnech Svatojanských dne 16. a 17.
května od 9 hodin dopol. a odpol. ve velkém sále Měšť.
IN., Jungmannova tř. a Vladislavova ul. Program: Dne
16. května odpol.: o 1. hod. odpol. v letním sále v pří
zemi: Valná hromada Hospodářského sdružení českých
křesťanských zemědělců. Nesejde-li se dostatečný počet
delegátů Bdboček, bude o hodinu později druhá valná
hromada za přítomnosti každého počtu delegátů. — O
4. hod. odpol. bude v témže sále sjezd strany: I. Zahájení
sjezdu zástipcem výkonného výbora. II Ustavení
sjezdu: 1. Volba předsednictva sjezdu. 2. Schválení jed
nacího řádu sjezdu. 3. Schválení denního pořadu sjezdu.
4. Volba verifikační komise a sjezdových komisí pro
důležitější body denního pořádku. III. Zprávy: 1. Tajem
níka. 2. Pokladníka. 3. Korporací strany. —— Dne 17.
května od 9 hodin dopol. a odpol. ve velkém sáel Měšť.
besedy. IV. Vnitřní záležitosti strany: I. Organisační řád
strany. Referent Msgre Dr. Fr. Šulc. 2. Program stra
ny. Ref. Msgre Dr. Fr. Kordač. 3. Fmance strany. Ref.
JUC. Josef Šindler. 4. Tisk strany. Referent Ant. Ha
velka. 5. Odborové a stavovské organisace. Referenti
pp.: Benda (org. domkařů). Katnar (org. dělnictva). Ša
fránek (org. rolnictva). Kepp! (org. mládeže). Kaňourek
(org. venkovské omladiny). Polák (Orelstvo). V. Poli
tický referát (poměrné volební právo, volební reforma
do sněmu král. Českého, finanční plán atd.) Referent
Dr. Rud. Horský. VI. Sociální pojišťování. Referent Mon
signore Dr. Frant. Šulc. VII. Volby: 1. Vůdců strany
(bude-li schválen příslušný návrh k org. řádu). 2. Vý
konného výboru strany. VIII. Uzavření sjezdu. Hned po
uzavření sjezdu bude ustavující schůze nově zvoleného
výkonného výboru. Místní organisace, katolické spolky
se stranou cítící, odbočky a skupiny Hospodářského
sdružení, Všeodborového sdružení, Sdružení venkovské
mládeže, Sdružení české katolické mládeže. Sdružení č.

"katolických živnostníků atd., pošletež co nejdříve jmé
na svých delegátů sjezdových. Delegáti jiných organi
sací než místních politických organisací nyní stávajících
mohou býti na sjezdu přítomní jako hosti, po schválení
organisačního řádu pak i jako oprávnění delegáti. Za
výkonný výbor české strany křesťansko-sociální: Frant.
Šabata, předseda. Frant. Svatek, zat. tajemník. — Na
schůzi užšího výkonného výboru, dne 30. dubna v Praze
konané, byly projednány přípravy na sjezd strany, uči
něna usnesení o doplňovací volbě na Vysokomýtsku a
budoucí bance strany. Bližší vysvětlení nemožno veřej
nosti předkládati. —- Přihlášky delegátů organisací a
spolků i odboček buďtež zaslány co nejdříve na adresu:
Výkonný výbor české strany křesťansko-sociální v
Praze 1., Karlova ulice č. 8. — Opatření noclehů musí
si delegáti obstarati sami. Pražský organisační komitét
nemůže vzíti si tuto velikou starost na sebe, jelikož ve
dnech svatojanských skoro každá rodina pražská má ně
jakého hosta z venkova, takže cizím osobám nelze po
skytnouti noclehu. — Dary na sjezdové výlohy přijímá
pan JUC. Josef Šindler, pokladník české strany kře
sťansko-sociální na Král. Vinohradech, Řípská ul. č. 19.
-- Sekretariát.

Lomaice a. Pop. Křesť. soc. těl. odbor »Orel« po
řádá dne 16. května výlet povozy na Kost. Přihlásiti se
možno u br. jednatele. Bližší sděleno bude oběžníkem. —
Výboru podařilo se ziskati za řečníka pro člénskou
schůzi známého organisátora orelského a miláčka +Or
lů+ dp. Al. Tylíinka z Vyšehradu, který promluví na
théma: »Vzník, úkol a cíl Orla.« Schůze konána bude v
neděli 7. června. Žádáme br. okolní odbory a jednoty,
aby toho dne ničeho nepořádaly a svou návštěvou nás
poctily. Na léto projektována jest schůze s programem
»Jan Hns a r. 1915.« Další činnosti výboru, jehož snaha
zajisté dojde náležitého ocenění, voláme Zdař Bůh! —
kml.

Zbislav. Skupina katolické mládeže zdejší pořádala
dne 36. dubna t. r. poučnou historickou —přednášku:
»Hrady a zámky české.« Milá slova přednášejícího pro
vázena 120 světelnýmri obrazy. Za námahu vip. Fran
covi. jednateli skupiny, vzdává veřejně skupina mládeže
díky. Zdať Bůh!

Nádheraý plakát na slet Orla vyjde již tento měsíc.

Edv. Neumana. faráře ve Sv. Jiří a jest významnou u

skutečnosti Orla z Chocně) drží svatováclavskou korou
hev a ukazuje na maják cirkve, jenž stojí na skále, na
kterou dorážej! zpěněné vlny. Plakát jest velkou rekla
mou sletu. ale zároveň bude to skvostný památný obraz
do všech katolických místností. Prodávati se bude za
cenu výrobní 2 K a jen pro katolické spolky, Orly atd.
při objednávce 10 kusů po 1 K. Kromě toho jsou vydány
dvoje pohlednice od téhož malíře ve vkusném prove
dení. Cena 10 hal. Taktéž umělecké pohlednice s notami
od Dr. Šetiny lze ještě obdržeti. Objednávky přijímá
Zemský Svaz Orla v Hradci Králové, Adalbertinum.

Sdružení kalol. české imteligence v Praze I., Vor
Šilská ul. čís. 1. pořádá členskou schůzi dne 16. května

1914 © 2. hodině odpol. v Lize. Program: Ustavení li

terárního odboru ktubu. Zveme co nejuctivěji všechny
katol. inteligenty, aby se člený spolku přihlašovak.
Adresa: Klub kat. inteligence v Praze II., Voršilská ul.
(Liga.)

Den katolických žen z království Českého spojený s
manifestační sohůzí katolických žen a valnou hroma
dou »Svazu ženských katolických spolků českých« ko
ná se v neděli dne 28. června 1914 v král. hlav. městě

Praze. Provolání a podrobný program uveřejněny budou
co nejdříve.

Bratrským spolkám a Organisacím! U příležitosti o
slavy 2Otiletého trvání Křesťansko-sociálního spolku ka
tol. mužů a jinochů na Kladně uspořádán bude v Kladně
dne 28. června 1914 manifestační sjezd křesťansko-so
ciální. Bratrské spolky a organisace křesťansko-sociální
zejména ze středních Čech a z arcidiecése pražské ucti
vě k oslavě této zveme a žádáme, aby pokud možno v
největším počtu sjezdu se súčastnily. Pamatujte při sta
novení letního programu na 28. červen. který nutno po
nechati volný za příčinou účasti na křesťansko-sociál
ním sjezdu v Kladně. Bližší ve spec. pozvánkách, které
bratr. organisacím zaslány budou. — Krajský | organi
sační výbor české strany křesť. sociální v Kladně.

p E
Našim příznivcům zavítavším do

Hradce Králové doporučujeme vřele

k nákupu kávy
mmsklad kávy firmy am

KAREL KULÍK
(majitel Václav Vyleťal)
Mřikovatřida, proti hotelu

„Merkur
Káva každodenně čerstvě pražená

1/, kg. K 160, 176, 102, 2—.

Káva nejjem. surová
1/, kg. K 140, 150, 100, 168.

1 kg K 65—.

Zlomková čokoláda
1 kg K 24.

Cukr za tovární ceny.
5 kg balíčky poštou franko.

g—

čo E oh

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 4. května. Obsah oběžníku
Zemské správní komise království Českého, v němž se
upozorňuje, by nebyly schvalovány krytiny střech v
barvách nápadných, jimiž se náměstí neb ulice patrně

staviteli. — Paní Marii Hlávkové a pí. Františce Šim
kové uděleno bylo povolení k obývání jejich novostav
by na parcele č. II v bloku IV. v Sádovské ulici blíže
Pražského Předměstí. — Povolena byla přestavba skla
diště při domě č. p. 502 v Karlově třídě p. Jaroslavu
Ludvíkovi. — Zemědělské radě v Praze zapůjčen lesní
plán hospodářský pro výstavku pořádanou ve dnech
Svatojanských. —-Svolá se přípravný komitét ku před
běžné poradě o projektu oslavy Husovy v roce 1915.

Brněuské národní divadlo v Hradci Králové. Pořad
her pro pp. předplatitele: 1. »Pád Arkuna«, opera. 2.
»Kejklíř matky Boží«, opera. 3. »Polská krev«, opereta.
4. >Luisa+, opera. 5. »Němá z Portici«, opera. 6. »Skvělá
partie«, opereta. 7. »Svatojanské proudy«, opera. 8.
»Kouzlo filmu«, opereta. Zahájení | saisony © bude 14.

května. Přihlášky k předplacení přijhná z ochoty p. Píša,
knihkupec v Hradci Králové.

Hudební akademie v Borromaeu. V neděli dne 10.
května pořádají chovanci Borromaea hudební akademii,
na níž se budou střídati vybraná čísla orchestrální s čí.
sly sólovými. Začátek o půl 5. hod. odpoledne.

Z činnosti Okrašlovacího spolku v Hradci Králové.
Spolek pracoval jako léta předeštá společně s městem
a to zvláště, aby místo rozvalin hradebních ozdobné sa
dy vznikaly. Vykonáno zvláště následující: Park na Ži
žkově náměstí byl osázen květinami a byl doplněn 5
ozdobnými jehličnatými stromky a bude v něm umístěn
zkamenělý kmen jehličnatého stromu Arankavites. V
části Jiříkovy třídy pod seminářskou —zahradou kolem
lip nasázeny macošky a vedle chodníku mezi lípami zří
zen plůtek ligustrový. V sadech Svatopluka Čecha bylo
prostřední kolo osázeno květinami. Před domy pana
stavitele Rejchla břeh ozdoben řadou jehlancových du
bů. zřízen ligustrový plůtek a svah osázen hustě meru
salkou zlatou a čilimníky. Za východním plotem klá

Šterním navezen byl široký pás a na něm vysázeny
dva rovnoběžné plňtky. Na prostofe za těmito plůtky
zřídí v budoucích letech Přirodovědecký klub | zdejší
park botanický. Na. pravém břehu Orlice dopiněno ja
vorové stromořadí u Boromea. Podél cesty vysázeno
asi 2000 smrčků malých a na konci cesty vysázeny sku
piny z 200 větších jehličnatých stromků. V kotlinách pod
hradbami a pod vilamí až téměř k Slezskému mostu
doplněny a vysázeny nové skupiny stromů. V Čelakov
ského ulici vysázena řada kulovitých akátů a na malém
náměstí při ulici této založen park. Na upravené části
Příkopů u škol měšťanských 4 větší a 4 menší kola o
sázena macoškami. Část Příkopů při vile pana Dra
Klumpara k vojenské zásobárně bude v květnu uprave
na. V části za vojenskou zásobárnou vysázeno 28 vlaš
ských ořechů. V parku zřízeném loni při museu dopl
něny některé křoviny, zašlé buky nahrazeny jinými. Na
sever od musea na břehu labském byly 43 duby ame
rické nahraženy jinými. V části | severovýchodní při
chodníku a při silnici k Pouchovu vysázeny 23 topoly
balsamové a několik jehlancových. Na konci třídy Po
splšilovy vysázeno vedle silnice 50 jilmů chlumních. V
ulici Rettigové nahrazeno 11 kulovitých akátů a v u
lic při Rudolfinu vedoucí na školní hříště bylo stromo
řadí březové doplněno 5 břízami. Na hříšti vysázeno 20
balsamových topolů. Při městské plovárně založen ha
brový plůtek, vysázeny dvě skupiny jehlancových topo
lů při řece a v kotlině založeny dvě stromovité a keto
vité skupiny. Při vojenské plovárně na obou stranách
založeny dvě veliké stromovité skupiny. Na dobytčím
tržišti pokračováno v sázení stromů. Na pravém břehu
labském proti elektrárně pořízen plůtek z růže skotské
a vysázeno 12 lísek tureckých v řadě. Na břehu při
skladišti proti museu vysázeny 53 břízy. Osázení lab
ských břehů provedené v r. 1912 a 1913 bylo doplněno
80 vysokokmenými stromy. Za obchodní akademif byl
založen živý plůtek. U katastru obce pouchovské na po
zemcích městských při Piletickém potoku bylo vysá
zeno 98 jabloní a 4 balsamové topoly. Na hranicích měst
ských pozemků v Březhradě bylo doplněno 7 třešní. Kro
mě toho vykonána celá řada jiných účelných prací.

Čítárnu městského průmyslového musea navštívilo
v měsící dubnu v 16 přístupných dvouhodimách 414 o
sob, jež jména svá v knize presenční poznamenaly. Do
mů zapůjčeno 67 osobám 12) svazků knih a 16 předlo
hových děl se 158 jednotlivými předlohami. Mimo město
zapůjčeno 7 svazků knih a 2 předlohová díla se 190 jed
notlivými předlohami. Darem dostalo se knihovně od p.
inž. Jindry 3 knih a několika brožur.

Ze statistiky zdejšího plvovaru. Konsum piva ve
vnitřním obvodu města Hradce Králové vykazuje za
poslední tři léta dle záznamu obecní pivní dávky stálý
úbytek. — Pouze za zimní období, čítaje vždy od 1. říj
na do 31. března činí tento schodek oproti stejnému ob
dobí roku 1911: ku 31. březnu 1912 651 hl. ku 31. břez
nu 1913 916 hl, ku 31. březnu 1914 1738 hl. Příčinu tohoto

rapidního klesání spotřeby piva dtužno hledati v úbyt
ku pracovních sil, zmenšení stavu vojenské posádky a
v hospodářské tísni vůbec. Důsledky toho nesou nejtíže
naše živnosti hostinské a měla by si této okolnosti po
všimnouti zejména c. k. berní správa při zdaňování živ
nostníků z dotyčných kruhů.

Úmrtí. V mladém věku dotrpěla 4. května pí. Málka
Kneprová, majitelka pěvecko-hudební školy, rutinovaná
a horlivá učitelka. Její skon byl provázen upřímným
zármutkem uměleckých kruhů zdejších. Pohřeb konán
6. L m. na hřbitov Pouchovský. Odpočívej v pokoji!

Hlavní očkování dítek, narozených v Hradci Králové
v době od 1. dubna 1913 do 31. března 1914, tedy dítek
k očkování povinných, jakož i dítek starších, dosud ne
očkovaných. provede městský školní lékař pan Dr. R.
Zippe v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek dne II.,
12., 13. a 14. května 1914 v místnostech opatrovny v bu
dově obecných a měšťanských škol dívčích v Hradci
Králové, vždy v době od 4. do 5. hod. odpol. Při očko
vání upotřebeno bude animální látky očkovací z ústa
vu v Jindřichově Hradci. P. T. rodiče a pěstouny vy
zyváme, by dítky a svěřence své, k očkování povinné,
v určené dny k očkování předvedli. Starosta: JUDr. Fr.
Ulrich.

Z c. k. berního úřadu. Za příčinou čistění úředních
místností nebudou se dne 15. května 1914 peníze ani při
jhnati ani vydávati.

Mráz. V noci ze soboty na neděli spálil na Hradecku
nenadálý mrazík sotva vypučelé ořechy, takže už po
třetí rok nebude tu úrody ořešné. Ostatnímu stromoví ne
uškodil mráz příliš, zato v polích zničeny úplně první
lupínky bramborové, čímž vývoj ranních © brambor

zdržen o 14 dní. Jinak mráz valných škod nenadělal.
Nepřistojnosti. »Ratibor« kritisuje luční hospodář

ství. Leč záhodno si všimnouti také jiných zjevů městské
správy, zvláště jací drobnější zaměstnanci se přijímají
dle zvůle různých protekcí. Dala by se pronésti řada
výtek. Přijme-li se na př. truhlářský pomocník k službě
elektrotechnické, ačkoli jsou i zde pomíjené síly odborné,
pak to nesvědčí o účelném autonomním smyslu.

Soucitiným duším. Tento týden z Prahy přijelo do
Hradce 5 dět! malíře Kryštofa (2 chlapci a 3 děvčátka).
Otec, který propadl nenapravitelněmu zhýralství, dal
jim 20 K na cestu, aby se jich zbavil. Dítky jsou úplně
zdravé. Velmi šlechetný skutek by vykonali bohatší
občané, jestliže by se opuštěných chudáků ujali. Dítky
zatím pobývají v Adalbertinu u p. Svatáka.

Seznam cen na týdenním trhu obilném v král. věn-.
"ném městě Hradci Králové dne 2. května konaném. 1 hi: :
pšenice K 18.60 až 19.—, žita 13.— až 14.—, ječmene 



24.— až 32.—, čočky 40.— až 50.—, jahel 30.— až 36.—,
' krup 24— až 50.—, bramborů 4.— až 4.80, máku 36.—

až 42.—, lněného semene 24.— až 30.—, 1 a: otrub žit
ných 13.50, otrub pšeničných 12.50, 1 kg: másla Čer
stvého 2.20 až 2.80, sádla vepřového 2—, tvarohu —40
až —.52, 1 vejce —.06, kopa drobné zeleniny 1.60 až
2—, pytel mrkve 2— až 2.40.

Na týdenní a obliní trh v Hradci Králové, konaný
dne 2. května 1914 přivezeno bylo: hl: pšenice 81, žita
125, ječmene 35, ovsa 258, vikve 8, brambor 302, kop:
drobné zeleniny 40, mrkve 10 pytlů, podsvinčat 785 ku
sů, kůzlat 60 kusů.

vkladů na vkladních knížkách a pokladničních poukáz
kách u Živnostenské banky obnášel k 30. dubna t r. K
133,928.691.78.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav ve
škerých vkladů činil koncern měsíce dubna 43,421.125 K.

Česká banka fillálka v Hradci Krátové. Celkový
stav vkladů České banky koncem měsíce dubna činí

K 29,525.867. 11, tudíž o K 581.004.21 méně, než v měsíci
předešlém.

Záložna v Hradci Králové. Stav vkladů koncem
dubna K 2,457.514.

Spořitelna Královéhradecká. Stav vkladů koncem
dubna 18.280.220.41 K.

Polévkový ústav v Kuklenách. Jako jiná léta, půso
bil i v letošním školním roce místní komitét obětavých
dam a poskytoval chudé školní mládeži v zimních mě
slcích polévku. Celkem uvařeno a rozdáno bylo 4832
porcí polévky. Vaření se súčastnily tyto dámy: pí. Rós
"slerová, Pourová, Šobová, slečny: Chmelařová, Flečko
vá, Raková, Michálková, Všetečková, Hrušková, Vlači
hovská, Duchnová, Macháčokvá, Srdínková. Činnost ko
mitétu dam umožněna byla věnováním jednak peněžitých
darů, jednak darováním naturalií. A sice darovali: sl.
obec Kukleny 50 K, sl. okresní výbor 60 K, sl. c. k.
okresní hejtmanství 20 K, Pražská akciová strojírna 15

K. Po 10 K darovali: firmy J. Seyfried, L. Nejedlý, A
Hanuš a syn, J. Róssler, řed. Fuchs. Po 5 K: vdp. Kuřil,
Dr. J. Šob, pí. A. Fuchsová, lék. Rud. Štross, řed. M.
Michálek, prokurista Fr. Rybář, prof. Bayer. Po 4 K:
p. uč. Fr. Komárek. Po 3 K: p. A. Matuška, obch., dp.
V. Oyurkovics, Rind, pek., tov. a Havlík a syn, úč. Je
žek, pí. Bayerová, zámečn. O. Vošňakovský. Po 2 K:
p. Jedlička, disp. Vašíček, účet. Váca, účet. Pour, uč.
Kálal, Dr. J. Smetana, B. Chládek, E. Pravda, strážm.
Skřivánek, řed. Prokop, pí. Al. Čermáková, Em. Strej
čková, J. Čejková, Černá, p. J. Ryšavý, pek., V. Kňou
rek, host., B. Morávek mater., Pokorný, V. Čejka, V
Chvojka, J. Zadrobílek, Řehák poštm., řed. Rak, J. Pi
Štora, J. Šimůnek, pí. Flečková, Feitová, Šoubová, Mu
chová, B. Kudrna host., Z. Felfel obch., starosta F.
Chme'ař, J. Volejník host., J. Kubizňák, Fr. Šejvl řez
ník, uč. Jelínek, řed. J. Všetečka, J. Dobrý, obch., uč.
J. Matuška, K. Zelimka host., Bubla. Po 1 K: p. uč. Ku
bišta, V. Souček roln., J. Souček, hotelier, Homoláč stav.,
A. Pác úř., K. Rychlík obch., uč. J. Pochyba, Em. Pešek
zám., P. Rublič hod., Koníček roln., pí Boháčková, Ja
koubková, Brousilová, Šejvlová, A. Morávková, M.
Zdobnická, uč. J. Jebavý, pí. Karlová, Hryzlíková, A.
Kocourková, Ludvíková, A. Komárková. SI. Choděrovy
80 h, p. Ad. Česenek 60 h, pí. Kudrnová 40 h, p. Oitler
30 h, p. Jakoubek 20 h. Pan Sedláček obch. 50 kostek
na polévku, J. Bouček pek. 4 kg krupice a 1 kg rýže,
p. Syrůček řezník 2.15 kg loje, p. Vitoušek roln. zele
ninu a košík brambor, p. Souček roln. zeleninu, p. A.

Čejka 1 hl brambor, p. Kolář čtvrt h) brambor, pí. Ry
bářová půl hl brambor, pí. Řešátková zeleninu, Žočko
vá zeleninu, Svobodová zeleninu, Chmelařová vařivo,
p. Polák 10 I hrachu, Rýdl pek. vařívo.

Schůze Okresního zastupitelstva konati se bude dne
13. května o 9. hodině dopoledne. Na programu mimo
jiné: Volba důvěrníků pro vyměřování osobní daně z
příjmu. — Žádost okresního sluhy Josefa Feitka o de
finitivum. — Žádost J. Řeháčka, II. správního úředníka
všeobecné veřejné nemocnice o zvýšení základního služ
ného. — Návrh úředního titulu a instrukce pro IJ. správ
ního úředníka všeob. veř. nemocnice. — Žádosti o místo
JI. sekundárního lékaře všeobecné veřejné nemocni
ce. — Návrh na směnu okres. pozemku čís. kat. 337 za
pozemek čís. kat. 239-8 ve stejné výměře a ceně obci
Hradci Králové náležející a pro přístavbu nemocnice za
koupený. — Žádost obce Řibska o zveřejnění a přijmutí
po náležité rekonstrukci cesty vedoucí z Říbska na €
rární silnici Poděbradskou do správy okresu. — Žádost
obce Chlumu a Čistěvse o převzett veřejné cesty z
Chlumu do Čistěvse vedoucí po její rekonstrukci do
správy okresu. — Žádost okresní hospodářské záložny,
aby zastupitelský okres převzal záruku za její vklady.

Sedlec u Hory Kutné. Dne 3. května, o 3. neděli po
Velikonocích, zavítal k nám nejdůstojnější arcipastýř,
Jeho Exc. biskup královéhradecký, k udílení svátosti sv.
biřmování ve farnosti naší čítající 3300 duší, z nichž by

sl 100 kroků před velechrámem u slavobrány v četném
počtu věřící v čele s duchovenstvem, s jasným knížetem
Karlem ze Schwarzenberga. jakožto patronem fary, fili
álního kostela a proslulé kostnice, dále se slov. c. k.
okresním hejtmanem z Hory Kutné. nájemcem kníž. pi
varu a velkostatku, s komisary vojtovním a patronátním,
se slavným sborem úředníků c. k. továrny na tabák se
svým ředitelem v čele. K těmto družila se slavná ga

stapitelstva obcí Sedlce, Malina a Hilízova, sl. sbory u
čitelské se školní mládeží sedleckou, malínskou i hlízov

skona křesť. sociální spolek »Vlasť« s praporem. Jeho
Excelence po předchozím uvítání vyjádřil své pofěšení

nad něžnou pozorností mladistvého jasného | knižeté
Karla ze Schwarzenberga a poděkoval všem pp. čle
nům sl. úřadů a zastupitelstev. Při vstupu do velechrá
mu zastavuje se J. Bisk. Milost, dojat jsa mohutnými a
ladnými prostorami svatyně. Blíží se k oltáři, aby z
toho srdce otcovského udělil své vrchnopastýřské po

+

nými a nadšenými poučil biřmovance i osadníky o sv.
kříži v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Připome
nouti sluší — aníž by v tom hledáno bylo jakési licho
cení, — že mladý kavalír svou nelíčenou zbožnosti do
jal přítomné, ať byli jakéhokoliv smýšlení a rázem si
získal sympatie všech. Jeho Excelence zanechal pak
zde nejpříznivější dojem u všech osadníků jakéhokoli
politického smýšlení, zejména získal si náklonnost a
lásku matek, jejichž miláčkové nejdůst. arcipastýřem
byli žehnání křížkem na čele. Na obličeji nejdůst. p. bi
skupa zračila se spokojenost, když odjížděje do Hory
Kutné, žehnal farníkům sedleckým na rozloučenou. | my
doprovázíme velepastýře našeho upřímným přáním: »Do
brotivý Bůh doprovázejž všecky kroky Jeho na apo

štolské cestě a zachovej ho ještě dlouhot“ řadu let při
zdraví!«

Za zesmilým proboštem Fr. Křivohlávkem. Bývalé
biskupské skdlo, staroslavná Litomyši, bolestně byla
překvapena a dojata ve čtvrtek dne 30. dubna k večeru
bolestnou zprávu, že při vykonávání svého úřadu, při
vedení slavného pohřbu váženého stavitele zdejšího p.
Jos. Kremla na pokraji hřbitova ochrnutím srdce náhle

přtomnosti slovut. p. MUDr. Fr. Laška a dvou duchov
ních, kteří posloužil) sv. svátostmi, o 5, hod. odp. dokonal
velezasloužilý probošt Frant. Křivohlávek. Tak mrazivě
zachvěla náhlá ta zpráva obyvatelstvem zdejším, které
žaslo, že ten statný, zdravě vypadající neúnavný pra
covník na vinici Páně, jenž jasným, silným hlasem před
chvílí ještě posvátné. obřady konati započal, navždy oči
zavřel, že padl při práci, v povolání jako vojín v boji,
v 57. roce věku svého a v 32. roce požehnané činnosti
na vinici Páně. — K pohřbu, který konán byl v pon
dělí dne 4. května, sešlo se veliké množství oddaných

pohřební byl imposantním projevem úcty a velko'epým
holdem zvěčnělému, horlivému duchovnímu pastýři.

Tělesné pozůstatky v Pánu zesnulého byly o 10. hod.
v kapli sv. P. Markéty na proboštství za pláče pří
buzných a domácích i vřelé účasti duchovenstva a zá
stupců úřadů, vys. důst. bisk. vikářem a děkanem Abts
dorfským, p. Karlem Macháčkem, slavnostně vyzdviže
ny a do probošt. chrámu přeneseny, kdež po církevních
hodinkách, k účastníkům pohřbu, nad rakví zvěčnělého,
kolem níž špalírem stála v malebném kroji tělocvičná
jednota »Orel«, držíc věnce, nadšenou pohřební řeč pro
nesl nejstarší místní kněz Frant. Zrzavecký, v níž tkli
vým způsobem ocenil vzácné vlastnosti dobrého před
staveného svého a horlivé jeho působení v duchovní
správě na osadách německých v horách i v Českých
Heřmanicích a posledních 5 let v Litomyšli, kdež ze
snulý svého času studoval a s láskou nyní prodléval i
pracoval Vděčný kazatel v šlechetné povaze zesnulého
zvláště zdůraznil upřímnou zbožnost, horlivost pro víru
a spásu duší na kazatelně i ve zpovědnici, obětavost
pro II. řád sv. Františka i pro okrasu domu Božího, ja
kož i srdečné jeho pohostinství. — Když dozněla ještě
milá slova díků za služby duchovní i tělesné zvěčnělému

úřadů, spolků a lidu, s modlitbou za v Pánu zesnu
lého při krásných chórových zpěvech sloužil slavné re
kviem vsdp. vikář K. Macháček za assistence 55 du

V. Balcar, farář v Cerekvici, V. Blažek, gymn. prof.,
P. Čáp, c. k. školní rada, F. Černý, děkan z Č. Třebové,
J. Dubec, admin. ve Střenici, Dr. J. Dušek, farář v Kní
řově, J. Dvořák, místní kaplan, V. Dvořák, farář v Sád
ku, A. Ekschkner, katecheta v Kolíně, Ot. Fiala, farář
z Rudoltic. J. Filip, farář v Morašicích. J. Filipi, farář
z Kórbru, Dr. V. Havrda, farář v Zámrsku, P. Alb. Hla
vatsch, kvardián v M. Třebové, J. Hnátek, farář ze

sekr. bisk. konsistoře v Králové Hradci, Fr.
v. v. v Litomyšli, B. Kacafirek, katecheta v místě, P.
K. Kands, C. SS. R.. rektor Redempt. ze Svitav, V.
Keckstein, farář v Dittersdorfě, J. Klapálek, b. vik.
sekr. a f. ve Sloupnici, J. Kočvara, kaplan v Abtsdorfu.
J. Kotyk, zámecký kaplan v místě, A. Kovář, kaplan v
Poličce, J. Kubík. farář v Janově, J. Kuczej, farář v
Žacléři, F. Lašťovička, katech. paedagogia v Litomy
šli, V. Marek, farář v D. Újezdě. J. Mašek, farář v. v.
v Knířově, F. Matouš, farář v Bystrci, J. Melichar, fa
rář ve Vraclavi. A. Michálek, kaplan v Chocni, ThDr.
C. A. Mikan, kaplan v Brandýse n. O., F. Mimra, farář
v Čes. Heřmanicích, J. Neškudla, farář v. v., Jablonné
n. O., G. Novák, kaplan v Čermné, A. Novák. kaplan
v Sloupnici, V. Oliva, kaplan v D. Újezdě, J. Poláček,
děkan v Žamberku, J. Portman, farář v Chlenech, P.
Okt. Pražák, novicmistr Piaristů v Lit., F. Stejskal, fa
rář z Literbachu, J. Sobola, farář v. v., Hylváty u Ústí
n. O., F. Sychra, farář v Jablonném n. O., J. Širůček.
místní kaplan. A. Šklíba. farář v Oujezdě u Chocně, P.

Wittich, farář v Maršově, J. Zahálka, farář v Karli. —
Bylo k polednímu, když špalirem lidu a studujících c. k.
©.gymn. vinul se městem za krásné pohody slavný prů
vod, v němž za žactvem ško! obecných i měšťanských,

chlapeckých i dívčích, jakož idívčího paedagogia s pp.
řediteli i členy sborů ubíraly se"lduhé řady spolků:
místnách ostrostřelců, vysloužikců,“ křesťansko-sociální
jednoty mužské, katolicko-národní jednoty paní a dívek, 
malebně oděných členů tělocvičné jednoty »Orel« s ně
kterými členkami, věnce nesoucími, silný pěvecký sbor
s hudbou, duchovenstvo, knížecí patronátní a lesní ú

řednictvo s. ředitelem panství v čele, sk. městská rada,

k. r. gymnasia sé svým ředitelem, ředitel místní ho
spodářské školy, zástupcové jiných ještě úřadů a kor
porací a přečetní ctitelé, jiní věřící a známí. — Po vy
konaných závěrečných obřadech ve hřbitovním chrámu
Páně u sv. Anny byla za zvuků dojemné písně rakev
s drahými pozůstatky uložena do hrobky děkanů Lito
myšlských. — Spi tedy již sladkým, klidným snem po
32letém horlivém působení pro slávu Boží i pro spásu
nesmrtelných duší, pastýři dobrý, uprostřed tolika přá
tel a kolaturníků, jež k spánku spravedlivých js dopro
vázíval. Kéž v bohatou žeň odměny věčné vzroste simě
slova Božího, Tebou tak horlivě zasévané! Odcházíš,
ale památka Tvá zůstane v požehnání. Božské srdce
Páně, jemuž jsi naproti kazatelně nový, krásný stánek
postavil přijmi Tě láskyplně vříši nadhvězdné! Sklo
nila se již navždy k odpočinku bystrá hlava Tvá, jež
tolik pracovala, aby jiným prospěla. Za tu Tvoji lásku,
již jsi nám věnoval, za tu péči, s kterou jsi nad námi
bděl, za všecka dobrodiní Tvá, jež jsi chudině proká
zal, za výzdobu svatyň Božích krásným gotickým ol
tářem Narození Páně, nebo ladným oltářem Neposkvr=
ného početí k pobožnosti májové, uměleckou úpravou
kaple sv. Josefa, varhanami u sv. Anny a j. posvátnými,
cennými předměty, za vše to, co jsi pro město i okolí,
pro přifařené osady i pro III. řád sv. Frant. i pro naše
jednoty učinil anebo ještě v dalších letech vykonati jsi
zamýšlel (na př. vymalování proboštského chrámu Pá
ně a J.), odplať Ti dobrý Bůh stonásobně. Pastýři dobrý
a věrný, odpočívej v pokoji! (Podrobnější výčet jiných
účastníků pohřbu příště.)

Obnova sv. misle ve Žďánicích u Pardubic. Doplň
kem loňské sv. misie byla letošní obnova, konaná ve
Ždánicích od 26. dubna do 1. května P. T. důstojnými
pány Redemptoristy z Prahy a to P. Janem Návratem,
superiorem a P. Karlem Pleškem. Jako loňského roku,
tak i letos bylo neobyčejné účastenství jak na jednotli
vých kázáních, tak zejména krásných pobožnostech re
novačních, oč ovšem nemalou zásluhu mají výmluvní a
nadšení pp. Redemptoristé! Komunikantů bylo 900, ač

již o svátcích Velikonočních přistoupilo ke správě Bo
ží 20 věřících. Uspokojeni neobyčejně příznivým vý
sledkem obnovy sv. misie, vzdáváme důst. pp. misio
nářům vřelé, srdečné díky a voláme z hloubi duše: Za
plať Pán Bůh vše mnohonásobně!

Včelařský spolek v Prosečl u Vys. Mýta pořádá
21. května o 1. hod. odpol. v sále hostince p. Václava
Petra veřejnou včelařskou schůzi, na které promluví od
borný učitel pan Václav Šmidlík, kočující učitel vče
lařslví, delegát českého odboru zemědělské rady a jed
natel zemského ústředního včelařského spolku v Praze:
»O důležitosti a významu včelařství« a »O sjezdu a vče
lařské výstavě v Praze.« Vstup volný. Aby cizím ho
stům bylo při návratu umožněno použíti autobusu, zač
ne se zcela přesně o 1. hodině odpolední.

Sudlslav. Odvolávám urážky pronešené 5. dubna v
Sudislaví vůči p. Jos. Bartoňovi v hostinci »u Fikej
zů.« — Josef Kroulík,

„JÚHÚ

M. a

Samouk léčitel,
farář Knelpp, ten
šlechetnýpřítel lidu,
spojil své jméno s Kathrelnerovou
sladovou hávou Kneippovou, po
něvadě Nothreinerovka je chutným
zdravým, vskutku Udovým

kávovým.

Račte počitati
za nynějších
drahých časů!
Po 23 let je
stále stejně
laciná a nikdy
se nezdražila!

Různé zprávy.
Idea svatováclavská a český národ. V posledním čí

sle »Jítřenky« ze dne 29, dubna bylo v úvodníku »U
přímné stovo« sympaticky pojednáno o otázce, jak ob



roditi duchovní život v Čechách a poslliti znavenou
českou dušl. Pisatel navrhuje uspořádati každoroční poutě
spojené s manifestací na posvátné půdě Staroboleslavské
a končí článek svůj vroucím přáním, aby myšlenka ne
zanikla. Můžeme s veřejností sděliti radostnou zprávu,
že idea tato bude uskutečněna již letos a sice dne 28.
června 1914.Na tento den připravuje se totiž manifestač
ní pouť českých katolíků do Staré Bolestavě. Z toho dů
vodu prosíme naše spolky, aby, pokud možno, na tento
den žádných slavnosti nebo schůzí nechystaly. „

Žádného rozdílu v přijímání ubohých nevidomých

dívek v Útulně a chorobinci slepých dívek v Praze III.
na Kampě č. 33 správa Útulny nečiní. Jen kdyby širší
veřejnost tu pomohla! O příspěvky se prosl.

Reforma nár. soclálního tisku. Ti vynikající čeští
mužové, kteří prohlašují, že konečně rozeštvané české
poměry se musl napraviti a že zvláště žurnalistika mu
sl v tom ohledu přinésti reformu, chodí kolem nejsuro
vějších zjevů jako bázlivá kuřátka kolem včelího roje.
Proč beze všeho nevytknou, které časopisy fanatisují
nejzpupněji český lid k násilnostem? Proč se bojí řící,
která žurnalistika pracuje nejsurovějšími prostředky?
Pokud pokrokářský karabáč s plantážnickým gustem
svištěl po zádech katolíků, opatrní pánové žádné štvaní,
žádnou neurvalost nevidělí. Teprve když se novohusit
ské -listy pustily do sebe, teprve když využily rvavé
»protiklerikální« taktiky proti sobě, spínají peciválové
ruce. Co jim bylo po hanobených českých ronících, kteří
se hlásili k straně naší? Ale teď — jen ať netrpí tuhý
mi spory šlechetní novohusité! Právě v době, kdy nár.

Švihy nadávala pustě mladočechům a jiným odpůrcům
Švihovým, poslanec J. V. Klofáč jako trpělivý beránek
začal horovati veřejně pro seslušnění žurnalistiky, pro
odstranění osobních štvanic a útoků. Mohl toto přání
jednoduše soukromě sděliti nár. sgc. žurnalistice a hned
by bývala největší část nápravy hotova, Vždyť na př.
v polovici minulého městce v náchodských »Lid. Prou
dech« byly uveřejněny tyto neurvalé výbuchy: »A prá
vě v tomto článku je tolik mladočeského gaunerství, že
člověk si v duchu řekne: Mizerní chlapi, jste horší je
ště nežli Šviha! — Slušně budeme bojovat pouze S
čestným nepřítelem. S hrubci a zákeřníky vyrovnáme se
důkladně jinak. — Našim bratrům doporučujeme jedno:
Na každou vyzývavost soudruhů odpovězte důkladně!
Nenechte se provokovat a takový drzý soudruh nesmí
se pak divit, dostane-li přes hubu! — Stačil jediný náš
pokyn a soudruzi i se svým Matyášem Blažkem dostal
by výprask, že by ho ani neunesli. — Bude potřebí
schladiti jeho »rudý žár« pořádným pohlavkem. — Ra
díme všem stoupencům, aby každého agitátora soc. de
mokratického vyhodili ze dveří a dali mu několik štul
ců na pamětnou, aby je neobtěžoval. — Veřejnosti jest
známo, jaké násilnosti probudí i jemnější pokyny tako
vých listů mezi prostým lidem. Ptše-li se však tak ne
urvale, vychovávají se fanatikové sveřepí. Ještě jeden
doklad z mnohých, jak nár. sociální novohusité hodlají
oslavami Husovými uplatniti svobodu. Bratr Novák na
schůzi nár. soc. v Hronově provolal: »Bratfi, my mu
síme vrhnouti se do boje jako kavalerie a roznésti so
ciální demokracii na svých kopytech.« — A tihle lidé
vytýkaji, jak prý církev krutě si počína'a proti Gali
leimu. Tihle občané říkají, že přinášejí svobodu. že
chtějí získati davy apelem na rozum a spravedlivý cit.
Strana aférou Švihovou pošramocená chová se daleko vy
zývavěji než přísní inkvisitoři, odsuzuje a vyzývá k ra

nám bez předběžného soudu. Člověk stojící mimo tuto
stranu má býti ztyranisován již proto, že nechce ve
všem s demagogy souhlasiti. Čo by činilitací. despoto
vé, až by se jim dala neobmezená moc?

Podi »Dědlctví sv. Prokopa« za rok 1913 vyšel, i
mohou s? jej členové na svůj diplom | vyzdvihnouti v
knihkupectví B. Stýbla v Praze II.. Václavské náměstí.

Vypsám ceny. Zvěčnělý školní a konsistorní rada
J. Ježek věnoval svůj honorář 50 K na vypsání ceny
za dějepisnou povídku z doby husitské. Vedle ceny ob
drží autor nejlepší práce po jejím uveřejnění v »Hla
sech Katolického spolku tiskového« i příslušný honorář.
Konkurenční práce asi o 4—6 arších tiskových buďtež
anonymně s heslem zaslány do 1. listopadu 1914 prelátu
dru Jos. Tumpachovi na Hradčanech, Praha IV.,63.

Pokrokové hospodářství v Zem. ústř. spolku uči
telstva "kritisují »Uč. Noviny« dne 23. dubna t. m. znovu
takto: »V nejstrašnějším roce učitelské bídy musili or
ganisovaní učitelé hraditi 8000 K deficitu ZŮS. To zů
stane pro vždy černou skvrnou na účtě hospodářských
podniků ZÚS, skvrnou, které by nikde jinde nepocho
pili nestrpěli. V pohnuté době aféry Rašínovy bylo ře
čeno, že příště musl býti každému ve všem jasno, že
nesmí být tajemství, budicích nedůvěru a podezřívání. A
přes to disponuje se tisící korunami bez vědomí širšího
výboru a tisícové položky předkládají se ku schválení až
po letech, když to bylo vynuceno. Členu šir. výb. kol.
Centrovi pokládá se za veliký zločin, že opatřil si re+
visní zpřávu Treybalovu, zavádí se úsilovné pátrání po
tom, kdo mu zprávu dodal. A přece byla zde absolutní
povinnost všem zájemníkům zprávu tuto doručiti. A
hospodářské podniky ZŮS odpirají přispěti na náklady
této revise v usnesení ZÚS podniknuté! Lázeňská sti
pendia, bankou Prahdu poskytovaná, proměněna v sti
Pendia na Ráb. A kdo Rábu nepotřebuje, je o výhodu z
pojišťování najednou připraven. O tuberkulose psává Č.
Uč. v=nekrolozích, že je chorobou učitelských proletářů.
Dříve mohli takoví nešťastníci dostati stipendium lá
zeňské, nyní nedostanou ničeho. Na Ráb se tuberkulosní
nepřijímají. Ve stavu finančně slabém, kde nemoc zná
mená ničení, vyšetřují se teprve nyní podmínky pojl

šťování nemocenského. Transporty železničních zřízenců,
četníků, dělníků jezdí dávno do tázní a léčebných domů
na náklad svých nemocenských pokladen. Záložna uč.
smutně proslula drahotou svého úvěru. Knihkupectví ne
poskytuje učitelstvu žádných výhod. Návrh kolegy Se
dláčka o sloučení všech vydavatelských podniků učitel.
v Děd. Kom. zasloužil vážné úvahy, ne odbytí. Čes. U
čitel je drahý (dle Treybala) a má pasiva několik tisíc
korun ročně. (Cengr).«

Zase něm. spolek pro výbavu zkrachoval. Po růz
ných městech rakouských založen byl před lety spolek
»Mádchenhorst«, který se měl za malé poplatky děvčatům
postarati o slušnou výbavu a věno. Spolek nebyl však
postaven na dobrých finančních základech a nedávno
zkrachoval úplně. Na tisíce děvčat přišlo tím o své ú
spory, které do spolku již složily na věno a výbavu.
Celkém poškozena vdavekchtivá děvčata o 2 miliony
korun.

Nový zápas nespokojeného učitelstva na Moravě. U
čitelstvo venkovské jest »úpravou« velice „zklamáno.
Proto.také vzkypěl hněv proti pokrokářským poslancům,
kteří tolik slibovali. Moravský pokrokářský učitel svo
láva ve »Škol. Obzoru« své kolegy do zbraně. Prý uči
telstvo vypoví veškeré politické časopisy většího for
mátu a přidrží se krajinských listů těch, které jdou s
ním. Nikomu ani nenapadne, aby se staral o rozšifo
vání knih a časopisů, kteroužto funkci nám veřejnost
česká dala do pozemkové knihy. Dokud nebude učítel
za namáhavou práci honorován jako úředník nebo dů
stojník, nebude odebírat knih a revuf a uvidí, co to
mu řeknou naši nakladatelé. Učitelstvo musí vystoupiti
ze všech spo'ků, ať jsou to spolky politické. hospodář
ské, včelařské, zpěvácké, besedy, čtenářské, knihovní,
sokolské, hasičské, odbory Národních Jednot. Někdo pra
vil: Tyto spolky bez součinnosti učitelstva existovati
nemohou! Nemohou-li, proč se nepřičiní, aby řádnou a
konečnou úpravou platů lidu nedoprovázel proklínáním,
závisti, pomluvou? Přijde-li kdo ke dveřím, řekni mu:
AŽ mi země moravská, perla Předlitavska upraví plat,
rád dám almužnu, ale takto nemohu. Žebrák žebráka

přece odirat nebude! Podobně nedávej ničeho sirot
čím spolkům, žebravým mnichům, na chrámy, nemocní
ce, bufety, prapory, mše, cestovní fondy, stavby pomní
ků, divadla, tělocvičny atd. Ostentativně se vyhýbej ho
stincům, kavárnám, výletům a zábavám. Zařizujte veli
ké konsumní spolky a nepěstujte luxus v šatech. Žádejte
hromadně zemskou školní radu a zemský výbor za pod
poru nouzovou. Každé nachlazení. kašel, rýmu pova
Žujte za onemocnění a ulehněte. Dvorní radové a mi
nistři už to dávno provádějí ve velkém! Učitelstvo pl
nilo otrocky různé kursy na zavolání, ale neučiní tak
v budoucnosti. Jelikož členové stálých výborů vládních
konferencí učitelských nemají doposud právo na cestné
a stravné, nechť nikdo funkce oné nepřijímá. Nepřijí
mejte referátů konferenčních a nechoďte vůbec na ně.
Ve škole dělej jen to, oo musí být. K čemu si kazit
zdraví konáním víc, než povinnost káže? Zase naopak
si hodně hleďme vedlejšího zaměstnání, z něhož něco
máme. Tyto zásady resistenční musí veškeré učitelstvo
vzít za své a musí je plniti do poslední písmenky. —
Tak mluví učitelstvo pokrokové po upravení platů. Tak
oceňuje velkohubé sliby pokrokářů, kteří potřebovali
učitelských služeb k dobytí mandátů.

Důsledky rozvodů v Americe. Netoliko za oceánem,
nýbrž i ve Francii a v jiných zemích protestují stále
hlučněji proti rozvodům vážní myslitelé, které nikdo
nemůže nazvati klerikály. Již krátká doba, ve které
jsou dovoleny rozvody, poučila důkladně, jak touto svo
bodou propadají hromadně zmatkům a katastrofám rodi
ny a tím i poměry celých národů. V Americe v posled
ním čase ozval se protest velice důrazný. Ve spolkovém
senátu severo-amerických států podal senátor Ransdel)
dodatek ke spolkové ústavě asi následujícího znění: 1.
Úplný rozvod s právem znovu ve sňatek vstoupiti ne
má býti dovolen ve Spojených státech, ani kde jinde v
územích zabraných. Na místo toho mají býti přijaty
jednotné zákony ohledně uzavírání sňatků a rozvodu bez
dovolení znovu sňatek uzavříti. 2. Kongresu má se do
stati moci, vymáhati uvedené zákony patřičným záko
nem. — Jmenovaný senátor doložil naléhavost tohoto
požadavku zaručenými číslicemi, které udávaly úžasné
rozšíření rozvodního moru ve Spojených státech a ku

kázal, že bude-li počet rozvodů tak pokračovati v této
zemi jako posavad, brzo bude připadati jeden rozvoď na
kažďých pět sňatků. S timto zlem souvisí ovšem ne
menší zlo, totiž obmezování rození dětí, které dnes už
mezi tak zvanými domorodými Amerikány jest už tak
rozšířené jako ve Francii nebo jinde, kde vládne mrav
ní úpadek. Každý musí uznati, že vzhledem k rozvodu
je takové opatření — míti co možná nejméně nebo žád
né děti — velmi obezřetné, neboť když se manželé do
hodnou, rozejtti se, nejsou jim v tom dítky na obtíž.

Vzdušná elektřina v praktických službách. Španěl
ský vynálezce José Julian Iglesias Blanco. který nedáv
no svými pokusy, při nichž přivodil výbuch dynamitu
pomocí ultračervených paprsků. vzbudil rozruch po ce
lém světě, předvedl nedávno v Pozuelo u Madridu nový
svůj vynález, který, jak se zdá, hráti bude důležitou
roli v dalším vývinu elektroindustrie. Pomocí jistého
počtu anten a velmi duchaplně sestrojených aparátů po
dařilo se stáhnouti z atmosféry elektrickou energii a
prakticky ji využitkovati. Pokusy dály se na pozem
cích statku Scheridana Carratsche, a anteny byly umí
stěny za vesnicí na skupině meeších pahrbků na dře
věných věžích ve výši 10 až 12 metrů. Aparáty jeho
načerpaly elektrické sHy až do napětí 6000 voltů. Přt

přivádění sevrklo se toto množství elektřiny až na 150
voltů, ale i toto množství stačilo k osvětlování 18 elek
trických lamp v budovách Oarratschových. Pokusy maji
se opakovati, aby se.vyzkoumala schopnost tohoto cel
kem jednoduchého žařízení přístrojů Blancových pro
odvádění elektřiny ze vzduchu. Vynálezce tvrdí, že by
moh! dle vhodného způsobu, velikosti a postavení apa
rátů ohromné množství vzduchové elektřiny stáhnouti
a prakticky upotřebit. Pokusu tomu byly přítomny vý
značné osoby z okolf králova a z jiných kruhů občan
ských.

Všelicos. Orgán stoupenců Jihoslovanstva »Jugosla
via« vychází nyní jako měsíčník v Praze. — Svatojan
ský ohňostroj v Praze bude proveden i letos nákladem
obce pražské. Městská rada schválila příslušný návrh
9 proti 7 hlasům. — Nejdražším ministrem rakousko-u
herským jest ministr a latere baron Burian, který do

má na »representaci« 45.000 K. Týž nachází se stále na
cestě mezi Vídní a Budapeští, kterážto cesta se mu
však rovněž hradí. — Příjmy pověstné herny v Monte
Carlu činí hrubého příjmu 47 mil. franků. — Americké
město Universal City Cal jest výhradně řízeno ženami.
Všichni městští úředníci (mayor, radní, náčelník policie
atd. atd.), jsou ženy. — Bydlí tu množství herců a
hereček. — Srbsko-řecká dohoda o Soluni, jako o vol
ném přístavu jest už podepsána. — Německo po způso
bu Francie zřizuje cizineckou legii. — Z vděčnosti za
četná dobrodiní, jež Bůh katolické Belgii za posledních
75 let její neodvislosti propůjčil, má býti na vrcholu ho
ry Kókelu u Brusselu vystavěn mohutný, Božskému
srdci Ježíšovu zasvěcený národní chrám. — Dle úřední
statistiky padlo ve válce balkánské, nebo následkem po
ranění vystoupilo z akt. svazku důstoj. v Bulharsku 209
osob, t. j. 10 procent aktivního důstojnického stavu. Z
reservy padlo a zemřelo 313 důstojníků, t. j. 7.5 proc.
-— Dle nových služebních pravidel pro vojsko zaka
zuje se neaktivním vojenským osobám, které jsou re
daktory nebo vydavateli novin, přijímati a uveřejňovati
články, které útočí na vojenskou správu, na vojenskou
kázeň a pod. Dále se důstojníkům zakazuje psáti do
novin anonymně, ježto se to nesrovnává se ctí stavu. —
Ježto Pule už nestačí soustřediti válečné loďstvo ra
kouské a v Kotoru, ovládaném černohorským Lovče
nem, nedá se na nic pomýšlet, rozhod'a se vojenská sprá
va zřídit nový válečný přístav v Šibeníku. — Rakouské
ministerstvo války rozpustilo konečně pověstnou lite
rární kancelář, která za dob poslední mezinárodní kri
se štvala proti Srbsku, rozšiřovala všechny lži a ú
toky, podněcovala k válce, která na hospodářských po
hromách, jež rakouské obyvatelstvo postihly, má nej
větší účast. — S 31 zřízenci anglické kaučukové společ
nosti v Americe zavedeno vyšetřování, že za neslý
chaných ukrutností povraždili na 30.000 Indiánů. 67 ú
ředníků uniklo zatčení útěkem.

Nové radioaktivní prameny byly objeveny v Jedli
cích na Kaplicku v Čechách. Statkář Kočiňski měl na
svých pozemcích vodu, jež léčila dnu. rheumatismus,
otevřené rány a jiné nemoci. Vyšetřením vody zjištěno,
že je silně radioaktivní, mající v jednom litru 38 jedno
tek radiové emanace; nejznámější zřídla rakouská ob
sahují této emanace pouze patnáct jednotek. ,

Likvidace banky. Na valné hromadě Severorakouské
banky v Brně usneseno banku zrušiti. R. 1913 končil pro
ústav ztrátou 1,138.292K. K těmto koncům došlo proto,
že akciový kapitál nebyl řádně splacen a že mroho pe
něz bylo vloženo do několika málo průmyslových podni
ků.

Veřejné lety ve Svltavech. C. k. vzduchoplavecký
technický spolek ve Vídni pořádá příští neděli 10. května
t. r. o 3 hodinách odpoledne ve Svitavech veřejné lety,
k nimž vyhlédnuty louky poblíže silnice svitavsko-lito
myšlské. Program sestává z následujících bodů: 1. Ve
řejný let pilota Ferdinanda Konšela. jehož jméno jest
ještě v živé paměti z posledního letu Schichtova a který,
jak známo, podletěl strojem svým loni pod mostem du
najským. 2. Let téhož pilota se společníkem. 3. Looping
the loop a la Pegoud, let pilota Balinbasiče. žáka známé
ho francouzského vzduchoplavce Blériota. Tento mla
distvý mistr vzduchoplavby vrátil se teprve nedávno
ze své cesty vzduchoplavecké po Francii. Zprávy listů
francouzských tvrdí, že provádí svoje krkolomné poku
sy ještě lépe a elegantněji, než Pegoud. Jelikož se lze
do Svitav ze všech stran snadno dostati, dá se Čekati
hojná návštěva z bližšího i vzdálenějšího okolí tím spí
še, poněvadž jest to prvé uspořádání svého druhu v
městě venkovském. Stran osobní dopravy učiněno již
správou dráhy potřebné opatření.

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnovu“ a „Časové úvahy“

VARHAMY HARMONIA| Da
VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

1860.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU
NEJČESTNĚJŠÍ Vy
ZNAMENÁNÍ
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JAN. HIRSCH,
pasiř a zlatník,

PRAHA-I., Karlova ulice 10,
doporučuje velký výběr

jako: monstrance, kalichy, ciboria, lampy, svícny,ka
ditelnice atd. Starší věci opravuje, v ohni znovu zlatía
stříbří, vše oo nejdůkladněji a levně. — Za vše se ručí.

O otěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddanýJan Hirsch

Noviaka!
Právě vyšel

katol. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.

ochotně sdarma sašle

BUSTACE VAVROUCE,Praha,
Lipová ul., 11

Nepasickým“.
„d

PRONAJMU

z VILLUž
novou, bezprostředně u Hradce Králové,
o 4 pokojích a kuchyni, s koupelnou a
přísluš., upravenou zahradou, studní atd.

velice

LEVNĚ,HNEO
Dotazy zodpoví dam Fišera, majitel realit

na Slezském Předměstí. *

Český
květinový |MED

se zárukou neporašenosti prodává
po celýrok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemak. ústř. včelařského spolko ©

v Hradci Králové, na podělní.



Ze statistiky Bosny. Říšský ministr financí
předložil delegacím obšírnou zprávu o Bosně. Je
v ní jistatistika. Dle této čítá obyvatelstvo Bosny
a Hercegoviny dle sčítání lidu ze dne 10. prosince
1910 celkem 1,898.044 osob. Ve statistice vystěho
valectví a přisfěhovalectví se konstatuje, že vystě
hovalectví od r. 1900 vykazuje zcela značný stou
pající pokles. Celkový počet mohamedánů, kteří
se za války vrátili do Bosny a Herčegoviny, činí
okrouhle 5000 osob, pro jejichž zaopatření učinila
zemská správa z vlastních prostředků příslušná
opatření. Pomocná akce zemské vlády šla daleko
přes rámec státní pomoci, jaká při podobné příle
žiťosti se poskytuje v jiných státních územích.

Rozvrat protestantismu úžasně se šíří. Dozná
vají to už i protestanté sami a počínají se toho

———n————

telích. V něm je 9 evangelických sborů, patřících
k různým evangelickým církvím. Ale osob chrám
Páně navštěvujících je celkem 142. Společnosti
práci tuto vyžadující připlácejí na ni ročně 90.000
korun. Nedávno se tázal veřejně anglikánský bis
kup v Chicagu, lze-li za to míti, že v osadě o 20
osobách a s šesti různými církvemi jest vůbec je
ště křesťanství? V Anglii není namnoze líp. Tam
upozorněno na 5 vesnic s 1000 dušemi a s 16 chrá
my různých denominací. I německý protestantis
mus propadá drobení vždy více. Zásada indivi
duálnosti způsobila, že řada pastorů upravila si ná
boženství dle své hlavy a své chuti a tak co pa
stor, to sekta vlastně. Nejsmutnější však je, že
tito Jidé nad jednotným, svorným katolicismem 0
hrnují velkopansky nos a prohlašují ho za pověru.
Ale odkud to. že katolická »pověra« vykazuje se
tak imponující organisací, kdežto reformovaná
»víra« je ovládána skrz na skrz ruchem sektář
ským?

Valná hromada Obecné Jednoty Cyriliské bu
de se konati v úterý dne 12. května 1914 o půl 6.
hod. odpolední v Akademii Křesťanské v Praze-ll.,
Ferdinandova třída č. 6. Pořad: 1. Protokol po
slední valné hromady. 2. Zpráva jednatelova. 3.
Zpráva účetní a revisorů. 4. Volba výboru ústřed
ního. 5. Volba revisorů. 6. Volné návrhy. (Buďtež
podány nejdéle tři dny před valnou hromadou, do
9. května jednateli O. J. C. kanov. Váci. Miillerovi,
Vyšehrad čp. 82. Nesejde-li se k valné hromadě
dostatečný počet členů, koná se za půl hodiny val
ná hromada při kterémkoliv počtu přítomných. —
Poznámka: Valné hromady Ob. J. Cyrillské se
účastní delegáti Jednot diecésních, vikariátních i
farních ($ 5. č. 4.). — Podepsaní čini ke všem vá
ženým Jednotám upřímné pozvání, aby neopome
nuly valnou hromadu letošní hojně obeslati. Msgre
Ant. Wiinsch, t. č. místopředseda. Václav Miller,
t. č. jednatel.

Národohospodářská hlídka.

byly hotoveny ve Francii již tehdy, kdy nebylo o
objednávce ještě v městském zastupitelstvu roz
hodnuto. Pražské poplatnictvo se dovědělo o té
objednávce teprve tehdy, když již vodoměry by
ly v Praze. V Čechách, jak nyní vysvítá, mohly
se zakoupiti vodoměry lepší jakosti za polovici
obnosu toho, jaký čítala firma francouzská. Teď
se horlivě debatuje o tom, zda rozhodovaly jen
příčiny nezištné, aby vodoměry velice drahé byly
objednány schválně až z Francie. Uvážliví občané
se táží, kdy vlastně nastane to národohospodářské
osvobození, které na papíře se hlásá neustále. Dá
le katolíci přemýšlejí, zda aspoň nepatrně prospěly
při takové správě ty veliké peníze, které věnoval
liberální radnici kněžský mecenáš Lehner.

Bap Světoznámá kola "UB
KORUNA

4 s pětiletou písemnou zárukou dodávů
firma:

LADIASLV ŠVESTKA,
Praha, Václavské n. 53.

Úvěrubodným osobám též na mírné měs. splátky. Žádejte cenníky,

m
Národohospodářská iráze a prakse. Menšinový

neklerikální »Opavský Věstník« 2. května napsal:
»Pořád a pořád: křičíme »Držme se „podporujme
se, a pak bude lépe; nepodporujme nepřátel, pro
tože nás ničí a ubíjejí«, atd. To všechno se pěkně
řekne na schůzích; shánějí se tábory lidu, tam
řečníci nás učí, jak máme pracovati, jak se máme
držeti. To všechno ujde, mnozí to dobře míní, však
co naplat, když lidé, kteří by slova mohli úvést ve
skutek, se o to nestarají a nešvar dále trvá. Jsme
vždy zase tam, kde jsme byli. Bezúčelné jsou na
še sliby a hrozby na schůzích. Bolí mne srdce,
když vidím, jak jedna za druhou z našich hospo
dyněk a městských dám vychází z obchodů
cizích a naše míjí. Náš obchodník také chce žít,
vždyť také platí daň. A co vidíme? Naši obchod
níci padají do dluhů, nejsou s to, aby své rodiny
uživili, Tak to dále nejde, cizí kapitál nás ubíjí.
Máme dobrý lid, známe to; ten dobrý lid všák
potřebuje dobrých vůdců a těch, bohužel, jest po
řídku. Hrstka nadšenců nesvede ničeho, práce je
jich je marná. My se rveme a finančně ubíjíme a
naši nepřátelé se smějí, mají z toho také prospěch.
Tvrzení: Jsem dobrým národovcem, dobrým Če
chem, je směšné, když každým haléřem podporuji
cizinu. Co říci, když otec Čech, jenž zbohatl z če
ských peněz, vysypal najediou ohromné tisíce
Němci a to tím, že dal svou dcerušku cizí krvi?
Jak krásně mohl snaživý a podnikavý mladý český
živnostník žít, kdyby byl dostal ty tisíce! Jak
krásně by se tu a tam mohla uplatnit česká rodina
na posilu národa! Všechno odnesla voda a se ztra
cenými penězi se národ už neshledá. U Němců ta
kové prorady na národním majetku nepozorujeme,
jsou uvědomělí. I ve věcech na pohled bezvýznam

cích židovské >Existence«, o tom, kam se poděly
téměř dva miliony sebraných korun, pokrokový
tisk opatrně mlčí. Vždyť se jedná o židy, z nichž
někteří dosud neumějí česky. Kdyby se mluvilo
někde o přemrštěnosti pětikorunové štóly, hned
by titíž vlastenci bičovali českého kněze škorpi
cemi a hlásali by z povýšených míst, jak jest český
lid vyssáván prožluklým klerikalismem. Německý
Žid, poškozující v české Praze chudé Čechy, jest
»národu« bližší. než český kaplan. — A nyní při
cházejí na řadu »pojistnomathematikové« z praž
ské »Fortuny«. Tento spolek sliboval napřed 6000
km věna, pak 4000 K, potom činil naději na 1000
ROiw A — naposledy se prohlásil insolventním
pro chybu rozpočtovou. Ta chyba byla jistě pořád
nou kaňkou, jestliže pánové nepoznali ihned, jak
veliký rozdíl činí celková suma pro celé řady
pojištěnců, řekne-li se 6000 anebo jenom 1000. Val
ná hromada zkrachované společnosti konala se ve
velkém sále německého spolkového domu a mlu
vili při ní: Mandel, předseda spolkový Kauders,
Samuel Lówy, Pick, Heller, Steiner, Vocel, Glick
a Mahler. Při volbě nového výboru byli zvoleni:
Moritz Bauer, Engel, Ehrmann, Englánder, Glaser,
Guth, Hammerschlag, Isidor Hart, Kauders, Me
stitz, Langer, Roubíček a Steiner. Podobně oša
tila neočekávaným věnem své poplatníky vídeň
ská židovská pojišťovna >Mádchenhorst.«

Ludikar znovu na obzoru. Na Král. Vinohra
dech naříkají nájemníci na veliké zvýšení ná
jemného a obecních přirážek. Teď jim novohusité
znovu pomohli. Byla vypsána v minulém roce do
dávka asi 2000 vodoměrů. Nabídky podaly ovšem
i firmy české. Ačkoliv však za vodoměry kynulo
české firmě přes čtvrt milionu korun, byly vodo
měry objednány u francouzské firmy, zastoupené
pověstným Ludikarem, který sprostředkoval i do
dávku rour a jemuž pronajata až příliš výhodně
reklama na vozech elektrických drah. Vodoměry

hromné tisíce a my? Vše marné, plané jsou naše
sliby. »Podporujte spolek »Národního Domu« ve
Frýdku a kupujte v jeho prospěch zápalky.« To
jest opět taková fráze. Kdybychom šli od Opavy
do Frýdku a třebas z Frýdku až k Bílému kříži,
nenajdeme zmíněných zápalek ani v desíti hostin
cích neb obchodech, jenom »Pistolenziinder« a

z takového vlastenectví, když ráno vstanu, myji
se mýdlem s obrazem Palackého, zuby čistím sobě

—

s obrazem Komenského a koupil jsem to u národ
ního odpůrce!«

| Marné omývání agrárnických subvencí. »Sel
ské Hlasy« 20. dubna na nešikovné vykrucování
Staňkova tisku odpovídají: Na želetavskou tnlé
kárnu dala země 10.000 korun a c. k. ministerstvo
orby dalo 41.600 K státní subvence. Dohromady
tudíž 51.600 K. (>Mor. Venkov« však zalhával bez
charakterně, že mlékárna dostala celkem jen 22
tisíce korun subvence.) Kam se podělo 29.600 K
zemské a státní subvence na želetavskou mlékárnu
vyplacené? A kde jest 195.000K státní subvence
na jihlavskou motouzárnu? Kým a z jakých po
kladen tato subvence byla vyplacena? Máme bez
pečné doklady v rukou, že na jihlavskou motou
zárnu Staňkovu dávala c. k. vláda peníze z jiné
také pokladny, než z pokladny c. k. ministerstva
orby! 42.000 K musela dáti c. k. vláda Beckova
na motouzárnu agrární z tajných fondů, poněvadž
c. k. ministerstvo orby vyplatilo na motouzárnu
pouze 153.000K. V bilanci, revisních nálezech stát
ních a zemských revidentů, v knihách pokladních
motouzárny jest účtováno vyplaceých 195.000 K.
Kdo dal Staňkovi ze Želetavy oněch 42.000 K? A
zač? A proč? Když Národní rada moravská svo
lala nad posl. Šamalíkem soud pro Staňkovu mo
touzárnu a když posl. Šamalík podal dokladv o
tom, že c. k. vláda Staňkovi na motouzárnu 195.000
korun dala a dokázal, že bilance motouzárny jest

falešná, připustil posl. Staněk tento vládní dar a
grárníkům a odvolával se na nějaké hlasování za
Beckovy vlády. »Vy jste také hlasovali«, obrátil
se na přítomného posl. Šilingra. A P. Tomáš Šilin
ger odpověděl: »>Ano,ale zadarmo!< Teď vylézá,
že vládní subvence na motouzárnu jihlavskou vy
placena byla nejen ministerstvem orby, ale také
z jiných důchodů vládních! C. k. ministerstvo orby
dalo na motouzárnu agrární jen 153.000K. Povolilo
125.000 K subvence vlastní, kterou splatilo ve 3
letech a pak povolilo 70.000 K ze družstva, která
měla býti splacena v 5 letech. Zatím c. k. minister
stvo orby splatilo jen dvě splátky čili 28.000 K,
celkem 153.000 K. Kdo doplatil Staňkovi oněch
42.000 K? Nehraje tu roli disposiční fond? Agrár
níci provádějí proti vládě obstrukci, potírají vládu
na hlavu! A zatím? Umožňují vládu $ 14., dávají
vládě volnou ruku v jednání; ubili parlament a
dosadili absolutismus. Vláda za tyto služby agrár
níkum platí veliké peníze! Na novo vydírají agrár
níci na vládě: 10.000 K pro lihovar agrár. magnáta
a poslance Kuchaříka ve Vodonci, 25.000 K na
agrární družstvo agrár. posl. Sáblíka ve Žďáře.

Fráze a skutečnost. Husitský národ jest prý
na postupu a právě moderní pokrok jej osvobo
dil od zkostnatělých rukou klerikálního byrokra
tismu. Zatím však časopis »Střádal« sděluje: 31 če
ských společností během roku 1913 prohlásilo, že
nebudou platiti žádného důchodu svým podilníkům
za rok 1912, resp. za r. 1912—13.Úsporám českého
národa zasazeny byly tím rány velmi citelné a pod
nikavost česká, sotva probuzena, samými podniky
českými jest utloukána. Hospodářský pokrok če
ský nadmíru chlubně a bombasticky se vynáší
a proti národům západním nedostatkem pravé kul
tury, počestnosti a smyslu pro spořivost zůstává
me pozadu. Ale i když se něco úspor sežene a v
český podnik vloží, najdou se nesvědomití správ
cové, kteří následky neznalosti neb i' nedbalosti
svojí svádějí na okolnosti zevnější a balamutí po
dílníky, že nevyplácení dividendy je vlastně v je
jich zájmu. Ký div, že se vzmáhá nedůvěra ke ka
ždému podnikání českému, když národ nemůže vy
dati ze sebe dostatek odborně vzdělaných. prak
tických, střídmě žijících a poctivých vůdčích sil.
Od února zvěděla česká veřejnost, že dalších 13
českých společností, svého času novinářsky do ne
be vychvalovaných, nemůže z příčin mizerného
hospodaření vypláceti žádného zúrokování vlože
ného kapitálu za rok 1913. Plyne z toho trpké na
učení, že pokud národ nebude vychován ve skrom
nosti, v zásadách přísné mravnosti a v dokonalé
znalosti odborné ku svědomitému plnění převza
tých povinností, není radno nabádati jej ku spole
čenskému podnikání, které marnotratníci přivádějí
k pádu, i kdyby mělo sebe více podmínek prospe
rity při založení svém.« — »Den« napsal: »Ve stře
du se rozhodne Přerov o tom, zdali zadá svoji e
lektrisaci velkoněmecké firmě Siemens-Schuckert
či nikoliv. Ale rozhodnutí už se vlastně stalo. Ty
novinářské tahanice a dotazy u Národní Rady měly
jenom vzbudit u nezasvěcenců zdání, že jde se zá
konitou cestou. Pruské zlato cinká dobře a říšsko
německé tisícovky se dají také v Rakousku pro
měniti. Ve středu uvidíme. že je tomu tak. Bude
to jen ukončení odporné komedie, jaké už dlouho
nebylo a nebude. Bude konána veliká licitace na
»srdce Moravy«, jak Přerovu přezdívají. Prušák si
pro ně přijde.«

Dva protestantské hlasy o sociální činnosti
církve. Odborný list »Bodenreform«, jejž vydává
protestant Damaschke, napsal v 6. čísle z 20. břez
na: »Kdo chce rozuměti katolické církví a její mo
ci skoro nepochopitelné u těch, kteří nejsou jejími
členy, nesmí skrovně oceňovati zásady demokra
tické, jež se v ní tají. Mezi klérem není žádných
výsad rodových a stavovských. Dráha jest stejná
pro každou možnost. Vždyť jest známo, že nynější
papež vysoko povýšil z nejskrovnějších poměrů
a že také nejčelnější německý církevní kníže (kar
dinál Kopp) jest dítětem chudoby. Toto zakořenění
katolického kléru v lidu nám vysvětluje, proč v
jeho řadách vždy zůstalo živé porozumění také
pro sociální bídu a boje.« — Evangelický časopis
»Hus« v č. 5. napsal řádky, které vybízejí ke
srovnání s projevem hořejším: »Kněz katolický, a
snad i duchovní evangelický, je přesvědčenému
organisovanému dělníku člověkem, který nic né
dělá a jehož společnost přece musí živiti... Za
těchto okolností je to věcí nesnadnou působiti ná
božensky mezi dělnictvem ... Evangelická cír
kev posud na dělnictvu hřešila. Jak to? Tak, že
se o ně příliš málo starala. V Německu teď klidí
ovoce svého zanedbání, když vidí, jak desetitisí
ce dělníků se k ní obracejí zády .. . Kdo se do
mnívá, že nás nepotřebuje, vyhledávat nás nebu
de. Nezbývá než jíti za ním a přesvědčiti jej, že
my potřebujeme jeho, ne k vůli sobě, ale k vůli



němu a k vůli jeho rodině, My evangelíci nemáme
ani jedinkého časopisu, který by mluvil k dělnictvu
řečí, jemu srozumitelnou, a v pojmech jemu pří
stupných . . . Než se nám narodí tento vytoužený
list, vydávejme aspoň malé letáky, řešící otázky
dělnické a náboženské řečí prostou a srozumitel
nou... V sociálním ohledu činila pak česká €
vangelická církev pro dělnictvo doposud málo, té
měř nic. I na kazatelnách se věnovalo lidu děl
nému nemnoho pozornosti. Snad se tak děje ne
vědomky a bez úmyslu, ale není vyloučena mož
nost, že by se snad i některý kazatel obával, aby

„se nad tím nepozastavovali lidé zámožnější. Ta
ková obava je nemístná ... Ziskáme-li pravdě
evangelia jednoho dělníka, on pak vykoná pro naši
evangelickou věc mezi svými soudruhy více, než
bychom dovedli my faráři.« Tak a podobně vybízí
konečně vážně a upřímně evangelický list své
souvěrce, aby se o dělníky více starali, Bude-li
jeho hlasu uposlechnuto, poznají inteligentní evan
gelíci, že to jest prací obrovskou a svízelnou, má-li
dělník býti vytržen v nynějším rozháraném čase
z nevěreckých proudů. Pak také seznají, že kněží
katoličtí, kteří se práce takové podjímali, ani v
nejmenším tak nečinili z důvodů sobeckých. Ta
ková práce vyžaduje nepřetržitou řadu obětí —
ale úspěšný výsledek takové námahy přece blaží.

Před lety napsal evangelický duchovní Šádek,
že na takovou práci nemá evangelické duchoven
stvo čas. Ale náhodou v tehdejším čase evangelíci
měli dosti času k podporování Štvanic, řízených
proti naší církvi. Nevzpomněl si snad také, jak řád
českobratrský se otcovsky staral o pracující lid.
Katolíci v Německu svojí sociální prací mezi děl
nictvem triumfují. Proto také tak málo odpadů v
krajích, kde jsou usídlení katolíci. Zato v krajích
evangelických odpady hromadné.

Míní-li »Hus«, že úkolem katolické práce or
ganisační jest »poraziti dělnictvo při volbách do
sněmů pomocí lístků volebních«, pak jest na ve
likém omylu, který se asi vysvětluje tím, že pi
satel ani z daleka nesledoval obrovskou sociální
práci, kterou již katolictvo, i v Čechách pro tisíce
a tisíce dělníků vykonalo. Právě ústřední výbor
našeho Všeodborového sdružení křesť. dělnictva
není naprosto zaopatřovacím místem pro agitátory
z kruhů zkrachovaných polointeligentů, naopak ten
to výbor přináší věci dělnické veliké oběti. A to
muto výboru, složenému většinou z řad dělnictva
samého, připadá úkol vytrhnouti dělníky z vlivu
a tyranie živlů bezvěreckých, vrátiti dělnictvu sku
tečnou svobodu. Až přejdou evangelíci od kritiky
k vážné positivní práci, naleznou pochvalu i u nás
a bude jim dána příležitost, aby spravedlivěji oce
nili dělnickou prácí křesťanů jiných.

Chamtivost »zachranitelů« dělnictva. Jest ú
žasné, jací demagogové dovedou se v důvěru děl
níků vplížiti tak obratnými a pochlebnými slovy,
že proletariát je považuje za své spasitele. Už dáv
no psal na př. socialistický >Vorwárts« (30. října
1896), že v Tyrolích už není téměř žádné sekce,
která by v posledních 3 letech aspoň o jednom
zpronevěření nebyla nucena přinésti zprávu. Jen
za jediný rok 1900 bylo v Rakousku pro krádeže
a defraudace zavřeno 286 sociálních demokratů a
76 sociálně demokratických předáků ukradlo 324
tisíc 468 K. Za rok 1908 zase 152 soudruhů zpro
nevěřilo 1,496.585 K. A jak v Rakousku, tak i jin
de. V Německu na př. v desítiletí 1898—1908 spá
chali soudruzi 735 zpronevěr organisačních peněz.
V Dánsku zase nařídil r. 1940 ministr Munk ná
hlou revisi nemocenských pokladen sociálně-de
mokratických, a ze 170 těchto ústavů 140 bylo
soudruhy vykradeno. Tato zlodějská manie tak se
rozšířila a zdomácněla u soudruhů, že s ní počítají
jako s »druhou přirozeností«. Proto u jejich ně
meckého svazu má každá platební skupina v zá
sobě tištěné formuláře pro rudé zloděje, kteří po
svém přistižení musí do formuláře pak vypsat čí
sly, kolik a kdy musí z ukradeného obnosu zase
splatiti. — A soc. demokratický tábor přece dosud
udržuje v zajetí svém obrovské davy. Dělnictvo
se bojí mstivosti vůdců, strachuje se, aby nebylo
vyhozeno z fabrik a proto slouží dobrému bydlu
rudých organisátorů dále. Ale jak to bude vyhlížeti
za takových předzvěstí ve státu budoucnosti?
Vždyť pak bude zasedati řada soudů, která se vý
hradně bude obírati defraudacemi soudružských
pohlavárů. Může býti za takých okolností lepší
konec, než byl počátek?

Soclalismus a náboženství. Právě ti lidé, kteří
dělnictvu náboženství odnímají, snaží se proleta
riát ujařmiti, dostati jej zcela do svých výděleč
ných rukou. Vážní sociologové však vědí, že právě
křesťanství jest silnou oporou důležitých dělnických
zájmů. Také proslulý protestantský historik Theob.
Ziegler ve svém díle:: »Duchovní a sociální prou
dy 19. století« (str. 559.), jednaje o socialismu, pra
ví takto: >Náboženství jest jev sociální; v pojmu
jeho, hlavně v křesťanství, vězí sociální předpo
klady a sociální požadavky. To socialismus ne
uznal, a tak dal se strhnouti k nepřátelství oproti
náboženství a církvi, jež nebylo ani věcně nutné,
ani takticky chytré. Svým materialistickým svě
tovým názorem duševně se ochudil, vzdor Biich
nera a Haeckla stal se vědecky opozděným a uza
vřel si mnohé kruhy, připravil se o mnohé stou

pence a vzácné spojence, a tak nepůsobil sjedno
cujícím, ale rozdvojujícím způsobem.« Proto také
angličtl vůdcové dělnictva, kteří vymohli drobné
mu lidu daleko více než předáci rudí, starají se
horlivě, aby křesťanské zásady byly v pracujícím
lidu utvrzeny. Uvedli docela do pohybu veliké ná- ©
boženské hnuti mezi dělníky, k němuž se již hlásí
čtvrt milionu dělníků. Sociální vůdcové konají
těmto dělníkům na velikých schůzích časté nábo- *
ženské přednášky, utvrzují v posluchačích lásku
k evangeliu. Slavný zakladatel »neodvislé strany
dělnické« Keir Hardic prohlásil: »Kdybych byl o
30 let mladší, a měl zkušenosti posledních svých
35 let, pravděpodobně opustil bych, kdyby toho
bylo potřebí, domov, ženu a děti, a šel bych mezi
lid, abych znovu hlásal evangelium o Ježíši Kristu.

pochopení veliké pravdy, za niž Ježíš obětoval
svůj život, aby nebyly zachráněny jenom jednotlivé,
ale všechny duše... Pokoušel jsem se naučit se
znáti literaturu, zabýval jsem se náboženstvími v
různých dílech světa, a neznám žádného ideálu tak
prostého a tak vznešeného, jako evangelium o Je
žíši — Totéž prohlásil jsem již se sta řečnických
tribun, že totiž ti, kteří založili svůj život na hmot
ných radostech a věcech, stavějí na písku. Dřív čí
později nastane jim doba, kdy samolibost a neprav
divost a výstřelky života pominou, a pak stojíš
drsné skutečnosti tváří v tvář. Proto chop se slov
Kristových, na které bys jako na skálu mohl se
spolehnouti .. . Kristus byl, kde jsme my, znal
všechna naše pokušení, všechny potřeby života, a
jestli nepochopíme, že Kristus není Bohem vzne
šených, ale že náleží k nám, prostému lidu, pak
nedovedeme nikdy sílu jeho učení opravdově pro
cítiti.. . Kdyby křesťanství bylo vládnoucí mocí,
nebylo by ani armády ani loďstva, chudoby ni bo
hatství. Nebylo by konkurenčního systému, jenž
umožňuje boháčům zničiti chudé. Nastala by rov
nost, volnost, bratrství, založené na zákonu lás
ky.«

K nejbystřejším sociálním vůdcům v Anglii
náleží Ramsay Macdonald, který prohlásil: »Dě|
nické hnutí není neslučitelné s náboženstvím. —
Mnozí snaží se obě tyto věci rozloučiti. Ti však
jsou ve velikém omylu ... Dělnické hnutí musí
se vrátiti k prameni osvícení, který leží mimo
dělnické hnutí. Chce-li církev zůstati čistá, upřím
ná, a zvláště pravdivá, musí své ruce přiložiti k
pluhu tam, kde denní oráč je při práci, aby při
pravila v lidské přirozenosti půdu k setbě, již
rozseje Boží ruka. jakmile půda je řádně připra
vena. To jsou dvě závažné pravdy: >»Dělnické
hnuti musí cítiti sílu a moc, která nepochází pouze
z něho. A církev nesmí žíti v duchovních vidinách,
ale musí na šlechetných činech i posledního člově
ka míti zájem a je podporovati.«

Tolik uvádíme dle významného referátu >Če
cha«. Rozdíl mezi výslednicí dělnického hnutí ne
věreckého a křesťanského jest věru obrovský. V
Anglii silný vzestup jak mravní tak hmotný, jin
de rodiny rozvrácené negativními hesly, vydírané
od celých kompanií kořistníků. Vizme úžasné de
fraudace nesvědomitých rudých pokladníků a taž
me se, zda anglické hnutí v poměru k své početno
sti zaznamenává ročně aspoň desátý díl takových
defraudací. jaké se počítají ve straně soc. demo
kratické.

SINGEROVY
SR ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem|
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mosta 870.

Doznání o rudých výdělkářích. Na sjezdu
belgických sociálních demokratů dne 19. dubna
bylo rokováno o resolučním návrhu, podaném děl
nickou ligou v Molenbecku, proti hromadění růz
ných úřadů a mandátů jednou osobou. Plat 12.000
až 15.000franků je dle návrhu pro zřízence strany
příliš vysoký. Návrh byl sjezdem po řeči de Brou
ckerově zamítnut jako nedemokratický. Nedemo
kratické tedy je zakazovati hromadění úřadů na
jednu osobu, jež potom neudělá nic kloudného v
žádném z nich, nedemokratické je poukazovati na
to, že vůdce »vyděděných< má desetitisicové příj
my, nedemokratické je, aby sjezd stanovil zřízen
cům strany maximum platu. Také >nedemokra
tický« byl úžas soc. dem. dělníků nad milionem
Beblovým. Co je pak demokratické? Demokrati
cké patrně je, míti desetitisícové příjmy, demokra
tické a socialistické je býti poslancem, redaktorem,
správním radou banky, členem představenstva ně
jakého socialistického kapitalistického podniku, bý
ti obecním hodnostářem a zkrátka bráti peníze od
strany, od obce, od státu a kde se to vůbec dá.

Zato však demokratické jest spílati dvoukoruno
vému kaplanovi- vyděračů, demokratické jest pro
hlašovati maloživnostníka za nepřítele dělnictva,
demokratické jest sloužiti židovským milonářům

posledy musí otevříti oči i největším rudým dů
věřivcům, kteří platí na soc. dem. agenty, až se
prohýbají.

|* ašemu veledůstojnémuduchovenstva
ku prováděnír kostelních vřeledoporučujeme mladou českouu abeol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Křesťanskýživnostník.
Vedení nár. soc. živnostníků. Nár. soc. živno

stenská organisace povstala hlavně k vůli lapání
hlasů při volbách a pak k vůli tomu, aby přeby
teční agitátoři došli zaopatření. Jakmile se organi
sace založila, hned se začali organisátoři svářiti
o místa a mandáty, jež jim měli živnostníci poji
stiti. Slavíček založil »Živnostenské Noviny«, kte
ré tiskl sice na dluh, ale činil si v nich pro sebe
reklamu. To vzbudilo závist bratra Boháče. Ten
se stal pouze obecním starším, kdežto Slavíček
dostal výnosnější poslanecký mandát. Hněv Bohá
čův stoupal, když mu nezaopatřila strana místo
v obchodní komoře. Boháč vinil Slavíčka, že žije
nad své poměry, že vede nepořádně administraci.
Kdo prý zaplatí dluhy >Živ. Novin<? Konečně tedy
Slavíčkovi bylo odňato vedení listu. Založena »Ná
rodní Obec« pod redakcí Boháčovou. Když se pak
zkontrolovalo počtářské umění Slavíčkovo, došlo
k několika velice bouřlivým schůzím. Boháč sice
honorář si vybíral pořádně, ale list vadl. Chtěl-li
v Praze na schůzi mluviti, měl proti němu Slaví
ček připravenou oposici. Obě strany se potíraly
vášnivě jak veřejně tak tajnými cestami. Konečně
se oba sokové žalovali. Odbočky »Národní Obce«
se rychle rozpadávaly. Konečně Slavíček podrazil
nohy Boháčovi tak, až mu v hlavě zabrnělo. Bo
háč zbaven vedení listu a konečně odstaven úplně.
Jeho místo zaujal Slavíček a — pokračovalo se v
nepořádném hospodářství. Tu živnostnictvo pro
hlédlo ještě lépe, komu vlastně slouží za berana.
Proto nyní rozesílá vedení úpěnlivé upomínací li
sty, časopis vychází nepravidelně, schůze nejsou
navštěvovány, zkrátka rozklad a rozvrat. — Stále
důrazněji tluče na dvéře neodbytná otázka: kdy
konečně silný konservativní šik živnostnictva na
praví takové poměry?

Obelstěné živnostnictvo. Na Moravě byli živ
nostníci vlákáni do pokrokového tábora. Čekali,
chudáci, pomoc od spojenců agrárníků a sociálních
demokratů. Také jim bylo mnoho slibováno. Teď
se chytají živnostníci za hlavu. Stavba pavilonu
při české technice zadána firmě z Čech, ačkoli če
ské firmy brněnské učinily oferty nejlevnější. A
jedná se tu přece o zakázku milionovou. Veliká
schůze živnostníků v Brně odsuzovala rozhořčeně
pokrokářské »mecenáše<. Orgán Stránského chy
tře o této schůzí pomlčel,

Čtěte a rozšiřujte spis:

hrana úGly dTAlajanský;
Sepsal Dr. Fr. Reyl. | Cena 8 hal.

Zasílá a při hromadných objednávkách větší
slevu poskytne

administrace „Časových Úvah“v Hradeí Král.

Besídka.
Trampoty Tyčkovy.

II
Po chvili se zdálo, že se mraky rozptylují a

proto celá společnost oddala se lesní vůni a jaho
dám zcela bezstarostně. To bylo právě osudné, že
jehličnatí velikání zastiraly širší rozhled. Co se
zdálo na jihu jenom nepatrným mráčkem, najednou
vzrostlo v hrozitánskou příšeru, z mračna Ššvihly
dvě bleskové klikatiny. »Mládenci, žeňme se pře
ce jenom domů. rychle jako chrti. Hneme-li se
hned, snad ještě doběhneme včas«, radil Kapusta.

»Pravda, raději ku předu«, přisvědčoval kuli
hrášek Kvírenc. >Tuhle Honzíkovi jest vždycky"
hej. Ty jeho nohy dovedou předhonit i pštrosa.
Jeden jeho pejsek se rozloučil s životem proto, že
ho Honzík upachtil. Druhého teda ani s sebou ne
bere, aby se takové neštěstí neopakovalo znovu.
Vždycky při odchodu z domova psa odhání: »Voře
chu, jdi domů, Vořechu, lehni, ty bys mi nestačil.«
Jednou mu divoký zajíc na zahrádce schroupal
trochu karfiolu. Milý Honzík se rozlobil, pustil se
za ním, za dvě minuty ho dohnal a vykudlal mu za
uši. Honzíkovi je zkrátka hej! Ale kde pak tyhle
mé nožičky, které jsou asi tak dlouhé jako šůsky u

>Kdybys tolikrát neopakoval neobratné své
staré vymyšleninyl« odbýval ho kominík. »Ne
zmoknu-li já, nemusíš zmoknout ani ty. Necháš-li



svých nezbedností a poprosíš-li zdvořile, vezmu tě,
kašpárku, do kapsy, takže budeš doma stejně se
mnou.«

Ale již se na cestě zdvihl vítr a za chvilku
dlouhé dešťové šňůry pílily k zemi.

»>No— -to jsme si dali«, povzdychl si Kapusta,
jemuž tekla voda i z kapes. »Pořád jsem huboval,
že mi ušil krejčí příliš volný kabát. Teď mi padne
na tělo jako vojenský mundur lajtnantovi.« Spo
lečnost při svém úprku se zastavila skoro bezradně
před bystřinou, která se již také rozvodnila. Kama
rádi věděli, že musí rozhodně přes vodu, mají-li se
ukrýti v hostinci, který byl vzdálen sotva tři sta
kroků.- »Honzíku, Žádná pomoc není«, vtipkoval
i v této kritické chvíli Kvirenc. »Natáhní se přes
potok oběma rukama a my po tobě přelezeme. Kde
pak teď hledat nějaký trám?«

»Tohle neudělám, ale chceš- li vlézt do kapsy,
máš dovolení.«

»Bodejť, abych se v ní teď utopil nebo zadu
sil. Vždyť z tebe teče voda jako z utopeného ry
báře.«

Výletníci rychle zuli boty a Kvirence přenesl
Tyčka pohodlně na ruce. Vrazilo se do hostince s
takovým kvapem, jako by zvědové prchali před
Prušáky.

>Ale prohnalo vás to«, smál se hostinský. >Ani
jste si nepočkali v lese na vzrůst nových hub, kte
rých po tak teplém dešti naroste jako hlíz v bram
bořišti. Konečně kominík potřebuje trochu Čisté
vody každou chvíli, ale tohohle maličkého jest mi
líto.«

: »Hm —trpaslíka lituje každý hned«, smál se
Honzík, >i když jest to dušička zcela nezbedná.
Ale z velikého si tropí j při každé mrzutosti vej
šklibové dobrý den. No — řekni, hochu, komu
vlastně bylo hej? Že jsi liliputánem, dostal's se

*přes potok nejpohodlněji.«
V nálevně pohodlně pokuřovalo několik ven

kovanů. Starý Jitrocel, který byl z obce vzdálené,
vyvalil překvapením na Honzíka oči, jako by se mu
byl představil loupežník z českých lesů. >No —
odpusťte, příteli, ale řeknu rovnou, že bych se
skoro styděl jít mezi lidi, kdybych byl tak vyso
kým šrákem. Taky byl u nás člověk hodně vyso
ký, říkali jsme mu Lojza dlouhej. Ten když sedl,
kolena měl skoro u prsou, snadno překročil statné
telátko. Ale vy byste mohl překročit i statnou
krávu.«

»Děkuji za přivítanou«, odsekl Tyčka tentokrát
opravdu rozmrzele. >| kdybych byl dvakrát tak
dlouhý, zůstane tu pro vás ještě místa dost a
dost. Nemá-li někdo pravidelnou tělesnou délku,

"má zase jiný jazykové křeče, což jest ještě horší.«
>] nechejte ho<, klidnil hostinský, »ten člověk

má ústa pořád rozštípená, hovoří do omrzení, ale
nemyslí to zle. Jest to dobrák, tady ho' už lidé
znají.«

Sám Jitrocel nyní pozoroval, že zaryl nepo
kojným jazykem trochu daleko a proto zatáče) řeč:
»Víte, každý máme nějakou chybu, mně se zase na
vojně kamarádi smáli, že mám hlas tak. hřmotný,
až bych mohl komandovat dva pluky. Taky v na
šem venkovském divadle jsem svým hlasem oby
čejně sám markýroval za jevištěm hlas: rozbouře
ného lidu. Ale, panečku, já jsem mohl být na svůj
hlas hrdý. Sloužil jsem u kapely —-a to jste měl
slyšet chválu, jak jsem hrál na foukací bas! Ta
kové fortissimo po mně nikdo nesvedl. Víte, já
jsem byl sólistou a jakým! Lidé se jen hrnuli, aby
slyšeli zvuky mého krásného libivého basu. Kapel
ník byl celý okouzlen a vybízel mne, abych je
nom sloužil dál, že budu co nejdřív feldvéblem. Ale
já jsem sekl vším. Však mně potom v naší obci s
nějakým jásotem muzikanti přivítali.«

»Hm — ale po první muzice prý u vás šenkýř
bědoval, že si musí dát znovu kytovat okna po

těch salvách, jakými jste zvelké trumpety tanečnísál bombardoval.«
»Jen se smějte«, mávl starý virtuos rukou.

>Tanečníci všichni chválili, jak hraju řízně a pěkně
do kroku.«

Za řeči se vyjasnilo, pročež Kapusta s prstem
vztýčeným pronesl apel: »Zdvihni se, národe,
zdvihněte se Ivové!«

Honzík se zdvihl, ale hned ho zabrněla hlava,
která narazila do nízkého stropu. Někteří hosté se
-ušklíbli a šelma hostinský zašeptal do ucha jedno
mu: >Tam ten volá na Ivy, ale nešťastnou náho
dou se zdvihla i žirafa.«

Ještě štěstí, že Jitrocel těžkým jazykem zno
vu dokazoval, jak vyhrával na vojně na bas k ú
žasu znalců i lidu prostého dojemná sóla, jak ho
nechtěl ani obršt od kapely pustiti. Jinak mohlo do
jíti snadno ke konfliktu novému.

»Jo — ale co teď jenom řekne žena«, trápil se
Kapusta, >raději bych slyšel praskavý helikon ane
bo bas toho chlubivého strejce, než sopránovou
písničku mé drahé polovice. Tobě, Honzíku, jest
hej, že jsi ještě svobodný.«

»Prosím tě, každý říkáte, jak mi je hej a zatím
jdu z mrzutosti do mrzutosti.«

„ Déšť změnil směr cesty malé společnosti zna
čně. Honzík šel ještě přes jednu vesnici, když se
již druhové rozptýlili každý jinou stranou. Tyčka

Kráčel na pokraji vsi po humnech zamyšleně sáma sám.

Najednou ho vytrhl ze zadumání hrozný vý
křik: »Počkejte, kluci, z laciného krajel« Ale ulič
níkům,kterými to vyzvání. platilo, ani nenapadlo
čekat.

Aha, rozpustilci asi trhají v cizím sadě«,
mihlo se hlavou Tyčkovou. Postoupil k masivní
zdi. Ale již se na ni vydrápalo na útěku před roz
hněvaným majitelem jedno klouče — a než se Tyč
ka nadál, chytilo se ho za rameno a svezlo se mu
po dlouhých nohou bezpečně a pohodlně k zemi.
Druhý nezvaný host již vřískal pod pádnou rukou
hospodářovou. Exekuce byla krátká, ale velice bo
lestná. Hospodář mrkl na zeď. »A.co vy tam, proč
mi také lezete na zeď? Beztoho jste ty kluky po
slal napřed jako pikety a teď chcete trhat sám. Ale
já začnu trhat každému na hlavě, kdo chce něco
trhat bez pozvání na mých stromech.«

>Dovolte, já jsem člověk zcela cizí a dívám se
jenom, co se děje.«

»Ha — ha — ha, známe to«, rozesmál se drsně
exekutor. »Na zeď lezete snad řen a jen proto, a
byste tu nezbednou mládež napomenul. Vždyť jste
právě jednomu zloději pomohl přes plot.«

>Teda mi dokažte, že jsem ty nezbedy ke kra
dení vybízel a že jsem sám něco trhal.«

»Ha — ha — ha, ani slovem jste jich nenapo
menul. A — proč teda nelezete se zdi? Co pak tam
stojíte na chůdách?«

»>Teď toho mám právě dost«, vzkřikl Honzík.
»Otevřte si branku a podívejte se, že stojím vedle
na stezce.«

Hospodář v rozpacích opravdu vyšel ze za
hrady. Vykulil oči: >No tohle věřím, tohle vě
římt Nejste vy ten Honzík dlouhej, co se o něm
mluví -v celém kraji? Tohle věřím! No — nic ve
zlé, musíte odpustit. Chodí kolem tolik pakáže. Teď
už pochopuji, proč se mi zdálo, že jste zabodl
špičky bot do štěrbiny ve zdi.«

»Nu tak vidíte — každý není tak malý jako
vy.«

»Pravda, ale napadá mi, příteli, že byste sotva
moh! pytlačit v prostředku téhle zahrady jako ti
malí štvanci. Až byste přede mnou prchal, uvázi
byste na každém druhém stromě za vlasy jako
Absolon anebo byste se o některou větev přerazil
v půli. Jistě platíte za kalhoty dvakrát tolik co já.
Teda odpusťte. Kdyby našinec pořád nekřičel, od
nesli by mi ničemové i poslední | Šindel se
střechy... «
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Žnovuzlacení a Opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostetního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlavovačský
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Literatura. |
K Bohu. Román. Napsal J. Š. Baar. Část II. Sv. Lud- +

mily 2., roč. 16. Baarův román jest jednou z nejlepších
jeho prací a proto zasluhuje vší pozornosti. Na Ludmilu
6 velkých svazků, předplácí se ročně K 2.50.

Nákladem benediktkiské knibtiskárny v Brně. Ško
la Bož. srdce Páně. Pořádá P. P. Hlobil. Roč. 48., čís.
5. Roč. předplatné 3.20 K. — Květy mariánské. Pořádá
P. K. Lux. Roč. 31., čís. 5. Roční předplatné 1.60 K. —
Anděl strážný. Časopis pro křesťanskou mládež. Pořádá
Jan Dvořáček. Roč. 33., čís. 9. Roč. předpl. 1.60 K. —
Páteční dítě. Román. Díl II. Napsal J. Pavlovický. Cena
4 K. — Hlidka. Vědecká revue. Řidí dr. J. Vychodil. Roč.
31., čís. 4. Roč. předpl. 10 K. — Náš Domov. Obrázkový
měsíčník pro lid. Říďl J. Vévoda. Roč. 23., čís. 4. Předpl.
na rok 4 K.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Majitel a vy
davatel družstvo Vlast v Praze. Odpovědný redaktor

Tom. J. Jiroušek. Roč. 30., čís. 6. a 7. Roč. předplatné
pro členy 10 K.

Rádce duchovní. Časopis kněžstva českoslovanské
ho. Řídí msgr. F. Vaněček. Nákladem V. Kotrby v Pra
ze. Roč. 21., čis. 4. Roční předplatné 8 K.

Nákladem Dědictví sv. Jana Nepom. v Praze jako
podíl údů na rok 1914 č. 1. Nový zákon Pána našeho
Ježíše Krista. Podle Vulgaty se stálým ohledem na text
původní (řecký) přeložil a úvody a výklady opatřil dr.
J. L. Sýkora. Část II.: Apoštolář či skutky a listy
apoštolské se zjevením sv. Jana. Krámská cena 2.40 K.
— Čís. 2. Tomáše Kempenského Čtvero knih o následo
vání Krista. Přeložil a nejobvyklejší modlitby připojil
dr. J. K. Sedlák. Cena 2.40 K. Čís. 3. Mžěikové obrázky.
Napsal J. Š Baar. Řada III. (Z jiného světa. Sedmero
hlavních hříchů.) Cena 2 K. Obě první knihy v kapesním

formátě jsou jistě nepostrádatelnou příručkou každého
katolického křesťana a vydavatelstvo získalo si vydáním
jich nemalýchzásluh. A po Baarových: Obrázolch každý
čtenář sáhne též s dychtivostí. — Vedlo toho vydává
Dědictví Svatojanské Bibli českou. Plsmo sv. Star. zá
kona. Výkladem doprovází dr. J. Hejči. Řídí dr. J. Tum
pach a dr. A. Podlaha. Sešit 2., za 1 K. Vycházi nejméně
čtyřikrát do roka. — Členem Dědictví stává se, kdo slo
ží jednou pro vždy 20 K, za něž dostávají údové kaž
dého roku několik knih zdarma. Přihlášky nových čle
nů příjímá ředitelství Svatojanského Dědictví v. Praze
na Hradčanech.
——Studle a texty k náboženským dějinám českým.
Řídí dr. Jan Sedlák, profesor v Brně. Nákladem Matice
cyrillometodějské v Olomouci. Roč. I., sešit 3., jež obsa
huje dr. J. Sedláka, Studie a texty k životopisu Huso
vu.

Studentská hlídka. Roč. 6., čís. 8. Měsíčník katol.
studentstva. Vydává Liga akademická v Praze II., Vor
šilská. Roční předplatné pro studenty 2 K, pro nestu
denty 3 K..

Úplný praktický rádce při pracech hospodářských
pra celý rok, obsahující každoměsíční práce na poli a
louce, v ovocné a kuchyňské zahradě, ve vinici, na ryb
nice, při dobytku atd. Sestavil B. Kratochvtle. Nákladem
A. Reinwarta v Praze. Cena 70 hal.

Naše zahrádka. Časopis věnovaný pěstění zahrad
villových a při rodinných domcích, květin v domácno
stech, oknech atd. a pro výzdobu českého domu vůbec.
Čk: 1. Roč. III. Vydává F. Macháček na Král. Vino
hradech. Za ročních 12 čísel 5 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník, věnovaný zájmům
křest. charity, zvláště opuštěným dětem. Řídí A. Hoff
mann. Administrace ma Král. Vinohradech. Roč. 10., čís.
4. Roční předplatné 2.40 K.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Roč. 5., čís. 3.
Řídí msgr. dr. C. Stojan a Ad. Jašek. Roční předpi.
na 12 čísel 1.50 K přijímá P. A. Jašek, katecheta v Kro
měříži.

Hlasy Katol. spolku tiskového. Roč. 44., čís. 3. Dr.
Couzard: Sv. Helena. Z francouzského spisu podává

Mariánská družina smichovská. Cena 1.50 K Nákladem
Katol. spolku tiskového v Praze. ,

Moravskoslezská kroOulka, ročník 25., sv. 3. Obsa
huje dokenčení Šmilovského »Nebesa« a Vojenské po
vídky od J. Novotného. Předplatné na 6 svazků ročně
3 K. Nákladem R. Prombergra v Olomouci.

Novela k dmaolie osobním z péra finančního konci
pistyAug.Prány.Část k-Výkladzákosa©osobnídaní
z příjmu. Cena 2.40 K. Část H. Text zákona a vykoná
vacího nařízení. Cena 1.80 K. Nákladem Emila Šolce,
spol. s r. 0. v Karlíně. Při tomto spise nutno poznamě
nati, že jeho hlavní význam spočívá nikoli v překladu
zákona, nýbrž v jeho výkladu, v uvedení do ducha pro

sluze méhe ryze křesťanského závodu za
dobu více než třiceřiletého působení.

Učiňte, prosim, malou objednávku na

rým právům, jež možno ze zákona pro sebe vyvodit.

o , ď

v Hradci KRÁLOVÉ Palackéhotřída č. 8),

skvosty,
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Prospekty zdarma a franko.

=== Cenrikyna pošádánízdarma.Z
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důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

skoujku.

Velejemnélátky na taláry.

váděné praxe. Spisovatel nejenom vysvětluje poplatmí

Všeobecná úvěrní společnost

I. poschodí
eskontuje účty a směaky,

povoluje úvěry osobní.

Obstarává inkasso směnek a účtů za. pod

Uhlí, dříví, koks všech druhů a v každém
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Š, Rychnověnad Kněžnou

nojmovějších druhů pravých

zemských.

Též na splátkybor zvýhoní odbí

kovy povinnosti vůči státu, ale poukazuje i k veške

sapsané společenstvo s ruč. obmez.

poskytuje zálohy ma zboží, cemné papíry a
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množství na skladě.

ÉJan Horák
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X zasílá na požádání vždy

viněných látek

Četná UZBÁNÍ zvláště z kruhů velo
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Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+ovolujesi dopo
TNT veškeré košteluí nádoby a

cibáře nádobí ,paté k P bak ,, nádo nky, pac J,

HhníhJanspr, Řidltlnice,kokropenkyolastní výroby, předpisám
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plátku xs nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závsznosti koupě.

Koberce a předložky
jutové ohenillové imit. »Sm «, vlněné oheniiolvé »AXx
minster«, vlněné plyšové » apestry« a »Velvet«.
Celistvé i běžné, růsných šířek a velikosti, výtečné
jakosti a překráaných vzorů vkusně zbarvených.
Nástěnné koberce
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Cenniky zdarma

a tranko.

koberce běžce
jutové »špagátové«, vlněné »ho

landské«, vlněné »Harléme.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, sa ceny úšasně levné.
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věrní drušstvo
= „óliška'==
zapsané společenstvo s ruč. obmezeným

o Mradci Arál.,
Adalbertinum.

Vklady na vkladní
knížky

4kb
Střádanky vydávají
se po složení prvé
ho vkladu v obnosuK4.
Ústav podléhá re
visí Jednoty zálo

žen v Praze.

Zase nadchází den, kdy si zbožní katolíci při
pomínají, jak v Praze sv. Jan se postavil statečně
proti nezřízené vůli samého panovníka, aby dostál
několikeré své povinnosti. Král chtěl v Kladrubech
vysoce povýšiti muže nehodného, nechtěje ani na
hlédnouti, jak hluboce sahá do nezadajných práv
církevních. Tomu se postavil generální vikář Jan
na odpor se vší zmužilostí, ačkoli tušil, co bude
za to od prchlivého krále snášeti. A když byl sv.
Jan mučen, nové pokušení k zrazení povinnosti!
Naléháno, aby mučený hierarcha vyzradil zpovědní
tajemství. Všeliký násilný nátlak však minul bez
úspěchu. Sv. Jan raději podstoupil mučednickou
smrt.

Tuto statečnost katolický lid manifestačně osla
vuje. Takový kult neslouží k podlomení české po

nu vybízí k neochvějné stálosti, k hrdinskému od
mítnutí těch, kteří za jakoukoli zradu slibují hmot
nou odměnu. Spontánní úcta k sv. Janu ničím po
vahu národa nekazí, naopak jest dobrou školou
národa. A přece proti kultu svatojanskému tolik
sočení od moderních protiklerikálů, kteří lidu če
skému neprospěli vlastně ničím a jichž práce se
hlavně obmezuje na rozeštvání našeho lidu.

Docela vystoupila na kolbiště úporná snaha u
příti mučedníkovi existenci. Podkladení k tomuto
manévru měla býti hlavně záměna letopočtu ve
staré kronice. Nepovedlo se, jak dokumentováno
v historickém spise Štědrého a v úvaze Reylově.

Jací lidé byli ochotní vytrhnouti významný list
z českých dějin bez dlouhého studia? Jsou to ob
čané, kteří ihned beze všeho zvláštního studia při
svědčovali tvrzení několika dermagogů, že ani Kri
stus neexistoval. Skutky Kristovy sice jsou přís
nou historií daleko lépe dosvědčeny než skutky
Sokratovy, ale fráze několika zaujatých agitátorů
stačila ihned za“všecky vážné dokumenty. Titíž
popěrači existence našeho světce ihned uvěřili v

jAE,

existenci vymyšleného trapičského kaplana řepín
ského, v čarujícího jesuitu a kapucína, který se o
běsil za okolností psychologicky nevysvětlitelných.
O životě Shakespearově není tolik známo, co o
sv. Janu, ale přece se věří v existenci ženiálního
spisovatele anglického.

Proč pánové se bojí ostatně podrobiti důklad
nému rozboru zázračné zjevy, patrné na jazyku
sv. Jana? Proč nedokáží, že odborná komise, kte
rá pod přísahou vypovídala souhlasně, byla nepo
ctivá anebo že se odborníci dali naivně svésti k
mínění bludnému chytrostí lidí jiných? Zde by
každá zbraň pokrokových popěraču rozhodně se
zlomila. Proto pánové, kteří snaží se vyrvati ma
sám českého lidu ze srdce úctu svatojanskou, ra
ději pohodlně se projíždějí na splašeném koni prcha
vých frázi.

Pravost jazyka dlouho neporušeného, jak byl
viděn od veliké řady svědků učených a nejvěro
hodnějších, jest nejméně taková, jako pravost ně
kterých památek po Husitech, jež se v Praze u
kazují. Jest však též dobře známo, jak právě mo
derní osvícenci, kteří slovo věda opakují každou
chvíli, dají se co nejsnadněji napáliti, jedná-li se o
ostatky jiné. Na př. v Paříži nastalo veliké rozča
rování, když se dekázalo, že proslulá »tiara pra
starého krále Skytů« Sajtaferna jest vlastně veli
kým padělkem, který vyšel z dílny, kde zrobena
řada podobných padělků jiných. Pyšní Pařížané
měli po slávě. Ba ještě více. Vzpomněl si nedáv
no jeden ferina irancouzský vybírati příspěvky od
poslancu, spisovatelů, redaktorů pokrokářských na
oslavu slavného sociologa Hégesipa Simona. Vyni
kající kapacity s úklonou slibovaly, jak k oslavě
zasloužilého muže přispějí. Ale ten, který dal pod
nět k přípravám, vysmál se všem těm, kteří ne
chtěli zůstati »v pokroku pozadu«, oznámením, že
si to jméno sám vyrmyslil a že jmenovaný sociolog
nikdy neexistoval.

Nechť tedy každý, kdo s důležitou tváří hle
dí dokazovati slepou důvěru katolictva, raději si
povšimne, jaká slepá víra se jeví u pokrokářů a
zvláště tehdy, předkládá-li se jim nějaká pověst
proti katolické církvi. Vždyť na př. i v posledních
letech bylo psáno ve volnomyšlenkářském tisku o
papežce Johaně. Prodána spousta brožur obsahu
jících podvodně vymyšlenou řeč generála Jesuitů
a řeč Strossmayerovu. A i ti lidé, kteří takto sbí
rali do svých kapes daň z hlouposti lidské, tváří
se, jako by měli největší strach o zdravý smysl
českého lidu, když bouří proti oslavám sv. Jana.

Byl-li sv. Jan týrán za to, že řekl Václavovi
IV. pravdu o povinnostech řádného panovníka, po
zorujeme, že právě odpůrcové svatojanské úcty
plazí se přímo před cizáckým kapitalismem a jsou
k vůli bakšiši hotovi pronásledovati vlastní krev.
A tací lidé se dušují, že jsou nejlepšími demokraty.
Byl-li sv. Jan umučen pro věrnost k své veliké po
vinnosti, nezradil-li, co zraditi nesměl, vidíme, že
jeho odpůrci zrazují své národní povinnosti způ
sobem často křiklavým a že často i větší subven
ce státní dovede ihned změniti cestu politiky ně
kterého poslance. A nejhorším příznakem jest to,
že docela i notoričtí zrádcové nacházejí velikého
zastání u těch, kteří se chlubí, jak velikými jsou
národními lidovci.

CČtění sv. Jana nikdy nás neučilo tomu, aby
chom zaprodávali práva českého lidu za osobní
výdělkářské prospěchy, nikdy nás nesvedlo k to
mu, abychom klikatými, rafinovanými cestami se
vyhnuli obtížným povinnostem. Proto svatojanský
kult se stal v Čechách tolik populární a bude pů
sobiti na vývoj karakterů českého lidu úspěšné dá
le. Koho sama daleká cizina velice velebí, tomu
zcela právem vzdávají zaslouženou úctu vlastní
krajané.

Volební reforma.
Právě posledních sedm let nás poučilo dů

kladně, jak jest potřebí co nejdůkladněji zreformo
vati volební řády, aby všeobecnost volebního prá
va nezůstala jenom na papíře. Vždyť při volbách
do říšské rady pokojní voličové trpěli daleko hor
ším násilím než v letech dřívějších. Radikální de

Insertý počítají se levně.1
Obnova vychásí v pátek v poledne. Ročník,XX,

magogové i za přísných opatření státních nalezly
celou síť pokoutních cestiček k znásilnění voleb

stoj co stoj! Všeobecné právo volební! V průvodu
velice bdělých soc. demokratů kráčeli ubozí za

lem textu přeškrtaným, aby jim nenapadlo náho
dou v poslední chvíli rozhodnouti se jinak.

K bezzásadním kompromisiim sahaly radikální
strany diž před volbouprvní, jestliže cítily velikou
slabostksamostatnémuvítěznémuútoku,Ještěk
horším zjevuní však docházelo před volbou užší.
Tu se tvořily takové pojišťovací společnosti, ta
kové volební kartely, až žasli sami kmáni radi
kálních stran. Třídní zájmy ruzných programu šla
pány do bláta, náhle se zapomínalo na celé kopy
černých klateb, jimiž se strany po léta pronásle
dovaly. K udolání konservativcu se utvořily šiky
nejpestřejších uniforem. Takovými čachry a hro
madným zrazováním zájmu vlastních voličů olu
pování konservativci o celé řady mandátu.

Všeobecného volebního práva zneužívalo se
hrubě a bezohledně právě na ubíjení skutečného
hlasu lidu. A kapitál při takých maďarských vol
bách měl vliv ještě větší než za voleb dřívějších.

Nyní právě mají soc. demokraté v Čechách
již sebráno 100.000 K na připadné volby budoucí,
nár. sociálové si doplňují sumu 30.000 K k témuž
účelu. K čemu výhradně takové peníze slouží? —
Snad k sehnání hlasu vlastních stranníku? Vždyť
tyto dvě strany přece honosně velebí uvědomě
lost svých příslušníku. Veliké volební fondy slouží
výhradně k pytlačení v cizích revírech, k lapání
hlasu lidí indiřerentních, kteří ani neznají progra
mu Žžebronících nebo hrozících agentů. Spousta
volebních letáku se rozletí právě-do těch míst,
kde se vůbec málo čítají noviny jmenovaných
stran. Nejvíce placených agitátoru se shromáždí
v obcích, kde strany mají posice nejslabší. Místo
uvědomování nastane fanatický rej, agenti předem
mncho konservativcuů nebo nerozhodných voličů za

dáním slíbili své hlasy.
Již jsme jednou podrobně oduvodnili, jak jest

nutno k vuli podpoře volební svobody zaručiti kaž
dému voliči hlasování tajné. Dosud kterýkoli volič
těžce může zakrýti před slídivým zrakem radikál
ních inkvisitorů, čí jméno na hlasovací lístek n;
psal. Zvláště dělník, který často proti své vůli
jest přiorganisován k určité straně, neobhájí své
svobody. Těmto se lístky vyplňují hromadně a
běda tomu, kdc by se nedostavil k předvolební
přehlídce. Vyškolení agenti vodívají celé řady za
iatcu k volební urně pohromadě,ostražitě se ohlí
žejíce, aby se v poslední chvíli nevymkl některý
sneposlvcha« z jejich smyčky.

Až by mohl volič napsati dle vlastní vůle jmé

no kandidátovo v poslední chvíli v pokojíku, kam
by nepronikl pohled placeného inkvisitora, pak by
došlo k veliké porážce všech násilných stran. Po
čet hlasů konservativních by silně vzrostl. Kandi
dáty konservativní by podepřely i tisíce těch vo
hičů, které trvají v radikálních stranách jen s ne
chutí. Na př. dělník, který platí do soc. dem. orga
nisace jen proto, aby nebyl vyhozen z továrny, u
žil by svého volebního práva proti utlačovatelům.
Prota také konservativci faktického tajného práva
hlasovacího se nebojí. Zato však radikálové přes
všecky své demokratické fráze strachují se tako
vého zařízení jako veliké katastrofy.

Leč katolický tisk navrhoval a znovu navr
huje k sanaci veřejných poměrů volby s poměr
ným zastoupením stran a s volební povinností a
to tak, že by hlas každého jednotlivce daleko více
znamenal, než za poměrů dosavadních Voličové
by neodevzdávali hlasy dle toho, jakou osobu by
rádi zvolili, nýbrž dle toho, k jakému programu
se hlásí. Lístek by byl vyplněn pouze jménem
strany. Až by jednotlivé komise spočítaly, kolik
hlasů které straně bylo odevzdáno, zaslal by se
výkaz místodržitelství. Zde by se přesně spočí
talo, kolik hlasů připadá národnosti české a kolik
německé a dle toho by se určil počet poslanců,
příslušný spravedlivě každé národnosti. Po tomto
rozdělení by se přikročilo k dalšímu roztřídění

pro každý národ zvláště. Mandáty české a něme
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cké by se rozdělily na jednotlivé politické strany
dle počtu hlasů. Až by bylo rozhodnuto, na kolik
poslanců má dle posledního hlasování každá stra
na právo, pak by teprve výkonné výbory stran
obsadily příslušný počet mandátů svými osvědče
nými pracovníky. Tak by se dostali do parlamentu
vynikající mužové, kteří by se nechtěli sůčastniti
volební vřavy a kteří místo úporné agitace raději
vážně pracují.

Bratrský »Našinec< vysvětluje blíže kýženou
reformu názornými příklady. V Čechách odevzdá
no za volby do říšské rady 682.148 hlasu českých
a 405.752 německých. Na jeden mandát připadalo
by 8.368.46 hlasů. Tedy ze 130 mandátů měli by
Češi míti na základě reformovaného volebního
práva 82 (mají pouze 75) a Němci 48 (ti však mají
55), Agrárníkům dle počtu hlasů připadalo by 21
mandát (mají 29), mladočechům 7 (mají 15), národ
ním sociálům 7 (mají 13), křesťanským sociálům
9 (nemají ani jediného poslance). Tu jest viděti, jak

ličtsvo někde bylo zcela oloupeno, jinde dostalo
zastoupení dvakrát větší, než jaké připadalo na
počet hlasů.

Jestliže však dělíme počet všech hlasů každé
strany číslici hlasů připadající na jednoho poslan
ce (8368.46), při každé straně obdržíme zbytek,
který na zvolení jiného jednotlivce nestačí. Aby
se však uplatnily i zbytky prakticky, spočítaly by
se dohromady a dělením by se rozhodlo, na kolik

-nových poslanců by se daly soustřediti. Počet
mandátů, vypočítaný ze zbytků, by se pak roz
dělil pořadem těm stranám, jež by měly zbytky
největší. ,

Za takového volebního řádu by platilmnohd
každý hlas, 82 tisíc křesť. sociálů by nebylo bru
tálním způsobem oloupeno o všeliké zastoupení na
říšské radě. Předešlo by se nákladným užším vol
bám, kompromisním čachrům, osobním hrubým
potupám, vlivu subvencí. Doplňovací volby by od
padly, poněvadž by si strana za odstouplé nebo.
zemřelé poslance vybrala sama nové bez zasaho
vání jiných stran.

Kdo smýšlí s lidem upřímně, kdo si opravdu
přeje, aby voličové měli zastoupení spravedlivé.
musí s takovými návrhy rozhodně souhlasit.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

inu absol. c. k. stát, skolyřezbářské
BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Atéra Švihova před porotou.
Chceme aspoň krátce naznačiti významné bo

dy sensačního přelíčení, které započalo v Praze
dne 13. t. m. ráno. Obžalovaný redaktor »Nár. Li
stů< dr. Servác Heller doznal, že žalovaný článek
četl a dal do tisku proto, že se mu dostalo o vě
rohodnosti těch řádků svědectví naprosto spole

- hlivého. Předloženy příslušné zápisky Anýžovy,
které byly v celém sporu důležitým svědectvím.
Od obhájců Švihových dra Boučka a dra Trauba
navržení noví svědkové a znalci. Proti nabízeným
důkazům se strany Hellerovy nabídl dr. Bouček
důkazy, že dr. Šviha vlastizrady se nedopustil.

"Svědek (generální tajemník strany mladoče
ské) Sís sdělil, že o konfidentství Švihově zvěděl
již od Anýže. K tomu všemu se mu dostaly do ru
kou zápisky Anýžovy. Když Sís prohodil před Klí
mou, že jsou i mezi poslanci konfidenti, pozoroval
na něm veliké zděšení, což mu bylo novým důka
zem, že soudil o Anýžových dokumentech prav
divě. Anýže informoval právník Paštika, který se
vzpíral uveřejnění zápisků, protože prý by to zni
čilo existenci celé jedné rodiny a že celá řada 0
sob jiných by. byla tím uvržena do neštěstí. Ko
nečně Paštika se dal přemluviti, přinesl ještě je
den dokument a prozradil, že zprávy 0 konfident
ství Švihově podala paní Voldánová. Ta po někte

rém váhání se odhodlala svědčiti před vybraným
sborem Šesti vynikajících českých mužů. Voldá
nová vypověděla, že se dostalá do kanceláře stát
ní policie r. 1908.Poněvadž bylo mnoho práce, by
la brána ke všemu diktátu a důvěrnému psaní, tak
že byla brzy do všeho zasvěcena. Přicházeli do
kanceláře lidé docela neznámí, lidé, kterým psala
na různé obnosy potvrzenky. Někdy docela sama
peníze vyplácela. R. 1910 slyšela častěji vyslovo
vati jméno Wiener i od Klímy. Jednou Voldánové
nařízeno psáti potvrzenku na 400 K pro Wienera,
který však sám si peněz osobně nevybíral jako ji
ní. Dle řeči a dle velikých platů seznala Voldánová,
že Wiener jest osobností, na které mnoho zále
ží. Jednou přišel na návštěvu ke Klímovi pán v
kožichu, lišící se značně od jiných návštěvníků. Je
ho chování bylo velice opatrné a choulostivé. To se
opakovalo několikrát. Ke konci roku bylo Voldá
nové nařízeno Klímou psáti zvláštní diktát. Klíma
diktoval, že se seznámil s W. r. 1910 na jedné
schůzi. Ke konci schůze W. sdělil, že jen tehdy
míní ve své straně politické zůstati, podaří-li se
mu jako státnímu úředníku ze strany udělati tá
bor vládě přátelský. Klíma začal za dalšího rozho
voru se domýšleti, že W. žije v poměrech stísně
ných a že by se dal získati pro služby konfidentov
ské. W. řekl, že se připravil volbami do dluhů. Klí
ma mu nabídl ze svého soukromého jmění půjčku.
W. nedal odpovědi přímé, ale řekl, že kdyby měl
pro stranu sto anebo padesát tisíc korun, že by
mohl mnoho docíliti. Klíma mu řekl, že vymůže
aspoň měsíční příspěvek, aby W. čas od času po
skytoval zprávy o hnutí ve straně. W.odpověděl,
že v tom zajímavém rozhovoru bude potřebí po
kračovati. Po druhé sešli se při nějaké zábavě, kde
řekl W. Klímovi, že se s ním nemůže dlouho ba
vit — ze strachu před stoupenci vlastní strany.
Konečně po dalších konferencích slíbil W., že bu
de zasílati důvěrné zprávy. >Když jsem mu první
sumu doručil, řekl, že nyní bude muset být jeho
přítel Choc hezky zticha a nyní strana udělá
všechno, co za dobré uzná.« :

Tak tedy diktoval Klíma do úředního >»Be
richtu«. Voldánová pátrala po pravém jménu kon
fidentově a zjistila, že jest to Šviha, což řekla bez
rozpaků samému Klímovi do očí. Klíma byl tím
velice nemile překvapen. Na začátku r. 1911 řekl
Voldánové, že přijde Wiener, k němuž ho má hned
zavolati. A — přišel Šviha. V době voleb byl Šviha
u Klímy každou chvíli.

Když právník Paštika velice chválil před Vol
dánovou Švihu, tu se úřednice podřekla. Paštika
na ní ihned žádal dokumenty. Každý měsíc psala
Voldánová pro Švihu potvrzenku, z počátku na
400 K, pak na 600 K a také uprostřed měsíce na
různé obnosy. Dokumenty nevzala Voldánová žád
né z uzavřených zásuvek, nýbrž pohozené. Klíma
měl smluveny se Švíhou polní schůzky a jednou
huboval, co by mohl učiniti, kdyby mu bylo po
voleno pro Wienera 3000 K. Konečně těch 3000 K
Klíma obdržel a spěchal s nimi k Wienerovi. Při
telefonním rozhovoru hlásil se Šviha jako Wiener
také.: Zprávu o volebním kompromisu diktoval
Šviha Klímovi v obvyklé kanceláři.

Dále před sborem šesti vypověděla Voldáno
vá, že v době demonstrací a protimilitaristických
štvanic přicházela do kanceláře spousta konfiden

lo významných. Klíma s druhým úředníkem si li
bovali, že Šviha v době voleb koná výborné služ
by.

Jedenkráte se Šviha při telefonování spletl. —
Mysle, že u telefonu jest Klíma, ohlašoval své
pravé jméno — paní Voldánové.

Sis vysvětloval dále, že po rozhodnutí sboru
šesti přišli k Voldánové dr. Klíma s Chumem a
počali ji vyhrůžně vybízeti, aby si dobře rozvá
žila, co provedla. Jakmile však Voldánová řekla,
že stojí pod ochranou dra Kramáře, pánové zbled

li a hned začali jiným tónem.Chce-li prý dle své
ho sdělení ze služby vystoupiti, nechť vrátí tisko
pisy a všecky úřední věci ze svého stolku. Vol
dánová odpověděla, že nic takového nemá. Dr.

Chum prohlásil po německu, že: »Ten člověk musí
býti zachráněn.< Při odpoledním líčení žádal dr.
Bouček, aby byla vyslechnuta paní Voldánová,
ježto další svědkové budou vypovídati to, co od ní
slvšeli. Obhájce žalovaného dr. Rašín vřele se
přimlouval, aby k výslechu došlo Soud však to

zamítl, protože se jedná o osobu vázanou úředním
tajemstvím. Následoval dále výslech šestipanské
ho sboru.

Dne 14. t. m. vypovídal advokát dr. Jos. Jo
sífko. Řekl, že 9. března se setkal na tramvaji s dr.

Hůbschmannem, který zvolal, že jest přesvědčen
o Švíhově vině, že jest zničen tou aférou. Odpo
ledne dr. Josífko zastihl Švihu při důvěrné rozmlu
vě s konfidentem Špačkem v čekárně I. třídy na
Františkově nádraží, tedy s člověkem, jehož >Čes.
Slovo« zmrskalo jako bezcharakterní individuum.

->
Čtěte a rozšiřujte spie:

Obrana ÚCÍT STALOjanské.
Sepsal Dr. Fr. Reyl. © Cena 8 hal.

Zasílá a při hromadných objednávkách větší
slevu poskytne

administrace „Časových Úvah“ v Hradci Král.
—,

Veliká sensace s »ukradeným husitským« ka
lichem. Socialistické a pokrokářské listy rozkřikly
po celých Čechách, jak prý nejdp. biskup budě
jovický v Obratanech při visitaci tajně odnesl dra
hocenný kalich z doby husitské, který docela jest
darem Husovým (!) a má cenu 80.000 K. Ozvala se
i junácká výzva, aby byl biskup žalován. I kdyby
rozhlašované lži byly pravdou, jest věru vážnou
otázkou, proč se tolik rozčilují nad podstatou ta
kového skutku lidé, kteří přece velice vychvalují
Tábority pro jejich plenění. Vždyť přece tábor
ští bojovníci nakradli kalichů tisí
ze a tonikoli — proto, aby je uschovali někde v
museích, ale aby z nich ztloukali k podpoře svého
militarismu peníze.

Zatím však arcipastýř dle svého práva sešlý
a ke službě nezpůsobilý kalich uložil na faře ve
Věžné s připomenutím, že o tom podá zprávu pa
tronovi. Prohlášení stalo se před několika svědky
Zato však starosta obratanský, aby se psalo v no
vinách o jeho velikém záchranném činu, s křikerr
zastavil nejdp. biskupa na cestě do fary a žáda
za vydání kalicha, ačkoliv přece tento nenáleží ob.
ci. Biskup mu konečně na faře celou záležitost klid
ně vyložil. Ale starosta ohtěl uložiti kalich do —
pokladny raiffeisenky. Biskup řekl, že protestn
listinu obce přiloží k hotovému již přípisu, určené.
mu patronovi. Také kalich předán patronátnímu ú
řadu v Chýnově.

Podivno, že najednou nastal tak veliký zájen
o kalich inezi lidmi, kteří si ho dříve nevšímali, ží
se lhalo, jak se jedná o kalich samého Husa. Al
vesničtí sousedé nemají takové viny, jakoti- zlo
myslníci, kteří je místo poučení bezcharakterní
štvou. Tu se projevilo zřetelně, jak jde pokroko
vému tisku o pravdu a vážné uvědomování. -Sední
se na lep štvavé zprávičce a obviněný se odsu
zuje beze všeho vyslechnutí. Že by se takovi



štvanice zahájila mezi inteligenty z pouhého ne
dorozumění, jest vyloučeno.

Církev antimifitaristická. | Netoliko papežové
středověcí,ale | novověcímaji veliké zásluhy o
udržování míru. Zvřáště jest známo vejce úspěšné
zprostředkování. papeže Lva XI. vé sporu Ně
mecka a Španělska o Karolinské ostrovy. Papež
ve své alokuci dne 11. úmora 1880 mimo jiné pro
hlásil: »Někdy mtřže býti nutno- sáhnouti ke zbra
ni, ale nikdy se to neděje bez hrozných následků.
Oč strašnější byla by válka za dnešních dob mezi
nesčetnými zástupy ozbrojených vojsk, následkem
pokroku válečné vědy a rozmnožení ničivých pro
středků? Kdykoliv na to pomyslíme, jest vždy
naše srdce pohmuto soucitem a duše se bojí bu
„doucnosti. Nic není tak důležito, jako zachrániti
"Evropu před nebezpečenstvím války a všechny
-snahy k tomu cíli nutno oceniti . . . Nesmírné zá
stupy vojsk a válečná pohotovost mohou zadržeti
výbuch války, ale nemohou zabezpečiti trvalý
mír. Hrozba, že bude hned tasen meč a zapálena
děla, může spíše nenávist podporovati, než ji od
straniti, Lidstvo jest z této příčiny ve stálé úz
kosti a na bedrech národů spočívají taková bře
mena, že je pochybno, zda. nejsou větším zlem,
než válka sama.«

Později (23. prosince 1893) pravil děkanovi
kardinálského sboru na jeho slova vyjadřující tou
hu po míru: V pravdě spočívá v podstatě našeho
vznešeného úřadu, abychom byli šiřiteli a hlasateli
míru, neboť mír jak jednotlivců tak celé lidské
společnosti jest synem spravedlivosti.«

Ačkoli však tento veliký papež zamezil svým
vystoupením strašnou válku, ačkoliv i od politiků
protikatolických byl uznáván za suveréna, přece
jenom nebyl ani pozván na mírovou konferenci v
Haagu, která na podnět cara ruského byla připra
vována s velikou reklamou. Konference ovšem
zklamala naděje optimistů značně, nikdo však as
poň nemohl říci, že další rapidní zbrojení zavinil
buď přímo nebo nepřímo papež. Naopak vážní my
slitelé vítali s povděkem, že mírumilovný hlas Lva
XIILuplatnil se znamenitě při mírových konferen
cích ve státech jiných.

Když vypukl spor mezi Argentinou a Chile,
tu dva biskupové (Benavent z Argentiny a Java
z Chile) putovali od města k městu, vybízejíce o
byvatelstvo k zachování míru. Spor také byl u
rovnán bez použití válečných zbraní a na památku
šlechetné snahy obou biskupů postaven byl na roz
hraní obou států obrovský kříž, který byl za pří
tomnosti diplomatů slavnostně r. 1904 vysvěcen.

Nynější Sv. otec vřelým přípisem se přimlu
vil za nekrvavé ukončení sporu mezi Spojenými
státy a Mexikem.

Zato však nynější pokrokoví antimilitaristé
nevycházejí z nadšení nad drsně miktaristickou
dobou husitskou, kdy bojovali i ženy (bekyně) a
nedospělí chlapci (pračata). Ti, kteří vytrvale pa
pouškují, že >církev žehná zbraním«, velebí husi
ty, kráčející do boje s Nejsvětější svátostí. Někdy
postupovaly proti sobě »archa proti arše«, hostie
proti hostii, když nadcházel bratrovražedný zápas
mezi kališníky a Tábority. Tedy jen méně nedů
slednosti!

K čemu se zneužívalo vatikánského archivu.
Papež Lev XIII. otevřel veliké poklady archivu i
badatelům nekatolickým, čímž prospěl objektivní
vědě velice. Leč nyní bylo nutno uzavříti jedno
oddělení archivu proto, aby se učinila přítrž nepěk
ným kšeftům a podvodům. Pokoutní italští právní
ci totiž v oddělení římských katastrů vyhledávali
staré zápisy a vtahovali do procesů majetkových

le právníci si naplnily kapsy značně. Jakmile se
vydají nová nařízení o používání této části archi
vu, ihned se oddělení otevře k vůli účelům čistě
věděckým

Ignoranti zavrhují to, čeho neznají. Sám profe
sor dr. Harnack ve svém díle >Aus Wissenschaft
und Leben< vytýká, jakou neznalost katolické círk
ve prozrazují protestanté. Praví, že mají jakousi
známost o starých sektách gnostických, ale největ
ší náboženský útvar, jakým jest církev katolická,
jest Jim úplně neznámý. Tedy útoční protestanté
odsuzují to, co nechtějí studovati. — Zato vyni
kající protestantský učenec J. K. Lavater napsal
básníku Leopokdu Stolberckovi, když se tento na
vrátil do katolické církve: »Zachovej čest katolické
církve, konej ctnosti“ které u nekatolíka jsou ne
možny. Konej skutky, které by dosvědčily, že
změna tvoje měla veliký účel, s kterým ty jsi se
neminul. Staň se světcem, jakým byl Karel Boro
mejský. Vy máte světce, my jich nemáme. Já cho
vám úctu ke katolické církvi, stejně jako ke staré,
bohatě vykrášlené majestátní gotické budově, Zří
cení této budovy znamenalo by zřícení celého kře
sťanstva.« — Výsměchy nesluší těm, kteří sami
přestávají důvěřovati vnitřní síle instituce vlastní.
Protestantská >Christliche Welt« napsala: »Nábo
ženství není na to, aby budilo náladu. Má tvořit
karaktery. Od církve nelze očekávat záchrany, ne
boť jediná církev, která ještě pevně stojí, je řím
ská, k níž pro nás návratu není. Kam se tedy má
me obrátit? Jedině stát může nás zachránit; neboť
on je zodpověden za to, aby národ nezhynul.« —

Nu tak vida! Do nedávna smích o šavli a kropáči.
Nyní však protestanté zcela veřejně odevzdávají
lutherská skripta pod ochranu bodáků.

Nový nezdar monlsmu. Sotva dozněly hlasy o
velikém krachu monistické Ostwaldovy obce »U
nesmy«, již dochází zpráva, jak se zřítil druhý

nictva Ostwaldova založen r. 1911v Mnichově me
zinárodní ústav k organisaci duchovní práce »Bri
cke< | (Most), který — měl — zříditi | centrálu
kulturního života celé země. Pokrokářský tisk v
Čechách psal o Mostu s velikým nadšením. Leč
— nyní pojednou správcové Mostu přestávají do
davatelům platiti. Personál byl skoro všechen roz
puštěn. Ostwald a vídeňský dr. Exner vystoupili
z předsednictva, generální sekretář Bůhrer byl
docela svého úřadu zbaven. Ubohým dodavatelům
místo peněz uděluje se poučení, že prý Biihrer ne
měl práva některé obchody uzavírati .. . Dluhů
jest. skoro na sto tisíc korun. Ostwakl dosud ne
splatil ani polovici té sumy., kterou na Most upsal.
nyní pak vůbec další placení odepřel, protože sta
novy podniku jsou sestaveny Švingulantsky. A v
jiných zemích ti monističtí papouškové, kteří mají
sotva třetinu inteligence Ostwaklovy, ba kteří ani
samostatně o vážnějších zjevech mysliti nedove
dou, slibují, že mnazákladě monismu přeformují
sociální a kulturní svízelné poměry v nádhernou
harmonii.

Padl ladní blakuě SulalndubeduíSaáměulkukoěndMtnění udat Jet

M Podporujte své diec. knihkupectví. fe

| =UPOMÍNKY =)
; K SV. PRIJIMAÁNÍ '
J v uměleckém provedení,
i ve velkém výběru. Nové
3 uměl. vzory. V každém

počtu.
varatavam",

Vavelar

S 1 kus po 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24,
30 haléřích.

“

ralavaťave"
Vzorník pod podmínkou vrácení zasíláme

A franko. — Zásilky vyřizujeme franko. £
v,

Není potřebí obraceti se na cizí firmy,
naše firma poslouží Vám k plnému

uspokojení. MAČS034

Ťa“,

===o,=Družstevní knihkupectví
vwHradci Králové, Adalbertinum. R

»

ulJalonhíAučniíMuání

Chánhů

a
N

[M

x

S Podporujte své diec. knihkupectví. 2

V AA
Politický přehled.

V delegacích tak zevrubně jako tentokrát
vnitřní politika rakouská nebyla ještě nikdy pře
třásána, hlavně spor mezi Čechy a Němci a pomě
ry na říšské radě. Zatím. co předseda ministerstva
hr. Stiirgkh jednal se zástupci obou velkostatkář
ských skupin o jejich účastenství v nové doho
dovací akci mezi Čechy a Němci, v zahraničním
výboru del. Wolf prohlašoval, že z dohody nebu
de asi nic, poněvadž prý Čechové žádají, aby Něm
ci zaplatili jim tisíckrát ústupky, které jim učiní,
kdežto sami svévolně pokračují v obstrukci, své
volně boří parlament. Wolf radí vládě, aby Čechy
donutila k vyjednávání. Proti této provokační řeči
Wolfově prohlásili del. Udržal a dr. Kramář, že
jejich strany setrvají při obstrukci v říšské radě,
dokud nebudou obnoveny ústavní poměry v krá
lovství Českém, dokud nebudou vykonány | nové
volby do sněmu, zrušena zemská komise správní
a sněm svolán a učiněn dělným. — V sobotu ve
výboru rakouské delegace schválen rozpočet mi
nisterstva zahraničního. Disposiční fond přijat 11
proti 4 hlasům. — Vojenský výbor rak. delegace
schválil řádný rozpočet vojenský. — V zahranič
ním výboru uherské delegace princ Ludvík Vin
dischgritz ostře odsoudil zahraniční politiku říše.

Na poloostrově balkárekém nemá vůbec monarchie
naše nechat působit cizí vlivy. Nynější Albánie ne
ní schopna života. Chceme-li míti zisk z Albánie,
musíme tam organisovat brannou moc, rozvoj kul
try, musínseteams.poslat lidi, kteří by v každém
odboru dovedli organisovat.

Hr. Clam-Martinic o zahraniční politice. V za
hraničním výboru rakouské delegace 7. t. m. pro
mluvil pozoruhodnou řeč hr. Clam-Martinic, kte

krise jako záštita míru, přes to však nastalo zhor
šení naší mezinárodní situace. Naše vekmocenské
postavení mnoho ztratilo, naše vážnost v cizině,
odhadování naší síly, životaschopnosti pokleslo, ba
co více, poklesla i naše důvěra v nás samotné.
Trojspolek ovšem sesílil, mírumilovnost ukázal,
spojenci však tohoto přátelství používali na úkor
rakouského prumyslu, tedy hr. Berchtold svou po
litikou měl všemožně podporovati hospodářské po
iněry naší říše a chrániti je proti — spojencům,
především proti Německu. K Srbsku při nastáva
jícím vyjednávání buďme sice blahovolnými, ale
ani o vlas neslevme ničeho z říšských zájmů.

Jihoslované oporou státu. V zahraničním vý
boru rakouské delegace prohlásil delegát dr. Ko
rošec, že Jihoslované při pojednávání o poměru
k balkánským státům musejí býti velice opatrný
mi, aby opět nebyli denuncováni, jako by byli
nespolehlivým živlem v Rakousku. Rakouská a
maďarská politika vůči Jihoslovanům jest ovšem
schopna vyvolati iredentu. Avšak naši národové
jsou politicky tak dobře vychováni, že neposlou
chají všelijakého našeptávání a důvěřují dynastii,
která v daném okamžiku přece něco dá na věrnost
Jihoslovanů. Jihoslované přejí si naléhavě lepší
poměr k Srbsku již proto, aby Srbsku byla vzata
možnost rozšířit velkosrbské nároky na jihoslo
vanské země rakouské. Hr. Clam-Martinic děkuje
dru Korošcovi za jeho slova, protože tento dele
gát mluvil jako černožlutý Jihoslovan jménem vel
kého počtu černožlutých Jihoslovanů. To jest v
této chvíli zvláště cenným, neboť Jihoslované jsou
povoláni, aby hráli v monarchii velkou úlohu a
byli mocnou oporou státu. Del. Dr. Šusteršic pra
vii, že Slovinci nechtějí přináležeti k velikému Be
nátsku, nechtějí však také ztratiti se v pravoslaví,
poněvadž bezpodmínečně trvají na své víře.

Českoněmecké vyrovnání. V zahraničním vý
boru zmínil se baron Parish, že nastávající po
kus o českoněmecké vyrovnání jest poslední. Ne
zdaří-li se, pak rozhodující kruhy zasáhnou sa
my, ježto nelze déle národy v Rakousku ponechat
v dosavadní situaci.

Branný přispěvek v Německu. Německá vlá
da vypsala na branné účely říše německé daň ze
jmění a vysokých příjmů, tak zvaný bramný pří
spěvek jednou pro vždy. Soudilo by se, že na
branné účele říše německé mají platit jenom pří
slušníci němečtí, ale vláda německá toho vyžaduje
i od příslušníků cízích. Proti tomu se ohradila
Francie a Rusko, dokonce i malé Nizozemsko a
Belgie, ale vláda rakouská ani muk.

Protirakouské demonstrace v Italii, k nimž
dala podnět srážka Slovinců a Italů 1. května v
Terstu, opakovaly se minulý týden po celé zemi,
především v Miláně, v Římě, Neapoli, Florencii,
Palermě, Veroně. Hlavní slovo vedou tu studen
ti vysokoškolští a středních škol. V Miláně muse
lo zakročiti i vojsko, ježto demonstranti podnikli
útok na rakousko-uherský konsulát. — Při té pří
ležitosti ve výboru rakouské delegace dr. Šuster
šič pravil, že jest přímo neslýcháno, že v Italii
jsou rozechvění nad tím, uspořádají-li Slovinci
v Terstu prostou procházku. Snad se v Italii soudí,
že se Slovinci při tom dají klidně od Italů bíti.
Dejte Slovincům a Charvatům v Přímoří stuiná
práva jako Vlachům a budou spokojeni. — Dr. Ko
rošec tvrdí, že Rakousko Italii nepotřebuje, avšak
Italie bude nás vždy potřebovati vzhledem ku své
středomořské politice a ku své politice v Malé
Asii.

Soclální pojišťování v Belgii. Belgická posla
necká sněmovna přijala zákony o nemocenském a
invalidním pořištění a zákon zavádějící starobní
pense. Pojištění jest povinné pro dělníky a zřízen
ce obou pohlaví, jejichž roční výdělek nepřesa
huje 2400 franků.

Srbsko a Východní dráhy. Rakousko trvá na
bezpodrmínečném vydání srbských linií Východní
dráhy dosavadní společnosti (dráha byla za války
Srbskem zkonfiskována) a návrhy Srbské úplně
odmítá. Návrhy srbské zajišťují dopravu Sandž“
kem do Soluně a přes Bosnu a Hercegovinu k A
drii. Dr. Kramář v delegacích v otázce té radí,
ať se zachrání, co se dá zachránit. Obchodní ce
stu do Soluně nezískáme, lépe jest domoci se
svobodného přístavu soluňského. Del. Kadlčák my
slí, že by bylo chytřejší umožniti Srbům cestu k
Jaderskému moři, než je zatlačiti do Soluně. Při
tom bylo by možno otázku Lovčenu, která jest
pro Rakousko také důležitou otázkou, uspokojivě
rozřešiti. Srbská vláda odpověděla, že trvá na se
státnění Východních drah, že však je ochotna dáti
staré společnosti odškodnění a Rakousku dáti ta
kové výhody, jaké jsou v zájmu jeho dopravní po

litiky.



V Albanii. Na rozkaz knížete Viléma bylo ne
přátelství na celé čáře zastaveno; den před tím
porazilo albánské četnictvo Epiřany u Hormova
a také Kolonia dobyta opět Albánci. Přes to však
Epiřané nepřijali klid zbraní, — Mezinárodní kon
trolní komise radí se zatím s předsedou prozatím
ní vlády pro Epiros Zografem a ministrem zahra
ničním Karapanem o zavedení pořádku...

Válka v Americe. Spojené státy vyvíjejí horeč
nou Činnost. Válka považuje se za neodvratnou a
vláda činí poslední přípravy. — Porady zprostřed
kovatelů iníru budou u vodopádů niagarských. —
Vůdce mexických povstalců neustává v boji proti
vládnímu vojsku Huertovu. Teď jim jde o města

NA ŽVOTPRVNÍČESKÁ
PRAHA, palác „Koruna“, Václavské náměstí,

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Církevní věstník.
pobožnosti v Hradci Králové. V předvečer pobožnosti
© půl 6. hod. odpol. úvodní kázání a litanie s požehná
ním. — Na den sv. Jana Nepomuckého: Tiché mše svaté
budou slouženy od 5. hodiny ranní až do hodiny osmé
(poslední mše sv. o půl 8. hod.) V 8 hodin německé
kázání, po kterémž zavítá sem procesí z bisk. chrámu
Páně sv. Ducha, načež sloužena bude tichá mše svatá
»devátá«. Slavné hlavní služby Boží počnou o desáté
hodině kázáním českým v kostele a za příznivé pově
trnosti také venku před kostelem. Odpoledne ve 4 hod.
bude kázání, po něm litanie s požehnáním. — Po celou
oktávu: ve všední dny i v neděli a na svátek Nanebe
vstoupení Páně budou slouženy mše svaté tiché od ho
dimy 5. až do hodiny 8. (poslední mše sv. o půl 8. hod.).
Ve středu a v pátek mimo to bude v 8 hodin sloužena
obvyklá »fundata«. Odpoledne po všecky tyto dny po
celou oktávu bude o půl šesté hodině kázání. po něm
litanie s požehnáním. Celá tato osmidenní pobožnost u
končí se v sobotu večer dne 23. t. m. zpěvem ambro
sřánským »Te Deum laudamus«, Fundační mše svaté:
Ve středu o 6. hodině ranní bude slouženo slavné Re
ouiem za Jana Teichla, bývalého zdejšího rektora a
kanovníka, v pátek pak tichá mše svatá za Marii
Schlaufovou. Po obou těchtomších svatých bude ob
vyklé rozdílení almužen.

Před dvěma sty lety. Na počátku roku 1714 byl
purkrabský dům v Hradci Králové zcela přestaven a
upraven za seminář a ponechána z něho za refektář
dobře klenutá síň, v níž zasedával purkrabský soud.
Síň jest nynější oratoř. Dne 15. března 1714 připomíná
se již první rektor biskupského semináře kanovník u
sv. Ducha Jiří Josef Pruša. Dne 16. května 1714 uvedl
biskup Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic šest kněží
do nového ústavu. Alumnové tito měli uloženo čísti fun
dační mše sv., přisluhovati v biskupském kostele při

kých i praktických vědomostech theologických, kteréž
Jim na vysokých skolách pražských byly přednášeny.
Roku 1714 po úplném utišení morové rány v Čechách
dne 13. května vedl biskup Vratislav slavný průvod z
kostela sv. Pavla do kathedrály za hojné účasti ducho
venstva, měšťanstva, okohních vrchností a zbožného
lidu na poděkování, že iněsto i okolí bylo zachováno od
moru. A s ttm úmyslem a dle učřněného slibu počalo
také městské představenstvo téhož roku se stavbou sou
soší uprostřed náměstí ke cti a slávě Boží. neposkvrněné
Panny, sv. Joachima, sv. Anně, sv. Josefu, sv. Šebesti
ann,-sv. Vavřinci, sv. Karu Borr.. sv. Václavu, sv. Janu
N., sv. Františku X. a sv. Rozalii ke cti. — J. N. J.

Česká pouť do Lurd. Kongresové lístky se budou
rozesflat v červnu v pořádku. v jakém přihlášky došly.
V Lurdech konají se velkolepé přípravy k uvítání pa
pežského legáta. kardinálů, biskupů a ostatních církev
ních hodnostářů, jichž veliká řada jest již přihlášena.
Lurdský spolek v čele s nejd. protektorem J. Eminencí
ziskal si zásluhu, že zřízena byla česká sekce. aby i
český národ při světovém euch. kongrese byl důstojně
representován. Přihlášky poutníků přijímají: Ant. Kaš
párek. farář Praha-Il.. Leop. Kolísek, farář Blansko.
Morava a Jos. Róssler. farář t. č. Vel. Ouřím u Rych
nova n. Kn. ——

o

Zprávy organisační
a spolkové.

Spolková činnost v Pouchově. Z činnosti katolických
spolků farnosti naší poznati můžeme, že nejsme tak
slabí a neuvědoinělí, jak naši protivníci myslí. Nemáme
sice v nrístě žádné místnosti spolkové, ale přece neob
mezili jsme se jen na počet svých členů ani na čtení
listů, nýbrž borlivě účastnili jsme se na všech schůzích,
které naše jednota v přifařených obcích konala. Čítáme
jen 3 spolky katolické v naší farnosti a to: katol. národ
ní Jednotu pro Pouchov a okolí, sv. Josefskou Jednotu
na Slezském Předměstí a 2 odbory katol. mládeže na
Pouchově a Slezském Předměstí. Z podzimní činnosti na
šich spolků vyjímáme toto: Schůze konány byly v Ru

sku. Přednášel P. J. Havelka, kooperator z Pouchova:
»Otázka náboženská otázkou českou«, »Proč se orga
nisujeme«. Ve Slatině. P. Havelka: »Prač se organi
sujeme«. Dr. Konečný, profesor z Hradce Králové: »Mo
derní názor světový«. P. Havelka: »Nepřátelé křesťan
ského názoru světového«, P. F. J. Konečný, farář z
Pouchova: »Neblahé zjevy dnešní společnosti« a P.
Havelka: »O0nutnosti organisace naší mládeže«. Na SI.
Předměstí byly tyto přednášky: P. Havelka: »Otázka
náboženská otázkou českou« a byla odbývána valná
hromada Jednoty sv. Josefské s přednáškou P. Havel
ky: »Budoucnost katolíků«, po níž předveden obraz ze
života prvotních křesťanů: Monika. Zvláště Jednota na
Slezském Předměstí byla letos velice činna. Kromě vý
borových schůzí konány též divadelní hry, z nichž jme
nujeme: »Krasata, Chudý plsničkář, Na dušičky, Moni
ka“, a dětské, velmi zdařilé »Jestičky«. Jednota pouchov
ská, nemajíc své vlastní místnosti, účastnila se horlivě
všech těchto prací. Pro mládež konal schůze ve farní
kanceláři obětavý protektor náš p. farář a duchovní
rádce P. Havelka. Kromě této činnosti hortivě čtli lidé
naší své časopisy. Že naší stoupenci jsou uvědomělí, o
tom svědčí to, že dochází do naší farnosti 243 čísel
různých listů týdně a to: Štítů 58, Venkovanů 24, Doro
stů 13, Meče 14, Kříže a Maria 36, Jitřenky -94. Krom
těchto Obnova a Naše Listy, Čech, Práce, Časové Ú
vahy, Obrana víry, Růže Dominikánská, Echo z Afriky,
Dědictví sv. Jana a sv. Prokopa v několika exemplářích,
Vlast a 500 ex. sv. Vojtěcha a Věstník víry. Krom toho
máme na SI. Předměstí Raifeisenku značně silnou a čí
lou, která jest ve Svazu katol. Raifeisenek. O zábavy
též nebylo nouze. Mimo to podporujeme a pracujeme
v podnicích v Hradci Králové, kdež naší členové jsou
činní při různých příležitostech. Vykazujeme tudíž čin
nost daleko větší. než všecky ostatní spolky pouchov
ské dohromady. A poněvadž všechen zdar náš jen na
práci záleží, vybízíme naše stoupence jen k vytrvalo
sti. Zdař Bůh!

Do Nového Města n. M. a okolli Žádáme vřele
všechny skupiny katolické mládeže, odbory a jednoty
»Orla« na Novoměstsku, aby již během měsíce května
oznámily okresnímu organisačnímu výboru katol. mlá
deže, kolik členů se zúčastní zemského sletu +Orla« v
Hradci Králové. Všichni ostatní, kteří se hodlají zúčast

niti, nechť se laskavě přihlásí buď u předsedů skupin,
náčelníků »Orla« neb u jednatele O. S. Č. M. K. vlp.
Frant. Mimry, kaplana v Novém Městě n. Met. Přihlá
šení tato buďtež učiněna co nejdříve, by se včas mohl
stanoviti přibližný počet účastníků a zažádati za slevu
jízdného!

Bohuslavice. V naší jednotě sv. Václava přednášel
dne 10. t. m. dp. J. Sahula o husitské toleranci. Vylo
žil. jak v době, kdy všecky veřejné akce byly úzce
spiaty s náboženstvím, bylo obtížno vyhnouti se prud
kým konfliktům. Pak promluvil o husitské inkvisici a 0
tom, jak 150 let husité pronásledovali jinověrce. Účast
posluchačů byla velice četná. Ku konci vdp. farář Hro
neš pohovořil o svých vzpomínkách na cestu do Říma
a ukázal přítomným některá pěkná vyobrazení.

Dokonalé opravy a pozlacování

oltářů, kazatelen, soch atů.
provádí

Jos. Řehna, iiA.Ontl,
odborné pozlacovačství a polychromie

v Kutné Hoře, Havl.nám.155.

Umělá polychromie
soch a křížow.cest.

Návrhy a rozpočty zdarma.

Na skladě kříže nábrobní, nástěnné a všeho drahu
rámce a obrazy. PEP“ Založeno v r. 1888.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 11. května 1914. Za dar
K 50.--, věnovaný ve prospěch zdejšího ústavu chu
dých paní Pavlínou Tolmanovou k uctění památky ze
snulé paní Anny Viktorinové jménem její příbuzných,
vzdány byly díky. — Vzato bylo na vědomí, že c. k.
okres. hejtmanství udělilo povolení ke zřízení čistírny
peří v domě čp. 106 v D'ouhé ulici p. Josefu Klumparo
vi a že pan Fr. Kudrna schválen byl výčepníkem piva
v důstojnickém parku. — Vyhlásí se. že zemská správní
komise král. Českého schválila pravidla, dle nichž vy
bírati se bude zvýšená šesti procentní obecní dávka z
nájemného, převyšujícího 200 K ročně, dnem 11. dubna
t. r. počínajíc a stávající obecní vodní dávka zvýšena o
50 procent, jak při vodoměrech tak paušálech, rovněž
dnem 11. dubna t. r. — Udě'eno bylo povolení ke stav
bě jednopatrového domu pp. manželům Janu a Marii
Hofmanovým na parcele č. 4 v bloku VII. v ulici Ky
dlinovské. — S policejním úřadem bude sděleno, že p.
Jan Vanický neobdržel pro dům čp. 405 v ulici Sádovské
koncesi k výčepu líhovin. — Vzato bylo na vědomí, že
okresní hejtmanství vyhově'o rekursu městského úřa

niěst. zvěrolékař, dokud byl substitutem def. městské
ho zvěrolékaře, nebyl povinným k pensijnímu pojištění.
— Návrh chudinského odb. na udělení porci špitátských
v počtu tfí a to ženských postoupen byl městskému za
stupitelstvu. — Vypfše se konkurs na obsazení tří porcí
Špitálských pro muže. — Družstvu pro stavbu tělocvič
ny uděleno bylo povolení k uspořádání koncertu v měst.
parku na Žižkově náměstí v neděli dne 17. května t. r.

Řádná schůze městského zastupitelstva v Hradci
Králové konati se bude ve středu dne 20, května o 4.
hod. odpůklne. Projednají se některé věci nadační. Stane

se usnesení o dalším vybírání: dávky z piva, z lihovin,
z vína a předloží se ku schválení pravidla o jich vy
býrání. Předloží se ku schválení obecní účty za rok
1912. Personalie. Volba reklamační komise pro volby
do městského zastupitelstva. Volba dvou důvěrníků pro
soudní šetření za příčinou doplnění pozemkové knihy
pro Hradec Králové. Volba důvěrníků pro daň z příj
mu. Dá se vyjádření o žádostech Pravovárního měšťan
stva za koncesi hostinskou. Předloží se ku schválení
bilance obecní zastavárny za rok 1913 a návrhy odbo
ru zastavárenského. Předloží se ku schválení podminky,
za nichž c. k. ředitelství severozápadní dráhy dovoluje
položiti kabel na silný proud elektrický pod pozemek
dráhy v km 32.8-9 v trati Chlumec—říšská hranice
(Mittelwalde).

Vyhláška. Dnem 13. května t. r. vyloženy jsou dle
$ 72. obec. zřízení účty příjmův a vydání obecních dů
chodů, obecní plynárny, obecních voďáren, měst. ú
středních jatek, účtu pevnostního, měst. ústavu na ú
pravu mléka pro děti, měst elektrárenských podniků,
místní škotní rady, měst. dtvčího lycea a spojeného s
ním dívělho reform. reálného gymnasia, měst vyšší
školy pro ženská povolání hospoďářská, veškerých fon
dů a nadací města Hradce Králové, všech školních na
dací a fondů za rok 1913 u úřadu purkmistrovského, kde

a připomínky k nim činiti.
Repertolr Městského divadla v Hradci Král. Hrají

se následující díla v těchto dnech měsíce května: 16.
Polská krev. 17. Strakonický duďák. 18. Kejklíř matky
Boží. 19. Polská krev. 20. Luisa. 21. Strakonický dudák
(odpoledne). Taneček její výsosti (večer).

Jubilejní vzpomínka na řádění »zhoubného« kleri
kalismu v Hradci Králové, Letos slaví městská spoři
telna padesátiletí svého trvání. V jubilejním roce vynáší
čistý zisk hlavního fondu K 76.183, což pro vyhublé
naše obecní finance bude příjemnou podporou. Neškodí
uvésti na pamět, že před 50 lety mezi 12 zakladateli
spořitelny byli z kněžstva hradeckého: biskup Hani,
kapitolní děkan Rais a kanovník Pelikán. Mezi 14 při
spívateli kanovník Jansa. Poškozoval tedy klerikalismus
již před 50 roky zdejší obec svou rozpínavosti.

Výlet do hostince ke Špryňarům pořádá v neděli
dne 24. května spolek' paní a dívek »Anežka«.

Lavinový obchod je zakázán. Jakási firma Josef
Deutsch v Pešti rozesílá českým živnostníkům a jiným
soukromým osobám pozvání k lavinovému obchodu. —
Zemská Jednota obchodních gremií upozorňuje obecen
stvo, že každý, kdo by se lavinovým obchodem zabý
val, dopouští se přestoupené předpisu živnost. řádu. —
Proti řadě osob by'o již trestní řízení zahájeno. Kromě
zklamání, kterého se dočkají z podobného obchodního
spojení horliví odběratelé bloku. čekají je ještě tresty
jako agenty cizí firmy podvodné. Dobře učiní každý,
kdo takové došlé pozvání odevzdá představenstvu gre
mia v místě. Župa obch. gremil kraje Královéhradeckého
jest povinna taktéž vážené obecenstvo varovati před
tímto obchodováním.

Ze Živnostenské školy pokračovací. Jako předešlá
léta. tak i v tomto školním roce dostalo se všeobecné
živnostenské škole pokračovací pro učně v Hradci Krá
lové různých i vydatných darů ať na penězích, ať jina
kým způsobem dodaných. Proto všem p. t. vzácným
příznivcům i dobrodincům. z jichž řád odešel dlouho

Jetý podporovatel velkoobchodník p. Karel Teuber, vzdá
vají školní výbor i správa této školy své nejupřímnější
díky s přáním jistě odůvodněným poměry a cílem toho
to učeliště, aby i nadále ochotně přispívali na prospěch
i zdar školy pokračovací:

Úmrtí. Dne 58.května zemřela dceruška všeobecně
váženého p. c. k. vrchního zvěrolékaře Frydrycha Beta.
V den pohřbu dne 10. t. m. vřelou soustrast projevili

ti, dárci věnců a kytic. — 9. května rozloučil se s timto

jehož upřímná a milá povaha mu získala veliké sympa
tie. Pohřeb vykonán v úterý 12. května.

Dar. Na místo věnce na rakev paní Anny Viktori
nové, roz. Tolmanové, věnoval pan JUDr. Boh. Tolman,
c. k. náměstek státního zástupce v Chrudimi na vnitřní
úpravu v tamním arciděkanském chrámu Páně obnos
50 korun.

Dary. Pan c. k. okresní vrchní zvěrolékař František
Frydrych v Hradci Králové věnoval odboru Klubu če
ských státních úředníků v Hradci Králové obnos 50 K
na uctění památky zesnulé dcerušky Bety ve prospěch
fondu pro sirotky po c. k. státních úřednících. Obnos
byl svému účelu odevzdán a odbor vzdává šlechetné
mu dárci vroucí dík. — UÚřednictvo c. k. okresního
hejtmanství v Hradci Králové složilo ve. prospěch Sa
natoria v Pleši obnos 20 K na uctění památky téže
slečny.

»Děti kapitána Granta< v Grandbiogratu v Hradci
Králové. Od 16. do 22. května bude se předváděti tento



velice zajímavý snímek, spracovaný dle známého Ver
neova románu, který zajisté vzbudí pozornost veške
rého našeho čtenářstva. Jest to prvé dílo slavného spi
sovatele, které uzříme na plátně kina a v letní saisoně
objeví se další díla toho velikána. Snímek »Děti kapi
tána Oranta« byl zhotoven velkým nákladem a jest o
pravdu jedním' z těch, které můžeme nazvati nejen
vysoce naplnavými a dokonalými, ale i poučnými. Hlav
ní motiv jest čistá velká láska dvou dítek k nezvěst
nému otci. Dítky naleznou dobré lidi, kteří jim v jejich
námaze, nalézti ztraceného otce, z plných sil pomáhají.

Jest jim třeba překonati značné překážky, přestáti ži
velní pohromy, které působí svým kinematograficky mi
strným provedením na diváka grandiosním dojmem. U
vedeme jen několik scén: Vynesení malého Roberta o
brovským kondorem do závratné výše. Sesouvání půdy
a hrůzné zemětřesení v horách Kordillerách. Zastřele
ní kondora a záchrana Roberta náčelníkem indiánů Tha
lavou. Útrapy na cestě vypráhlými pampami. Vítězný
boj Roberta se zdivočilým stádem bůvolů. Povodeň.
Útěk cestovatelů na osamělou vrbu, do níž sjede potom
blesk a zapálí ji. Výprava do austrálských močálů. Pře
padnutí loupežníky. Sřícení se vlaku do bezedné rokle.
V zajetí u lidojedů kmene Maori. Návrat na yachtu
»Duncan« a konečně tklivé shledání se dětí kapitána
Oranta s vlastním zmizelým otcem. — To vše třeba
viděti — zde slovo jest slabé, ohudé! Patříme na sní
mek ten ne jako na prováděný film,nýbrž jako na sku
tečnou událost, před našima očima se odehrávající. Sou
hra herců jest výborná a regie jediná svého druhu. —
»Děti kapitána Oranta« promitány budou v Grandbio
grafu po celý týden. Začátek v 8 hodin večer. V neděli
a ve svátek jsou dvě představení, ve 4 hod. odpol. a v
8 hodin večer.

Zbytečné nesnáze. U cesty k Malšovicům na louce
u mostu pradleny za putnu prádla rozktádaného k bítení
musí platit 10 hal. Bylo by záhodno, aby se při takovém
vybírání také poskytlo trochu pohodlí, na př. aby tam
byla umístěna nějaká prkna na-způsob stolu ke skládání
prádla a aby byly opatřeny koly k rozvěšování. Tak
by se nekazily stromky, k jichž kotům ženy prádlo věší.
V jiných městech jest již v tom směru dobře postaráno.
Zároveň však dlužno upozorniti, aby si pradleny neza
bíraly pro sebe větší díl louky, než jim náleží. Snadno
lze odpomoci při dobré vůli nesnázím na obou stranách.

Nález peněženky. V sobotu dne 9. května se nale
zla mezi Slezským Předměstím a Slatinou peněženka
s menším penízem. Majetník se o ni může přihlásiti u
p. Františka Dvořáka v Černilově.

7 Pýuchov. V noci ze soboty na neděli (9. května)
byl zde vykraden socialistický konsum. Ztráta není ve
liká. Zloděj vzal jen asi 40 K hotových peněz, škatusku
cigaret. nějaké prádlo. Ostatního se netknul. Byl to te
dy zvláštní zloděj: jídla a nápojů, jichž bylo v konsumu
dost a dobrých, ani se netknul kradl jen peníze —
jak> by potřeboval na flám. Kdo poměry místní znají,
všichni se této krádeži podivují a větří zloděje s po
měry dobře obeznámeného. Ano, již vyslovují se i ur
čiti jména: hádá se, že prý to byl mladík a ne daleko
od Pouchova. Strážnici a četníci pilně věc vyšetřují.
Do čtvrtku (minulého) podařilo se nalézti četníkovi část
ku ukradených peněz, totiž asi 6 K. které zloděj odci
zil v balíčkách složené, ale zahodil z vlaku mezi Hrad
cem : Opatovicemi. Mimo to vyhodil zloděj i svou taš
ku. jakou mívají cestující. Byly prý v ní ukradené v
konsumě pouchovském ponožky a dalekohled, jenž prý
byl asi jinde ukraden. Zloděj zahodil ty věci, poněvadž
se donmníval, že je stíhán četníkem, kterého viděl vse
dati za sebou do vlaku. Četník přisedl však náhodou a
nemaje potuchy, že s ním jede zloděj, který zahazuje
podezřelé předměty, aby jimi nebyl prozrazen. Pou
chovští cbčané kroutí hlavami nad způsobem, jak se
krádež stala. Konsum je v domě, kde je řeznický a je
ště jiný krám a kdež jsou obývány místnosti všecky v
bezprostřední blízkosti konsumu. Na dvoře jsou dva
silní psi — na náves je silnice stále frekventovaná (i v
noci často), nedaleko školy, kostela a dvou hospod.
Máme zde nočního bdělého hlídače a správce konsumu
je opatrný: i peníze uzmuté měl uschovány a přece
byly ukradeny. Zloděj nešel dvorem, nýbrž z ulice,
paklíčem si otvíral dvéře domovní i konsumní a do
mácí zlí psi ani necekli. Pověstí, výkladů a dohadů jest
ovšem plno, ale jistoty téměř žádné. Policejní pes ne
mohl nalézti stopy a pohozené zlodějem peníze na trati
železniční k Opatovicům zdají se míti za lubem oklamati
pátravé hlídače, aby sháněli zloděje v kraji kde není.
Kdož ví. čí byla i taška, kterou zloděj s drobnými pe

ězi odhodil. Vše tedy popleteno a dosud tajno.
Plotiště v dobách minulých. Severozápadně od Hrad

ce Králové rozprostírá se po pravém břehu Labe v nej
úrodnější části zlatého prutu osada Plotiště. Ves tato
obdržela jméno své po nějaké prastaré osadě plotěné
nebo ploty hrazené. O tom, že Plotiště byly prastarou
osadou. svědčí různé vykopané nálezy předhistorické

Labi. Též při náhoně mlýna Kydlinova byly nalezeny
nádobky rázu lužického a v několika jamách střepy la
ténské. Nálezy ty chovajíse v historickémmuseu Krá
lovéhradeckém. — V Plotištích býval od pradávna jeden
dvůr svobodný.'o němž sám Karel IV. v listu dne 13.
září 1350 daném v Hradci nad Labem prohlašuje, že »od
starých a dávných časů osvobozen byl od všelikých
obecních. příspěvků. sbírek. daní a břemen ostatním
dvorům zdejším ukládaných.« Téhož času náležel dvůr
ten s třemi a půl honů k němu patřících rolí (151 korců

deckého. Za věrnou a upřímonu poslušnost potvrdil mu

Karel IV. dotčeným listem svobodu tuto s dodatkem, že
on i jeho potomci aneb kdožkoli list tento míti budou,
plnou moc má a miti bude, dvůr tento se vším jeho pří
slušenstvím prodati, darovati, zastaviti, vyměnití a dle
svého jim vládnouti. (C. J. von B. Geschichte der Stadt
Kóniggrátz I. Th. str. 131.) Brzy však nato zavražděn
byl pan Ježek a dle tehdejšího práva spad dvůr ten
na krále. Avšak již dne 20. května 1351 daroval jej Karel
IV. s touž svobodou svému osobnímu trubači Bernardovi
za jeho pilné služby a zvláště za to, že v službě své
byl těžce poraněn. Bernard však záhy postoupil statek
tento za řádně vyplacenou sumu peněz Jakubovi a Fran
tiškovi, bratřím zavražděného pana Ješka, kterýž postup
Karel IV. dne 14. července 1351 potvrdil. — Jiný dvůr
v Plotištích náležel na začátku vlády téhož panovníka
Janovi z Chrudimě, měšťanu hradeckému a jeho bratru
Petrovi, kaplanu pražskému. Tito však vyměnili dvůr
ten za statek a masné krámy v Hradci n. L., patřící
k špitálu sv. Anny, kterouž výměnu Karel IV. listem da
ným v Praze 17. ledna 1358 potvrdil. O výměnu žádali
zakladatelé špitálu sv. Anny v Hradci n. L. a to: Jan
rychtář ml a manželka jeho Markéta. — V XIV. století
náležela většina dvorů v Plotištích jednotlivým měšťá
nům hradeckým, zejména jéden roku 1388 měšťanu Ky
dlinovi. Roku 1388vyznal totiž Kydlín, soused hradecký,
že drží zboží v Plotištích od Ondřeje, někdy souseda
hradeckého koupené, z něhož vychází plat dědičný k
oltáři sv. Ondřeje v kostele sv. Ducha v Hradci nad
Labem. — V XV. století držela tento dvůr v Plotištích
Kateřina Kydlinová. Měla rozepři s komorou královskou
o dvůr ten. poněvadž tato hlásila se k němu jako k zboží
služebnímu. Kateřina Kydlinová však svědky prokázala,
že zboží to je svobodné a že toliko »šos« k městu a
úrok k hradu (totiž královskému v Hradci) platit má.
(Seznání svědků o tomto sporu v královských deskách
dvorských dne 30. září 1456.) — Kydknové byli jednou
z nejstarších městských rodin hradeckých. Ku konci XV.
století jmenují se »panoši«, užívajíce erbu a titute »Ky
dlin z Plotišť«. V první čtvrti století XVI. seděl na jed
nom dvoře Kydlinovském Mikuláš Kydlin, soused hra
decký, který roku 1533 koupil mlýn v Předměřicích.
Dvůr ten (v Plotištích) s krčmou a mlýnem spadl roku
1567 po smrti Mikuláše Kydlina na komoru královskou,
poněvadž to bylo zboží manské a Mikuláš Kydlin nezů
stavil dědiců přirozených. Roku 1569 v středu po neděli
průvodní koupila obec hradecká dvůr ten s mlýnem,
krčmou výsadní, cihelnou, robotami a s jiným vším,
jak a což jest na J. Milost císařskou po někdy Mikuláši
Kydlinovi v Plotištích právem manským a berním při
padlo od komory královské za 3000 kop grošů českých.
-- Tím dvůr Kydlinovský v Plotištích, který byl man
stvím služebním ke hradu Hradeckému, dostal se v drže
ní obce hradecké. Usnešením ze dne 4. listopadu 1588

odprodala však obec ode dvora toho mlýn Jiříku Ve
selému za 4000 kop gr. m. a 5 kop gr. úroku. — Roku
1431 připomíná se panoš Jan Kliment z Plotišť. Seděl
bezpochyby na tvrzi, jejížto držitelé se byli z práva
měšťanského vyzuli a právo zemské podnikli. Janův
bratr Petřík seděl ve Hlušicích. kdež také držel statky
Jetřich z Plotišť. Roku 1451 náležel jeden dvůr v Plo
tištích Vavřincovi. synu Gebaura z Plotišť, jenž v pon
dělí po sv. Prokopu 10 kop grošův od špitálu sv. Anny

úrok jedné kopy. | tento špitál měl v Plotištích svůj
dvůr, který však málo vynášel. Z té příčiny městskou
radou roku 1502 prodán byl jakémusi Davidovi.

(Dokončení.)

V Bykánl konána byla dne 5. května generáhí ka
nonická visitace a slavnost udílení sv. biřmování za
veliké účasti ce'lé farnosti a Šširého okolí. Při příjezdu
do farnosti (den před tím) uvítán byl Jeho Excelence
neidp. biskup pro silný déšť misto u slavobrány v krás
né zámecké kapli v zámku Roztěžském, odkud nádherný
jest pohled do kraje Čáslavského, vysokorodým panem
patronem, říšským svob. pánem Karlem z Dalberga, zá
stupcem obce, duchovenstvem a družičkami za dítky
ško'ní. Hlavní uvítání celou farností konalo se však v
den sv. bířmování 5. května, kdy Časně z rána za zvu
ků jásavé hudby vyšly v Tyništích seřaděné sbory ha
sičské a banderium 27 jezdců pod velením p. Semeráda
z Tynišť Jeho Bisk. Milosti k Malešovu vstříc. Dojemný
byl to okamžik, když za hlaholu zvonů, za „střelby a
zvuků hudby provázen čackými banderisty vjížděl nej
důstojuější náš vrchní pastýř jako kníže míru do staro

Š Zoudaní a ray Ša Opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlacovačský

GAUDENUnh
V LITOMYŠLI.

Doporučení po ruce. Na požádání jsem
všdy k slušbám bezplatně k ústsímu

jednání se dostavití.

bylého sídla rozsáhlé kdysi farnosti bykáňské, kde u
slavobrány vysokorodým p. palronem, mástním staro
stou, duchovním správcem, p. řídicím učitelem z Balmá
za učitelstvo a družičkou za dítky školní byl uvítán.
Všem děkuje a dítky žehnaje ubtral se Jeho Excelence
do fary a pak do chrámu Páně, kde konána slavnost
sv. bifmování a zkouška dítek z náboženství do 1. hod.
Rovněž skvěle uvítán byl nejtp. biskup odpoledne o 5.
hod. u slavobrány v Malešově, načež po zkoušce z ná
boženství odejel na zámek Roztěžský. Vlídnost J. E.
a láska k dítkám uchvacovala všecka srdce a pobyt
arcipastýřův ve farnosti zdejší zůstane všem v drahé
a trvalé upomínce po celý život.

Suchdol u Kutné Hory. Radostný, toužebně očeká
vaný 6. květen konečně nadešel. Z blízka i z dáli Md
ptifařený přispěchal přivítati Jeho Excelenci nejdp. bi
skupa. Rázem půl 8. hodiny lahodný hlas zvonu a od
měřené akordy domácí kapely i střelba oznámily shro
mážděnému lidu příjezd Jeho Excelence. U stožáru tkli
vou řeči přivítal farář J. Nep. Král svého arcipastýře.
Družičky Jiřinka Nováková ve jménu všech dítek pro
nesla proslov a Mařenka Horáčková podala kytici. Nej
starší člen zastupitelstva Suchdolského p. Jos. Snížek
oslovil J. Exc. a přál mnoho štěstí. Za přifařené obce
p. Jan Peier, rolník z Dobřeně. za učitelstvo jadrnou
řeč promluvil p. řídácí Emanuel Černý z Tuchotic, za
sbory dobrov. hasičů obcí Miškovické, Dobřeňské a
Suchdolské p. Čeněk Pauš z Miškovic. Zvláště dojimalo
všecky, že súčastnil se uvítání i vysokorodý říšský 
svob. pán Karel z Dalbergu s urozenou chotí svojí. Po
představení jednotlivých osobností v průvodu kněží ubí
ral se nejdp. biskup alejí lip a řadami mládeže i lidí do
spělých do malého ale útulného chrámu Páně. Kázáním
svým J. E. naklonil si srdce všech. Zvláště mládež ve
chvíli, kdy nejdp. biskup sám zkoušel, vřele přilnula k
vznešenému hodnostáři. Z kostela ubíral se průvod do
budovy škomí ku pokračování ve zkoušce dětí domá
cích. Před budovou uvítal Jeho Bisk. Milost místo ne
mocného p. řídícího učitele p. učitel Jech. Krátce vy
měřená doba prchla a nastalo loučení. Kostel opět byl
naplněn věřícím lidem, který ještě jednou přišel shléd
nout otcovskou tvář biskupovu a uslyšet slova loučení.
U stupně oltáře dp. farář poděkoval J. E. a poprosil, by
dal na rozloučenou kolatornikům apoštolské požehnání.
J. E. pochváliv horlivost. vyhověl přání a po krátké
promluvě, při níž nezůstalo oko bez slzy, ubíral se řa
dami. dávajícími poslední s Bohem, děkujícími a pro
sícími Boha, by dlouho zachoval nám našeho otce, na
šeho pastýře. Odejel. ale v srdci našem návštěva nejdp.
biskupa se zapsala dojmem nesmazatemým.

Červ. Janovice. V neděli dne 10. května zavítal dG
našeho městečka náš milovaný vrchní pastýř Jeho Ex
celence Th. Dr. Josef Doubrava, aby zde konal kan. ge
nerální visitaci a udílel svátost sv. bifmování. Ač po
časí nebylo vaně příznivé, shromáždily se ku slavnostní
bráně velké zástupy osadníků všech stavů k uvítání
nejd. arcipastýře. Uvítání bylo všeobecné a nadšené,
svědčící o vřelé lásce všech ku svému vrchnímu pastý
ři. O 8. hod. přijel arcipastýř v průvodu J. M. pap. pre
láta Th.Dra J. Soukupa, gener. vikáře a bisk. sekretáře
Dra Cibulky za hlaholu zvonů a střekby ku bráně, pro
vázen četným banderiem, vedeným p. Fr. Samkem, sta
rostou z Petrovic. U brány uvítali Jeho Excelenci: dru
žička Marie Myškovská, která mu podala kytici, nad
lesní p. Josef Obr jménem patrona a lesnictva, místní
starosta p. Josef Sýkora jménem přítomného obecního
zastupitelstva a přítomných starostů přifařených obcí.
učitel p. Fr. Procházka jménem místních spolků, místní
farář vdp. V. Bartoš jménem přítomného duchovenstva a
farní osady, u školy říd. učitel p. V. Štěpina jménem
sl. sboru učitelského. Vznešený hodnostář, dojat tímto
srdečným uvítáním, děkoval všem slovy plnými apo
štolské lásky. Pak ubíral se za zvuku papež. hymny
špalírem, sestávajícím ze sl. sborů hasičských, sl. živ
nostenského spolku, školní mládeže, vedené pp. učiteli
a slč. učitelkami a z věřícího lidu městečkem prapory
zdobeném do chrámu Páně, všem otcovský žehnaje. V
novém, útulném chrámě uvítán byl p. t. p. JUDrem V.
Vlasákem, náměstkem -starosty král. horn. města Kutné
Hory, jakožto patrona, p. J. Hrivkem, stavitelem z Kut
né Hory, jako členem kostelního odboru a p. Fr. Rozno
tinským městsk. pokladníkem z Kutné Hory. Vrchní
pastýř sloužil mši sv., při níž pěkné vložky přednesl
místní mužský pěvecký sbor, řízený učitelem a řed.
kůru p. Jos. Táborským. Po té mět Jeho Bisk. Milost
hluboce procitěné kázání na thema: »Ouo vadis?< (Kam
jdeš?), v němž přesvědčivě poukázal na správnost a nut
nost víry ve věčnost; s tím souvisí i příčina jeho pří
chodu: upevniti tuto a posilniti srdce bifmovanců dary
Ducha sv. Následovalo udílení sv. biřmování, jež přijalo
628 biřmovanců. Pak byla zkouška ze sv. náboženství
dítek školy Petrovické a Korutické v kostele a po té
ubíral se průvod do školy ke zkoušce náboženské. Ve
škole slavnostně vyzdobené přivítala Jeho Bisk. Milost
za Školní dítky družička Marie Šeclová z Červ. Jano
vic a podala mu kytici. Laskavá a otcovská slova Jeho
Excelence získala si lásku všech dítek. — O 4. hod.

biřmování domácím biřmovancům, načež byla závěreč
ná pobožnost. Pak poděkoval místní vdp. farář jménem
biřmovanců a celé farní osady za velekněžskou prácí a
obětavou lásku s prosbou za apoštolské požehnání pro
sebe i celou farnost. Jeho Excelence rozloučil se nato tkli
vou řečí s celou osadou a udělil apoštolské požehnání.
Jak hluboko se zapsal nejd. vrchní pastýř do srdce
všech zdejších věřících svědčí to, že před samým jeho:



odjezdem dostavili se zástepcové obce s p. starostou v
čelea zástapcivšechmístníchspolkůdofary,abyse
jeltě zvlášť rozloučili se svým milovaným vrchním pa
stýřem. City vroucí oddanosti a synovské lásky k ně
mu j k sv. víře výmluvrě tlumočil p. učitel Procházka.
Nejdp. biskup děkoval všem za všecku lásku mu osvěd
čenou a ujistil že v modlitbách svých vždy bude pa
mětliv milé osady Červ. Janovické. Po té obklopen
věřícími a dítkami, které k němu se tulily, vstoupil do
automobilu a jel do Hraběšína jako host knížete Karla

ze Schwarzenbergů. A my s city vděčnosti a dětinné lá
sky voláme za svým milovaným vrchním| pastýřem:
Všemohoucí posilu] jej v jeho velkých apošt. pracech a
namáháních, dej mu hojnost zdraví a požehnání!

Solopisky. Devátý květen t. r. byl pro naší farnost
dnem řídké slavnosti. Zavltalť k nám J. E, nejd. náš
vrchní pastýř Dr. Josef Doubrava, aby velepastýřským
slovem povzbudil naše osadníky k věrnému konání ná
boženských povinností a rozmnožil řady vojtnů Kristo
vých o 521 biřmovanců. Ne sice nádherné, ale za to
upřímné uvítání připravila mu naše obec. Po srdečných
slovech vdp. děkana a p. starosty Syrového jakožto zá
stupce pp. starostů a p. Černého, jakožto velitele sborů
hasičských, pronesla jménem dítek přivítání M. Škar
ková, žákyně z Č. Hrádku. J. Excelence, poděkovav
za její katolické přivítání, nastoupil cestu do chrámu
Páně, kamž se již byli shromáždili věřící. Chrám byl
přepiněn. Ndp. biskup, odslouživ mši sv., vystoupil na
kazatelnu a navázal na vítací slova družičky kázání
překrásné, až do konce s největší pozorností sledované
o bázní Boži. Úchvatným přednesem a otcovsky přívě
tivým vzhledem i.jednáním svým získal si J. Excelence
naše osadníky úplně, takže pravdivými stala se slova
družičky A. Černé, žákyně školy pučerské, pronesená
při loučení, že tělem vzdálení, duchem budeme dlíti u
svého milovaného arcipastýře.

Labská Týnice. Od 26. dubna do 3. května konala se
v děkanském chrámu Páně v Labské Týnici sv. misie,
řízením vdpp. z řádu Tovaryšstva Ježíšova: Josefa
Stryhala, superiora a Františka Vídeňského z Hradce
Králové. Ačkoliv již v době postní přistoupilo mnoho
věřících k sv. svátostem, přece bylo o sv. missii 1600
poenitentů a k 1800 komunikantů. Veškeré pobožnosti
jak ranní, tak zejména večerní věřící se ve velkém
množství súčastnili, Obzvláště slavnost prvního sv. při

Jimání školních dítek byla velice dojemná, rovněž i
průvod po náměstí pří ukončení sv. missie byl úchvat
ným a spontanním vyznáním víry — neboť se ho sú
častnilo na 2000 věřících. Za veškeru obětavou práci a
za jistý zdárný výsledek sv. missie vzdává duchovní
správa vdpp. missionářům srdečný dík a upřímné: Za
plať Pán Bůhl

Obnova sv. misle v Jablonném n. Orl. Od 19. do
24. dubna konali zde dva vdpp. redemptoristé od sv. Ka
jetána v Praze a sice superior P. Leo M. Slanina a P.
Frant. Vošáhlik obnovu sv. misie. Obnova s milosti Boží
potkala se se zdarem. Chrám Páně byl denně zvláště při
večerních pobožnostech přeplněn a i Sv. svátosti hor
livě byly přijtmány. Poenitentů bylo přes 1100 — mezi
nimi 230 školních dítek, k sv. přijímání přistoupilo přes
1400 věřících. Zvláště pochvaly hodna byla horlivost
věřících z okolních farnosti, kteří skoro polovici poe
nitentů zaujali. Bohužel, že z dornácích osadníků mnozí
účastenství a podílu na obnově sv. misie nebrali, obá
vajíce se, aby neztratili něco na své pokrokovosti. Bojí:

soukromou. Strachují se před nimi proto, že by jim
»soukromou« pobožnost neodpustili. Kéž Bůh zaseté sí

„mě žehná a hojného zdaru uděluje! Uspokojení přízní
vým výsledkem obnovy sv. misie pronáškne vdpp. mi
sionářům vřelé, srdečné díky a voláme: Zaplať Pán Bůh
vše mnohonásobně a Bůh sprovázej milostí svou vdpp.
misionáře na jejich apoštolských cestách!

Seč. (Úmrtí) Smutně zavzněl umíráček v ranních
hodinách dne 8. května v našem pohorském městečku
Seči; oznamoval, že milovaný duchovní otec vldp. Jos.
Kučera, bisk. notář a č. děkan pro tento život na vždy
se s nimi rozloučil. Ještě před tím dnem konal své po
vinnosti, spěcha! do školy, aby maličkým lámat chléb
života. Po celodenní námazevečer- odebral se na lůžko.
Než nedočkal se rána, kdy hlas zvonku ho zval aby
povstal a spěchal k oltáři Mrtvicí v noci překvapen a
ráno nelezen v tratolišti krve. Po Z5letém působení v
Seči v pondělí dne 11. května mezi svými ovečkami v
posvátnou zemi byl uložen na hřbitůvku sv. Štěpána za
účastenství 13 kněží z blízka i z dáli a obrovského ú
častenství věřících. Byliť to vldpp.: Alois Konvalinka,
b. vikar. sekretář a č. děkan v Hroch. Týnci který vedi
kondukt, Váci. Šafránek, b; notář a farář v Bojanově,

Ant. Mrkvička, farář v Slatiňanech, Jan Zítko, farář v
Trhové Kamenici, Fr. Opřátko, farář v Mičově, Jos. Te
plý,tarář vBěstvini,Fr. Čečetta,farář vPřejonči,J.
Pavel,farářzLicibořic,Ant.Orégr,ketechstaz Přelou
če, K. Stehlík, farář z Váp. Podola, Ant. Symon, kaplan
v Bojanově, Jan Samec, kaplan v Částavi, Jos. Šinkora,
kaplan z Potěh. Poslední poctu též vzdali v Pánu ze
snulému vážené sbory hasičské, domácí beseda s pra
porem, okolní pp. lesníci Zajíček, Tobich a p. lesní z
Běstviny, sbor učitelský se školní mládeži Mite též pů
sobila přítomnost p. prof. Strouhala z Prahy, který v
zastoupení otce svého veleváž. p. dvorního rady položií
bohatý věnec na rakev. Po smutečních obřadech vyneslo
duchovenstvo tělesnou schránku svého spotubratra z do
mu farního, načež průvod za slunného počasí ublral se
do farního chrámu Páně, který byt v pravém slova smy
slu přeplněn. Vystoupil na kazatelnu dp. Jos. Teplý, fa
rář v Běstvini, aby slovy prostými, ale tím srdečnějšími
věnoval pohrobní vzpomínku zemřelému svému zpo
vědníku. Zármutek dostoupil vrchole při slovech pana
řečníka. Vše tonulo v slzách a hlasité štkání svědčilo,
jak zvěčnělý byl všeobecně ctěn a milován. Po zádušní
mši svaté, kterou sloužil vldp. bisk. notář Vác. Šafránek,
ubírat se průvod na tamní hřbitov, kdež k dočasnému
odpočinku ku dni slavného vzkÁříšenív lůno země po
svátné prací znavený šlechetný kněz od svých spotu
bratrů byl uložen. Nebyl by referát o pohřbu úplný,
když by nebylo s díky vzpomenuo velect. p. řid. učitele
Pitry, který s nevšední ochotou nacvičit překrásné pls
ně. Zvláště pak též povinný dík vzdává pisatel vážené
mu p. Starostovi Fridrichovi, který tak vřele v těžké
chvíli radou i skutkem nápomocen byl příbuzenstvu a
postaral se o pečlivé vypravení pohřbu svého duchov
ního otce. Měří-li se po právu ne tak podle důstojnosti
jako podle horlivosti a práce život kněze, pak umřel
a pochován byl opravdu kněz veliký. Nuže, odpočívej,
milý spolubratře, prací a horlivostí znavený, ve svatém
pokoji a Spasitel sám buď Tobě věčnou odměnou. Ave;
anima pia! — Č.

Litomyšl.Pohřbu vsdp. pana proboštase súčastnili:
Chlapecká obecná i měšťanská škola s p. ředitelem
Kadicem a pp. učiteli, dívčí obecná ij měšťanská škola
s p. řed. Grubhoffrem a pp. učiteli, dývčt učitelský ústav
s p. řed. Jiráskem a učitelským sborem. Pak se ubíral
sbor ostrostřelců s praporem a hudbou, spolek vojen
ských vysloužilců, křesť. sociální jednota mužů s pra
porem, katolickonárodní jednota paní a dívek, tělocvič
ný odbor »Orel«, duchovenstvo, knfžecí Thurn-Taxisský
patronátní úřad zastoupen panem ředitelem Vofimanem
a úřednictvem, úřednictvo c. k. okres. hejtmanství s p.
okr. hejtmanem JUDr. Zemanem v čele, městská rada
s náměstkem purkmistra p. MUDr. Laškem, místní osada
s p. starostou Tichým, úřednictvo c. k. okr. soudu s p.
vrchním zem. radou Matějkou v čele, c. k. poštovní ú
řad s p. vrchním officiálem Tomfčkem, kniže Thurn
Taxisská lesní správa s p. lesmistrem Přachtem, profe
sorský sbor c. k. r. gymnasia s p. ředitelem Věcovským.
prof. sbor hospodářské školy s p. ředitelem Joudalem a
ředitelkou hospodyňské školy sl. Vodvárkovou, prof.
sbor řemeslnické školy s p. ředitelem Šallym, zásupci
spořitelny a občanské záložny, starosta israelské obce
p. MUDr. Wantoch, c. k. četnictvo, zástupci přifařených
obcí a lid.

Hor. Jelení. V úterý zemřel po krátké nemoci zdejší
starosta p. B. Kolářský.

Markoušovice. (Hudba chrámová.) Na sv. Jana Nep.
dne 16. května Introit: »Dedit«ea Communio: »Volavit«
Ihlasně s průvodem varhan, Bonvim op. 101. Aleluja, V.
Beatus a Offertorium: »Non duplices«. pro smíšený 4
hlasý sbor s průvodem varhan od Karla Leitnera, ne
proměnkvé části mešní Jos. Giittler op. 73. pro smíšený
ergo« a »Genitori« pro smíšený dhlasý sbor s průvo
4 hlasý sbor s průvodem varhan a orchestru, »Tantum
dem varhan a orchestru od Ant. Brucknera. — V den
Nanebevstoupení Páně dne 21. května: Introit: »Viri Oal
Communio«, »Psalite« Ihřasně s průvodem varhan

Bonvin op. 10L, AlHeluja, V. Ascendit a Offertorium
»Ascendit« pro smíšený 4hlasý sbor s průvodem varhan
od Karla Leitnera, pevné části mešní od Říhovského op.
32 pro smíšený 4hlasý sbor s průvodem varhan a malého
orchestru, Tatum ergo a Genitori pro smíšený 4hlasý
sbor s průvodem varhan a orchestru od Ig. Reřnmanna
č. 1. Bohužel i v nejnovějších našich mších jest leckde
text neúplný.

Pečky. Bude tedy zde postaven nákladem 85.000 K
chrám mistra Jana Husi. Odkud ty penize, jestliže stý
skávají evangejkci, že nemají ani na. nejdůležitější opa
tření kuktu? Nechť se spočítá, zda počet evangelíků
v tom místě nutně potřebuje chrám dosti nákladný,

když se jinde reptá proti postavení chrámu pro třicet
až čtyřicet tisíc katolíků. Reklamní plakáty, zvoucí k
položení základního kamene, jsou ozdobeny kalichem
postaveným ma bibli. Záhedno tédy připomenouti Ee.
podávánípodobojínezačalvČecháchHusažeboritví
podporovatelé útočnýchevangelíkůbiblí kritisují aod
suzují jen což! Také se zapěje chorál »Kdož jste Bot
bojovníci. Snad proto, že v něm není ani slůvka vlaste
neckého, ale že naopak tato fanatická militaristická pí
seň obsatruje také slova: »Heslo všickní pamatujte, kte
réž vám vydáno, svých hejtmanů pozorujte, retuj drulé
ho. Hledižadrž se každýšiku svého A stím vesele.
zkřikněte, řkouc: Na ně! hrr na ně! Braň svou rukama
chutnejte, »Bůh, náš Pán« zkřikaěte: blte, zabíte, Žád
ného neživte!l« — Jestliže se líbí »pronásledovaným«
beránkům evangelickým píseň vybízející tak bezcitně
k hromadnému vbijen[ pak ať konečně přestanou vy
týkati nesnášelivost lidem jiným. Ovšem že píseň tu
zanotí i puncovaní moderní antimilitaristé. Kdyby tako

vouvojenskou, protievangelickou a nemilosrdnou píseň
zpívati při svých manifestacích katolíci, hned by se
křičelo o šavli a kropáči, sypaly by se protesty, za
kročilo by se u hejtmanství, v říšské radě. Teď čeká
me, kolik asi volnomyšlenkářů, kteří se súčastní slav
nosti, začne velebit bibli jako skutečné Písmo svaté.

Veřejný let ve Svitavech.. Oznámený již veřejný let
bude se určitě konati v neděli dne 17. května. Stroj Kon
šelův dopraven již do Svitav a bude v sobotu vystavon
v tělocvičně ku prohlédnutí. V neděli o 3. bod. odpol.

započne veřejný let, sestávající z Konšelova letu. do
výšky a se spolucestujíckím a z krkolomných letů Bx
limbašičových padacích a po zpátku. Pilot tento jest
rodem Dalmatinec, jenž se vyovičil u Blériota v Paříži
a jako prvý Rakušan provede odvážné lety smyčkové
dle Pégouda. V den veřejného letu budou všechny vla
ky ku Svitavám značně sesileny. Z České Třebové
i tam, jakož i do Poličky pojedou zvláštní vlaky, jež
obstarají dopravu i do Zábřehu, bude-li třeba.

Různé zprávy.
Hus v zajetí štváčů. Předním a hlavním účelem o

slav r. 1915 má býti štvaní proti katolické církvi, z náž
— Hus přece sám vystoupiti nechtěl. Neučinittaké ami
nepatrných příprav na církevní rozluku národa českého.
Již tím, že dopisoval papežské stolici a ostře káral
kacíře, již tím, že se dostavil k soudu Kostnickému, dá
val na jevo, že se cítí příslušníkem církve obecné. O
podstatě obecné církve měl ovšení četbou Wikleffa nýzo
ry zmatené. Také doufal, že církevní otce přivede k příl
mutí svých zásad, že jim dokáže, jak jsou pravověrné.
Dle nehotového stanoviska Husova k Římu počínal si
i Husovi stoupenci. Žádná jiná rozkolná církev tak dlou
há léta a tak často s Římem nevyjednávala dobrovolně
o spojení jako církev husitská. Vždyť husité po sto pa
desát let dokonce dávali světiti záludným způsobem své
kněžské kandidáty u katolických biskupů a vyprošovali
si na nich posvěcené oleje k svátosti křtu a poslednímu
pomazání. A nyní právě Hus má táhnouti v předním
šiku proti katolictvu. Musí chtěj nechtěj před frontu těch,
kteří sahají na kořeny všeho křesťanství. Ubohý Hus v
cizích službách! Kdyby nebylo Husa, hodí pokrokovci
svou smyčku na šíj jiného zemřelého muže, který měl
s církví před dávnými léty spor, aby posluhoval jako
galejní ujařmenec plánům, s nimiž neměl nic společné
ho. Nějaká záminka ke štvaní vždycky se najde a ne
božtík proti podvodům se hájiti nemůže. Vždyť přece
i výrok španělského vojenského soudu nad usvědčeným
revolucionářem Ferrerem posloužil v Čechách ke štva
nicím proti — českým katolíkům. — Ovšem hlásí se
horlivě o výslužku i protestanté, jichž nauka jest od
Husovy vzdálenější než nauka katolická. Co nedokázala
církev evangelická vnitřní silou, to chtějí někteří její
členové dosáhnouti demagogií. Nebylo by mezí protiv
níky naší církve většího hněvu, než kdyby katolíci ře
kli, že se oslav také účastní. Titfž lidé, kteří do nedáv
na s pohrůžkami katolíky nutili, aby Husa uctívali jako
největšího Čecha, vzkypěli by největším hněvem, jak
mile bychom poslechti. Když před lety v katolickém ti
sku před kladením základního kamene k pomníku Huso
vu bylo uveřejněno několik řádek, naznačujících, že se
proti spravedlivé a zdůvodněné oslavě Husově katolíci
stavěti nebudou, vzkypěli fanatikové velikým hněvem.
A když se docela dr. Podlipný odvážil při slavnosti
konstatovati, jak Hus ctil Matku Boží, plápol fanatismu
neznal mezí. Tudíž i nyní by rádi naši odpůrci Husa
násilně přetvořil v táborský cep. Vadí jejich úmyslu

Filiášky a expositury: Čáslav,
Tarnov, Zižkov.

Adresa telegramů: KRALOBANKA.
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- ovšem značně ta okolnost, že nyní již prostý lid zná
historického Husa daleko lépe a že se nedá podvádětt
tak ochotně, jako před dvaceti lety. »Kostnické Jiskry«,
jichž hlavním úkolem Jest připraviti k roku 1915 fana
tický výboj, prozrazují náhodou velikou neznatost doby
husitské. Ale čím větší ignorance, tím útoky ostřejší.
Bylo prohlášeno, že Osvětový svaz povede Husovy 0
slavy na základě hesla: »Cílem oslav budiž lidovýchova,
buzení smyslu pro mravnost, hledání a hájení pravdy
beze všech zřetelů politických nebo nábožensky agitač
nich.« — Tohle ovšem »Kostn. Jiskrám« nesmí stačiti.
Proto se rozhorlily takto: »Jestliže se chce Hus osla
vovat a při tom nemá být vysloveno ani slovíčko o boji
proti zločinu rekatolisace, kterým národ připraven byl
na žebráckou hůl, pak je to něco velmi málo užitečného
pro národ. Oslavování Husa musí znamenat buď odčí
ňovat Bhou Horu — nebo neznamená nic.< — Takhle
-odváží se »husitský« orgán mrzačiti historii ještě v čase
nynějším! Zločin rekatolisace! Kolik zločinů napáchal
svým násilnictvím protestantismus na katolicích ještě
za života Lutherova, patrně pan pisatel neví. Také mu
jest asi neznámo, jakým sveřepým způsobem protestant
ská šlechta zabírala posice jak katolicismu tak staro
husitismu v Čechách. Rekatolisact nebyt národ připra
ven na žebráckou hůl, ale naopak protestantskými hor
dami švédské soldatesky. Národ český byl také vyssá
ván bezcitně rozmařitým dvorem Friedricha Falckého
a jeho hrabivými vojevůdci. První Břlou Horu zavinili
-protestanté svou lakotou a zaječí bázlivostí již před
památnou bitvou u Můhlberka (r. 1547). Tenkráte naři
zovali protestanté válečnou hotovost proti vojům kato
lickým, přísahali, jak se budou brániti. Ale ani všíchní
předáci se nedostavili pod prapor Pluha z Rabštejna.
Vojevůdci zaslána na vydržování vojska směšná sumič
ka, sešlo se ubohých bojovníků tak maličko, že Pluh se
styděl táhnouti-s nimi za hranice na pomoc kurfiřtu
Saskému. To byla předzvěst. jaké asi příčiny zaviní Bí
lou Horu druhou. Že Friedrich po radovánkách prásk|
do bot, že protestanté po bitvě netroufali si přikročiti
k sebeobraně ani za pevnými hradbami pražskými, za
to všecko může — katolicismus. Že protestantští předáci
místo povzbuzování sbírali své poklady, aby s nimi
prchli. to všecko zavinil katolicismus. | Protestantská
šlechta ani v kritickém čase, kdy sedláci se proti šlech
tickým útiskům valem bouřili, neu'ehčila selskou poro
Du. Proto také sedláci. kteří byli oloupeni husitismem a
protestantstvím o všecka politická práva, přáli si, aby
jejich tyrani byli přísně potrestáni. A za to snad může
katolická církev? Vysloví-li někdo slovo »zločin reka
tolisace«, nechť pamatuje. že užívá meče dvojsečného.
Hned bychom mohli na oplátku poukázati na to, že hu
sitství se brodilo krví tisíců katolických kněží a statisí
ců katolíků pokojných, než utvrdilo svou moc v
zemi Karla IV. Potřebí prý nějak odčiniti
Bílou Horu! Ano -- jest to nutno. Jelikož historie učí,
jest dlužno poukazovati, jaké hrozné zmatky kuKturní,
sociální a politické zavinilo tříštění náboženské v Če
chách, kdy město od města. ves ode vsi měnila se víra
před Bílou Horou. Nutno, aby si z toho vzali protestanté
výstrahu a nerozmnožovali zmatky nyní podporováním
protievangelické a vůbec protikřesťanské »Vo!lné My
šlenky«. Blá Hora se neodčiní tím, jestliže kopou e
vangelici do odkazu Komenského a Husova tím, že útočí
proti lidem hájícím božský původ evangeliz © proti ži
dům a nevěrcům. Bílá Hora se také neodčiní vydává
ním pamíletů dle vzoru Lžipogiova. A jestliže protestan
té jsou hluboce uražení i takovými básničkami, jaké
sepsali Nerudové. pak nechť uváží. mají-li si katolíci
dát bez protestu líbit kombinované přepady proti kato
lické církvi vůbec. Kdo tolik vychvaluje trpělivost Če

ských bratří, kdo je klade za vzor, měl by se rozpo
menouti, zda štvavé protikatolické rejdy jsou pokračová
nku českobratrské idey. Nutno odčiniti zvláště stíny
předbělohorské, kdy ochabi tolik obchod a průmysl, kdy
universita pro chamtivost evangelíků uboze živořila.
To se však nestane opakováním rejdů. jaké bujely v
XVI. stobetí. Štvavost se odpraví svou bezhlavosti sa
ma.

Židovská děla. Židé bojí se revolveru a pušky, při

Ale svými penězi vyrábějí vojenské patrony, pušky, re
volvery a děla a jejich náboje. Továrny Škodova, Hir
tenberská, Štvrská zbrojovka jsou akciové podniky

Rotschildova úvěrního ústavu. Těchto dnů konala se
valná hromada továren Škodových. které předsedal pre
sident závodní, Julius Blum, zápis vedl generální sekre
tář Lcopold Steiner. skrutátorem byl Alfred Langer.
Debaty se súčastnili akcionáři: Julius Schwarz, Julius
Blum a generální řiditel ryttř Škoda. Do správní rady
závodu byli zvolení: Julius Blum, M. Feichenfeld, Josef
Turezky, Maxime Krassny a Herrmann.

Kdo u nás v »temném středověku« rozšiřoval ovoc

nictví? Ve spisku Zužitkování švestek spis. H. Peřina
píše, že českomoravské ovocnictví připomíná se již v
dobách nejstarších, jakž o tom svědčí na př. zakládací
listina kláštera Břevnovského z r. 993., v niž se děje
zmínka o vinici.. R. 994 založil klášter Ostrovský u
Davle ovocné zahrady, podobně i Sázavský klášter
Svatoprokopský r. 1032. A rovněž tak tomu bylo i na
Moravě, a vším právem lze proto mlti zato, že se ovoc
nictví u nás počalo rozmáhat počátkem křesťanství. —
Mnichové snesli do svých sadů nedokonalejší a nej
ušlechtilejší odrudy ovocných stromů, oďdkudž rozdává
ny štěpy a roubýy. Žel Bohu, že a Moravě 'utrpělo
ovocnictví krufou ránu vpádem Tatarů. Ovšem xedle
klášterů přispěli u nás t panovníci ku zvelebení ovoc
nictví: a byl to jmenovitě osvícený panovník Karej IV.,

který se postaral o rozšíření velmi úrodné slívy, která
se podnes »karlátkou« nazývá. Než opět byly to války
husitské a vpády Maďarů na Moravu, které rozmach
sadařství zadržely,'a trvalo to opět drahně času, nežli
nastal obrat k lepšímu.

Konkordát katol, církve se Srbskem už dojednán
přičiněním katol. Srba dr. Bacotiče, advokáta a dalmat
ského zemského poslance. Vliv cízí moci na katolíky ve
starém i novém Srbsku vyloučen (nad katolíky v Srb
sku mělo protektorát Rakousko). Srbsko povolilo, aby
katolíci měli bohoslužby latinské místo staroslovan
ských. V Bělehradě bude sídlo arcibiskupa s platem
16.000 dinárů (15.200 K) a ve Skoplji sídlo biskupa s
platem 12.000 dinarů (11.400 K). V Bělehradě zřídí se
katolický seminář. Biskupové na návrh srbské vlády
budou jmenování papežem.

Šiřící se katol. hnuti v Anglii. Nedávno mluvil v
Nordwichu anglikánský duchovní Griffith Jones o 0
mezování porodu: »Jediná římsko-katolická cirkev za
ujala vůči tomuto zlořádu z čistě náboženských důvodů

pevné stanovisko. Neobnoví-li protestanti svých histo
rických ideálů o rodinném životě, může se ještě státi,
že Anglie bude zemí »římskou« ne obrácením na víru,
nýbrž větší plodností a lepštm smyslem pro rassovou
zodpovědnost.« — Dle londýnského Cathotic Heraldu
studuje na kněze katolické 19 bývalých anglikánských
kněží. Konvertitů.z řad anglikánského kněžstva v po
slední době stále přibývá.

Vojenské soudy společné branné moci zřízeny bu
dou v Čechách: v Hradci Králové, Josefově, Praze,
Čes. Budějovicích, Plzni, Liberci, Terezíně. Zeměbra

obchodu činil v březnu dovoz 334.4 mil. K, tedy o 41.5
mil. K více než před rokem, kdežto vývoz činil pouze
246.5, t. j. o 11.7 mil. K více než loni. Za jediný měsíc

činí tedy pasivum obchodní bilance 88 mil. K. Tím se
cefkové cifry za prvé čtvrtletí značně zhoršily. Obchod
ní bilance za prvé čtvrtletí vykazuje pasivum 230.1 mil.
kor. proti pasivu 169 mil. K v prvém čtvrtlet$ roku loň
ského. Nastalo tedy zhoršení o 61.1 mil. K. To je zajisté
výsledek nepříznivý a lze jej sotva, jak to činí vládní
list, vykrášliti úvahami o tom, že loňský pokles dovozu
byl vyvolán jen krisí a že tedy nynější velký vzestup

rezíně.

Všelicos. Ministerstvo kultu v Bělehradě sděluje, že
obdrželo mnoho žádosté od římsko-katolických kněží —

ských diecésí. — Od 1. ledna 1915 zvýšen bude plat
hejtmanů z 3.400 K na 4.400 K, nadporučíků z 2600 K
na 3000 K, poručíků z 1800 K na 2200 K. — Rakouský

ministr vyučování vydal výnos, kterým se uděluje všem
učitelkám i svobodným titul paní. — Bulharsko nanovo
poslalo 56 důstojníků k výcviku do ciziny. Z těch 37
přiděleno Rusku, Francii a Belgii po 7, Italii 3, Rakou
sku k návštěvě jízdní školy ve Vídni 2, tedy pouze dva,
ačkoliv se stále mluví o rakousko-bulharském přátel
ství. — Anglie zakládá mezinárodní společnost s kapi
tálem 150 mil. franků k využitkování hospodářských
zdrojů v Albanii. — Bývalý marocký ministr války Jan
Černý, který slouží u 74. pěšího pluku v Olomouci, do
stal v těchto dnech tři hvězdičky jako četař. Po skon
čení vojančiny odebéře se marocká Excelence zase do
Maroka. — Americký velkoprůmyslník Reed. B. Fee
inan z Binghamptonu daroval celé své jmění 12 milionů
korun rodinám oněch děvčat, jež přišla při požáru jeho
podniku o život. Feeman, 65 let starý, aby mohl býti
z čeho živ. přijal místo v jistém newyorském obchod
ním domě. — Francouzským důstojníkům byly zvýšeny
platy a proto jest do vojenských škol přímo nával. —
Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo všechny advokátní
komory, aby mu do 25. května předložily žádosti všech
advokátů, kteří se chtějí dáti zanésti do seznamů vo
jenských obhájců. — Vůdce katolických konservativců
v Belgii, Woeste, povýšen byl od krále do stavu hra
běcího. — Na universitě v Pešti otevřena bude stolice
pro slovácký jazyk. — »Provisorní ulsterská vláda« (po
vstalecká) dovršila svoji armádu na 12.000 mužů, mezi
něž rozdáno 8000 ručníc a 5 strojových pušek. — Vel
kým zemětřesením na Sicilii úplně jsou rozbořeny 4
osady a několik více poškozeno. Úřady počítají na
1500 mrtvých a 2000 raněných. — Rakouská vláda pro
dala habešskému státu 50 děl. —

Českou Bankou vydávané »Bankovní zprávy« při
nášejí ve svém květnovém čísle následující články:
Průmysl petrolejový v Rakousku a haličská produkce
naity. Druhá c. k. rakouská třídní loterie. Zápověď hry
v cizozemských třídních loteriích. Bosenská půjčka.

od 1
clubna1914

ze niž ručí obec
Vysokomýtskáé.

znivým zjevem jest zajísté pronikavé zhoršení bilance
hotových výrobků. Kdežto vývoz úplně stagnuje stoupá
dovoz proti loňsku neustále. Je arci možno pro tento
zjev nalézti vysvětlení v některých detailních cifrách.
Tak na př. poklesl vývoz cukru o 15.7 mil. K, takže
kdyby toho nebyto, byla by bilance obchodu hotovými
výrobky daleko příznivější. Avšak v tom právě vězí
nepříznivost naší situace, že pokles vývozu výrobku,
který závisí na sklizni určité plodiny, nedovedeme vy
rovnati čilejším vývozem výrobků průmyslových v plném
slova smyslu. Ve vládním listě dovozuje se, že stagnace
vývozu není zjevem nikterak nápadným, poněvadž na
lézáme ji i v jiných velkých státech. Avšak toto tvrzení
není správné. Anglie přes to, že v mnohých odbytištich
trvá hospodářská krise, vykazuje neustále větší vývoz
než před rokem a také v Německu jsou výkazy o vý
vozu neustále příznivé.

Chorobinec pro slepé divky, které kromě slepoty,
chudoby jsou sklíčeny neduhy, jako: křivicí, slabomysl
ností a j., podpořte. šlechetní dobrodinci. Vše s díky
přijímá správa útulny slepých divek v Praze III., Kampa
č. 33.

Váženým pp. voličům
26. volebního okresu!
Kandidátem za českou stranu křesťansko

sociální na radu říšskou důvěrníky 26. vo
lebního okresu výkonným výborem české
strany křesťansko-sociální a organisačním
komitétem v Hradci Králové jednomyslně byl
zvolen pan

František Šupka,
redaktor »Štítu« v Hradci. Králové.

Povinností všech stoupenců strany v 26.
vol. okresu jest postarati se o nejčilejší agi
taci ve prospěch p. kandidáta, aby počet hla
sů na něho soustředěný byl největší.

Za výkonný výbor české strany křesťansko
sociální:

František Šabata, předseda.

Za Org. komitét v Hraddi Králové:

Msgre Dr. Fr. Šulc, předseda.

Za volební výbor 26. voleb. okresu:
Josef Tužín, předseda.

stoupencům našich .organisáci,
Odporučvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívačekašiček»Záštita<v Ghrasti
u Chrmdimě,

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodaché vzorně ob
stará „Záštita“ Ved. duchovenstvu naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoněku a budete jistě spokojeni|

PE> Odporačujteve svémokolí! =)



Poděkování.
Všem, kteří mou předobrou dcerušku v chorobě její těšili, ji

na cestě k poslednímu spánku v tak přehojném počtu doprovodili,
bol náš laskavými projevy vřelé účasti zmírniti se snažili, všem
laskavým dárcům kytic a věnců, veledůstojnému duchovenstvu,
p. MUDru Josefu Vanickému za pečlivé a ochotné léčení a pohřeb
nímu ústavu p. H. Richtra za vzorné vypravení pohřbu vyslovuji své

nejvřelejší díky.
V Hradci Králové, v máji 1914.

František Frydrych,
c. k. okresní vrchní zvěrolékař.

Moderní támské kostymy-—JanNovákCestovní pláště, paleta, dívčí pláštíky atd., vůbec veškeré -v Hradec Králové, Velké náměstí,drahy obleků do oboru dámského krejčovství spadající. — vedle kostela Sv. Ducha. —

KvýběruvhodnéStála výstava nábytku Americkéstolyja
S OVYložnic, v závoděJos. Hlavatého, Hradec Králové2. lousiové “zařízení
jídelen atd. === (NaCikánce.) == pro kanceláře.

Levné ceny, řemeslnásolidnípráce. Prohlídka skladu je dovolenaa vítána.

[| Depešní adresa: Albibanka. Telefon č. 83. |

Královéhradecká
bankovní jednota,

společnost s r. 0. .

== v Hradci Králové (Adalbertinum)

proválí veškeréobchodybankovní, bursovní a směnárenské,
eskont a inkaso sm'nek, devis, čeků, kuponů a valut. — Úvěry všeho

| druhu. —Velkoobchod uhlím, koksem, stavebními hmotami,
hospodářskými stroji, strojními oleji, petrolejem. —Úhrady

do ciziny, inkaso nájmů. —Výhodné zúročení vkladů.

Účet u c. k. rak. pošt. spořitelny. Žirový účet u rak. uher. banky.

é i
Majitel: Pofitické družstvo tiskové v Hraéci Králové. — Vydavatel a zodp. redaktor: Antonín Pochhmos. — Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.



Kulturní jiskry.
Příčiny národní rozháranosti ostře osvětlují ú- ,

vahy, otiskované v >Přehledu.< Vážní, zcela ne
klerikální myslitelé tu namnoze jenom opakují to,
co již katolická žurnalistika pověděla častokráte
dávno. Chtěj nechtěj tedy rozvážní pozorovatelé
konečně po zbrklých hokus-pokusech pokrokář
ských se vracejí k sanačním prostředkům konser
vativníin. Dne 8. t. m. píše o reformě Života ve-.
řejného F. X. Šalda: »Jest svrchovaně karakteri
stické, jak zachovaly se politické strany k očistné
a ozdravovací akci, k níž dal podnět prof. dr. Ma
reš, sledovaný v tom. některými jinými pracovníky
kulturními, veřejným apelem . .. . Tito bloudové
pokládali za svou povinnost, upozorniti v dnešní
přetěžké době národ na to, že rozmohlo se v Če
chách politikářství, jež jest hříchem proti politice
opravdové a zdravé .... politikářství,které se
zapředlo do nejsobečtějších, nejmalichernějších a
nejurputnějších vzájemných bojů stranických na
škodu statků všenárodních ... . Strany, zvláště
realistická, daly jin nejprve lekci, že dnešní roz
vrat a úpadek politikářský zavinili — právě oni,
právě tato inteligence —kulturní, tím, že prý se
vzdalovala v pohodlném sobectví činnosti ve stra
nách. To jest stanovisko, které od let propaguje V
>Čase« dr. Herben a jest věru na čase ukázati, že
staví pravdu na hlavu a že jest nejpustší rabuli
stikou .. . . strany obmezují se stále více na vzá
jemný boj proti sobě; ano jsou strany, které žijí
přímo z tohoto boje . . . . A kde jest boj sám sobě
cílem, tam vznikají všude žoldáci nebo mění se v
ně původní bojovníci. Tak vyvinulo se v Čechách
zlo »politiky pro politiku< jako »boje pro boj« a >u
mění pro umění.« Takový žoldák stranický nedo
vede představiti si na konec, že může někdo nejen
žíti čestně a statečně mimo strany, ale tvořit i
mimo ně kulturně nebo dokonce — horribile dictu
— i politicky mysliti.... V národním probuzení
našem každý čin tvůrčí, básnický, umělecký, vě
decký byl eo ipso čin politický, každý kulturní
dělník prostou svou existencí politik . . . . polití
ka stala se funkcí samostatnou, odbornou. Ale to
neznamená, že má a srní býti cílem sobě a zvrhati
se v politikářství, v politické technikářství.« —
Pokrokáři horlivě zvali všecky vynikající mysli
tele k politice. Jakmile však myslitel prohlásil, že
se tedy připojuje k politikům konservativním, i

stříkal blátem, vytýkal mu zabedněnost, neupřím
nost a docela i snahy výdělkářské. Kdo tedy za
vinil, že veliká část inteligence nespěchá na poli
tické podium, že vážní mužové prchají z dosahu
fanatické zloby? Právě konservativci opouštěli po
litické kolbiště pro vyjevenou Štvavost radikálů,
bojících se o své posice.

V témž čísle »Přehledu« V. Mathesius uvažuje:
»Naše kultura je mladá a, co je snad nejdůležitější,
ještě mladší jsou vrstvy, které jsou jejími účast
níky a živiteli. Biografie všech téměř našich před
ních mužů mluví o příchodu z venkova, z vrstev
chudých a nejchudších.. . . Proto je naše kulturní
tradice tak slabá. . . . Je však i trhaná. Neboť naši
kulturu nevyznačuje jen mládí, nýbrž i úžasný
chvat. Nikde se snad generace nelišívají tak ostře
jako u nás. Každá téměř začíná záporem přede
šlé a buduje od základů. Proto se tak zřídka do
stáváme ke střeše. S tím souvisí — nevím, zda
jako příčinači následek —obvyklé naše přeceňování
mládí .. .. míváme dostatek útočící a výbojné
mládeže, málo však zrale rozvážných mužů, kteří
by energicky plnili sliby svých mladých let, nedá
vajíce se strhnouti nebo přehlušiti rozpálenými hla
vami mládeže nové „Methody našeho my
šlení mívají všecky vady usuzování mladického.
Jsme extrémní. Známe jen barvu bílou a černou,
ač skutečný život operuje nejčastěji nějakým od
stínem šedosti .... Tak je ovzduší naše přepl
něno hesly, která pro obecnost pozbývají kon
krétního smyslu, a úsudky, jež lze vyvrátiti vlastní
jejich extrémností. Chceme formovati život a 0
bracíme se k jeho varování zády . .. . Opřádáme
se spleteninou slov, s níž podstupujeme dokychot
ské boje.« — Kdo tak úsilně schytával mládež do
svých tenat pochlebováním, ba přímobyzantini

smem, jako právě radikálové? Kdo zavinil veliký
zmatek v úsudcích, kdo chtěl přeformovati mládež
dříve, než nabrala dechu k ztrávení nových, stále
se měnících hesel? Byli to radikální dernagogové,
jimž šlo hlavněosehnánínejvětšíhopočtučlenstva
za každou cenu. Katolfci varovali. A teprve tehdy,
kdy již nebylo možno mlčeti na sveřepé výboje
radikální, teprve v čase, kdy jiným konservativ
cům se nechtělo vystoupiti proti rozdivělým prou
dům, vynutily okolnosti samostatnou sebeobranu
lidu katolického i na půdě potitické. Nynější varov
né, otevřenější hlasy lidí jiných přicházejí již hod
ně pozdě — ale výtky katolictva slyšíme z úst také
občanů jiných konečně přece.

Semitská reklama a skutečná věda. Před ně
kolika roky se rozletěty rychle jako vlaštovky do

všech dílů světa zprávy o tam, jak se podařilo ži
dovskému dr. Ehrlichovi ve Frankfurtu objeviti
neomylný lék proti příjici. Dříve než jiní znalci mo
hli důkladně židovský vynález psozkoumati, pořá
dány Ehrlichoví ovace, jako by se na světě obje
vil nový Krištof Kolumbus. Různá sdružení, podlé
hající semitskému komandu, zasílala do Frankfurtu
tak dojemná poděkování, jako velikému osvobodi
teli lidstva. Chytrou reklamu rozhoupal však vý
hradně uzavřený kroužek přátel Ehrlichových. No
vinám se za velikou chválu platilo. Rozumí se, že
po tak šikovných přípravách nastal velice výhodný
kšeft s novým lékem, nazvaným >Salvarsan<. Vý
robní židovská společnost, která se ihned ustavila,
prodávala kilogram Salvarsanu za deset tisíc ma
rek. ačkoliv cena výrobní byla jenom deset ma
rek. Nyní výpočty zjistily, že židé vydělali (ovšem
hračkou) na tom léku 25 milionů marek.

Nyní však odborní znalci, kteří nebyli nadhá
něči židovských kapes, zjistili, že se jednalo o ve
liké dryáčnictví. Nemocným se totiž ulevilo, pouze
v prvých okamžicích nákazy, pak přestal lék fun
govat. »Léčil« tak, jako asi ocet nebo líh, kladený
na bolavá místa. Na několik minut se bolest omá
mí, aby za chvilenku propukla s tím větší prud
kostí, Leč staly se věci horší. Kdo si myslil, že
silnějším přiváděním jedu arsénového do těla pře
ce jenom urputnou nemoc zmůže, přišel netoliko 0
veliké peníze, ale často i o zrak anebo sluch, jiný
se stal slabomyslným anebo dokonce přivodil si
smrt. A Dr. Ehrlich docela se odvážil před samým
císařem Vilémem přednášeti o tom, jak jeho lék
zcela jistě nemoc odstraňuje navždy. Jak lehce
chtěl ctižádostivý žid získati si slávu Pasteurovu!

Leč již r. 1910 na sjezdu lékařů postavil se
rozhodně proti klamání lidu Dr. Drew. Tu však
předseda, který byl věrným kamarádem Ehrlicho
vým, odňal přednášejícímu slovo. Takovým drzým
poličkem ovšem světlo pravé vědy neutrpělo, pro
tože po dalších zkušenostech sám Ehrlich musil
doznati, že jeho Salvarsan přináší jenom přechod
nou úlevu a že při těžších případech nutno použíti
i starého způsobu léčení. Nu — a tak zhasla hvězda
Ehrlichova zrovna tak, jako sláva semity Kocha,
jehož přátelé do všech úhlů světa rozhlašovali, jak
vynalezl neomylný lék proti souchotinám. Židé si
ce ve vědě mnoho neznamenají, ale umějí zname
nitě z opravdových vynálezů křesťanských týti.

FOTO'P STROJE.
Triedry a
dalekohledy
jen světoznámých

známek, dodává
firma:

dlslav Švestka, Praha, Václavské n. 63
věru hodným osobém též mírné měsíční aplntky. Žádejte cenníky.



Z ředitelství katol. ústavu ku vzdělání učitelů
v Bubenči. Zkoušky přijímací budou konány ve
dnech 6. a 7. července. Zápis 6. července o 8. hod.
ranní do 12. hod. dopolední. K zápisu třeba donésti
vysvědčení z nejvyšší třídy absolvované, křestní
list, vysvědčení lékařské, očkovací a vysvědčení
o mravní zachovalosti, vydané farním úřadem. Při
zkoušce žádají se výkresy. Z krasopisu jest třeba
přiložiti ukázky.

Ještě o církevním jmění. Čterme-li denně úto
ky sluhů židovského velkokapitalismu proti církev
nímu jmění, neškodí zopakovati statistiku hmot
ných poměrů naší církve. Brněnský »Hlas« píše:
»Jest snad církev velkokapitalistkou a poškozova
telkou státu dle vzoru tak mnohých jiných? Ko
mu slouží toto církevní jmění? Církevní jmění v
Rakousku je úplně známo, neboť stát má sám nad
ním vrchní dozor. Jest zdaňováno jako každé jiné
jmění, ano více zdaňováno než jmění soukromé.
Dle statistických údajů tvoří církevní jmění po
zemky a budovy v obnosu 302,905.137 K, veřejné
obligace za 387,319.804 K, hypotheky a. privátní
kapitály 70,604.290 K a ostatní jmění 54.323,309 K,
dohromady tedy 815,152.530 K. Za příznivých o
kolností a poměrů vynáší toto jmění refvýše
milionů korun ročně. Avšak co vše musí býti z těch
60 milionů korun hrazeno? Kdo žije z toho? V Ra
kousku je, úhrnem vzato, 10.347 far a duchovních
správ, 37 katedrálních chrámů, 43 biskupských a
jiných kapitol, 18.000 světských kněží, 11.116 ře
holníků a 27.389 řeholnic, čímž počet duchovních
osob obnáší na 60.000. Připadá tedy průměrně na
jednu duchovní osobu z onoho obnosu 1000 korun.
Čím je však toto církevní jmění, na němž tolik
tisíců osob má podíl, proti jmění jednoho finanční
ka, vídeňského Rotšilda, který sám přiznal svého
jmění za 11.116 milionů (tedy l3krát více než ob
náší veškero jmění církevní v Rakousku), které
mu ročně vynáší nejméně 400,000.000 K úroků?
A to je jmění pouze jediné židovské rodiny! A ko
ik millard obnáší teprve jmění ostatních mnoho
násobných milionářů rakouských? Jediná židov
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ská rodina Rotšildů vídeňských má denních příjmů
ze svého ohromného jmění nejméně vzato — přes
1 milion korun! Proč také o tom nemluví se na
schůzích sociálně-demokratických? 365,000.000 K
židovských (u jedné pouze rodiny) proti 1000 K
církevních je přece ohromně do očí bijící rozdíl!
Rakousko prý je velmi bohaté na kláštery! I toto
tvrzení není správné! Na 10.000 katolíků připadá
totiž v Rakousku 16 řeholních osob, kdežto v Ně
mecku 17, v Anglii a Skotsku 69, ve Spojených
Státech 56, v Holandsku 95; jenom v Italii je mé
ně, 15 totiž, a v Uhrách 8. A jakou práci konají
tyto řeholníosoby v Rakousku? Řeholníci spravují
824 far, 11veřejných gymnasií z vlastních prostřed
ků (státu přijde jedno gymnasium na 80.000 K roč
ně), 8 privátních gymnasií, 26 konviktů, 5 privát
ních učitelských seminářů, 2 obchodní, 2 průmyslo
vé, 2 hospodářské, 6 měšťanských a 20 obecních
škol. Řeholnice vydržují 3 gymnasia, 20 privátních
ústavů učitelských,8 lycei, 4 obchodní školy, 178
vzdělavacích a vychovávacích ústavů, 108velkých
pensionátů, 56 měšťanských a 571 privátních škol
obecných. Mimo to jsou činny ve 143 veřejných
školách obecných, ve 312 školách ručních prací a
v 273 dětských opatrovnách. K tomu všemu při
stupuje ještě jejich obrovská péče o chudé a ne
mocné. Tak na př. Milosrdní bratři vydržují 20
nemocnic, řeholnice 267 chudobinců, 124 sirotčin
ců a 483 nemocnic! Dále jednak vydržují, jednak
spravují 112 ústavů pro privátní ošetřování ne
mocných, 9 ústavů pro idioty, 12 ústavů pro poma
tené, 9 ústavů pro hluchoněrmé, 5 ústavů pro slep
ce, 6 nemocnic pro nezhojitelné, 15 polepšoven, 17
zaopatřovacích ústavů, 12 nemocnic pro děti a ne
sčetný počet různých asylů a konviktů. Toto vše
nechť klidně uváží všichni oni sociálně-demokrati
čtí řečníci a spravedlivě posoudí, z kterého jmění
má stát a lid více užitku, zda z té ani ne jedné
miliardy jmění církevního, či z onoho velkého poč
tu miliard jmění židovského.« — Dodáváme, že
roční sumu, kterou spotřebuje církev v Rakousku
na obživu svých služebníků a lidumilné i kulturní
snahy, spolkne militarismus za třináct dní. Roční
příjem církve by praskl na jednu velikou bitevní
loď. Když byla zničena nenadálým výbuchem fran
couzská bitevní loď >»Liberte«,kleslo ke dnu více
milionů, než co vláda získala konfiskací církevního
majetku. Rakouská vláda nyní žádá k vybudování
vojenského loďstva nového polovici sumy takové,
jakou tvoří všecko církevní jmění v Rakousku.
Až by byl církevní majetek zkonfiskován, nebyly
by ty peníze dány chudému lidu. Veliká část by
praskla na likvidaci a ostatek by se dal na zbro
jení, z čehož by měli obrovské příjmy židovští do
davatelé. Čím kde méně kostelů, tím více kasá
ren. V době josefinské se užilo budov zrušených
klášterů za kasárna a k jiným účelům vojenským.
A jak právě soc. demokratičtí demagogové tainými
cestičkami udržují systém, který židovským bo
háčům přináší nové miliony, jest obecně známo
všem těm, kteří sledují rudé parlamentní přemety.

Na Slovácku svítá. Katoličtí Slováci nyní pro
jevují veliké uspokojení, že právě prostřednictvím
církevních úřadů práva jejich jazyka činí průlom
do bezcitné maďarisace. Jak idea náboženská pod
poruje národnostní rozvoj, poznalo mnoho národů
utiskovaných. Roztroušené obce řecké, bulharské a
srbské v krajích ovládaných do nedávna despocií
tureckou, zachovaly svou národnost ©výhradně
svými organisacemi církevními. ©Lužičtí Srbové
proti záplavě germanisace drží se nejlépe v kra
jinách katolických. Poznaňské Poláky sdružuje k
sebeobraně velice úspěšně společná víra katolická.
Katoličtí kněží stojí tam v čele i svépomocných
podniků národohospodářských. V době josefinské,
kdy čeština byla vypuzována jak z úřadů tak ze
škol, udržela se v kostele. A právě český katolický
sedlák za vedení katolického kněze buditele po
staral se nejlépe o zachování národních posic če
ských. Na Slovácku podobně idea náboženská po
máhá tam, kde jiné prostředky proti maďarisaci
selhávají. Po veliké námaze poslanců Ferd. Juri
gy a F. Skyčáka ministerstvo osvěty vydalo naří
zení, dle kterého ve všech státních i konfesních
školách obecných i měšťanských, ve školách pro
vzdělání učitelstva a pro výcvik opatrovnic se má
vyučovati náboženství v řeči mateřské. Také na
naléhání katolíků ministr orby povolil 70.000 K na
rolnickou školu. kde se bude vyučovati jazykem
slovenským. Ministr osvěty docela slíbil, že se
zavede do škol středních slovenčina jako vyučo
vací předmět, že ve státních i obecných školách
se má vyučovati čtení a psaní v mateřské řeči a
Že na samé universitě konečně zavelle stolici pro
slovenčinu. >Slovenské Ludové Noviny< tyto čer
vánky lepších časů prohlašují za první podstatný
národní úspěch posledních padesáti let. Kdyby bý
vali Slováci tonuli v nabízených proudech volno
myšlenkářských, kdyby byli místo | nejnutnější
práce národní a hospodářské koketovali s židov
skými zednáři, pak by takých úspěchů nikdy ne
docílili. Vždyť jest zcela zřejmo, že právě velice



vlivní židovští volnomyšlenkáři v Uhrách jsou za
vilými maďarisátory. 7

Národní Jednota pro Nové Město a Vyšehrad
o důležitosti náboženství v politické | orgauisacl.
Jednota tato, rokujíc o dnešním stavu snah po
zjednodušení politické organisace soudí, že »pokud
se týče otázek národnostních, politických a ho
spodářských, dala by se dohoda docíliti jistě, po
kud jde o otázky rázu kulturního, snad. A věru
byla by to práce hodná předních mužů národa, se
staviti takový kulturní program, aby do budou
cího velkého útvaru politického mohla býti uve
dena táž snášelivost, ba úcta k přesvědčení jak

čana, kterou ve společenském životě projevujeme
druh druhu každodenně. Zdá se však jistým, že u
nás v Čechách, kde jsme v minulosti tolik vytrpě
li spory náboženskými, není místa pro politické
formace, zřízené na podkladě konfesijním. Vždyť
ani nejstarší naše strana politická — všeobecně

konservativní nazývaná -- nikdy neměla svůj
program opřený o autoritu církevní, jsouc kon
servativní jen po stránce politické a hospodářské.
... Na druhé straně však sluší doznati, že znač
ná část národa cítí nábožensky, a že by bylo s
chybou vystupovati drsně proti těmto citům ....
Hospodářské zájmy rozličných tříd jsou však roz
ličné, ba namnoze protichůdné. Tu stojí podnikatel,
tam dělník, zde poplatník, onde gážista. Kdyby ne
bylo mezi nimi nikoho, kdo by mírnil protivy, do
šlo by k výbuchíům, jichž neblahé následky těžce
zasáhly by tyto velké částky národního celku...«
— Tak staví Národní Jednota přímo na programu
strany katolické, která chce pod prapor svůj sou
střediti všecky stavy, mírníc protivy třídní pojít
kem všeobecně prospěšným — náboženstvím.

Časopis »Cyrlll« přináší v nejnovějším čísle
příspěvek k dějinám písně svatováclavské. E. Be
zecný pokračuje zde v »Repetitoriu dějin hudby.
O liturgickém zpěvu a církevní hudbě v Anglii u
važuje P. Velíšek. Cennou přílohou k tomuto číslu
jest Musilových osm zpěvů marianských »Králov
ně máje«. (Cena K 1.50.) Zpěvy jsou velmi melo
dické, zhudebnění pohybuje se v příkazech hudby
chrámové, písně ty lze velice snadno nacvičiti.
Proto odporučujeme všem přátelům chrámového
zpěvu.

O výslednici radlkalismu píší liberální »Mo
ravské Listy<: »Dnes můžeme pozorovat již vy
chovance »Času« v jich praktickém působení a se
známe, že jejich pokrokovost jest toliko v tom, že
tvrdí o sobě, že jsou protiklerikálními, ale jinak
jsou ve všem svém jednání nepokrokoví a zpáteč
níci. Jich zájem o veřejné otázky se již tak súžil,
že kromě několika hesel nemají pochopení pro žád
né otázky. Ke všem jevům ostatním se staví apa
ticky a jen maloduchou kritikou ztěžují jiným prá
ci. Největší vliv zjednalo si hnutí realistické na
středních školách. Ve všech téměř sborech stře
doškolských převládají realističtí profesoři, a všim
něte si, jaká bezkrevná mládež z jejich rukou vy
chází. Jest úplně apatická ke všem otázkám veřej
ného života. Kde je ten dřívější ruch a mladistvý

— Dnešní inteligentní dorost neuvidíte v obranné
práci národní. Dřívější živá účast na literatuře, u
mění, politice je ta tam. Nikde iniciativa a všude
mrtvolný chlad. Právě na mládeži. která vychází
ze střední školy, nejlépe můžeme seznati, jak kul
turně ztroskotalo hnutí tradované »Časem«. Mlá
dež vychovávaná realistickými profesory nesnese
srovnání s mládeží, která rostla v době Bartošů,
Kosinů a j. »Čas« ve vývoji českého cítění hrál
vždy podivnou roli. Co bylo české, bylo jím vždy
znehodnoceno. Vše posuzoval zorným úhlem ně
meckého protestantismu.«

Svémocný krok soc. dem. monistů. »Právo Li
du« kárá, že několik bezvýznamných soc. demo
kratů počalo vydávati měsíčník >Socialistický
monista« proti výslovnému nesouhlasu výkonného
výboru strany. Prý všichni »tři jmenovaní vydava
telé měsíčníku >»Socialistický monista« isou členy
představenstva Svazu socialistických monistů, na
němž nyní bude, aby vůči tomuto nezodpovědnému
jednání jednotlivců zaujal příslušné stanovisko. Ob
sah tohoto nového listu je tak chudý, že jen po
tvrzuje zbytečnost zvláštního orgánu monistické
ho při dostatečném počtu protiklerikálních a vě
deckých publikací, stranou naší vydávaných. Sou
druhům našim doporučujeme, aby tento soukromý
list nepodporovali a nepracovali tak pro opakování
zkušeností, kterých svého času strana naše naby
la s hnutím volných myslitelů.« — Soc. demokraté
jsou dobrými počtáři a pozorují dobře, že jim na
mnoha místech překotné šíření monismu škodí jed
nak proto, že monistické domněky byly rázně od
byty od proslulých učenců jak v Německu tak v
Čechách a jednak z té příčiny, že práce předního
monisty socialistického v Čechách F. V. Krejčího
byla důkladně zkritisována jak drem Marešem, tak
jinými neklerikály. Na př. v č. 117. pokračuje po
krokář v >»Čase«: »Slyšeli jsme od Krejčího, že
věda prý nám podává »pouhý obraz světa«, a jest
prý třeba filosofie, která tomuto obrazu dá smysl.
%ento dualistický názor o poměru vědy a filosofie
fest bojovným heslem německého svazu Keplero
va, který jím potírá monism. To ovšem Krejčí ne

musí vědět; jak to přijde však, že instinktivně ne
vycítil nepřijatelnost onoho dualismu? ... Vizme
nepřesnosti jiného druhu. Čteme u Krejčího, že
prý podle Ostwalda energie >toť onen plamen, jenž
oživuje hmotu, jež by jinak byla nehybna a mrtvá«
atd. Takovou theorii o Kraft und Stoff Ostwald
přece zavrhuje; chcehmotu rozanalysovat v ener
gie. Darwinovou theorií není, jak píše Krejčí, »my
šlenka, že všechny živé organismy na zemi tvoří
stupnici, spojenou jednotnými zákony vývoje« —
takové theorie byly všeobecně uznávány už v 18.
století a uzná je i nejčernější jesuita. V přírodě
se prý >opakují zjevy, na základě odvěkých zá
konů, všecko je tu vytvořeno z nutnosti; ale lidská
kultura, toť něco nového vedle přírody.« Pěkný
monism v této dvojici příroda-kultura! A stránka
před tím se s pochvalou mluví o Bergsonovi, který
přece obšírně líčí, jak příroda tvoří nové věci.«
— Jaká jest tedy teprve věda »Socialistického Mo
nisty«, jestliže samo »Právo Lidu« nazývá ji chu
dou?

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, 8 největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Národohospodářská hlídka.
Královéhradecká bankovní jednota, která mě

ta dne 29. dubna svoji ustavující schůzi, zahájila
v těchto dnech v nově upravených místnostech v
Adalbertinu svoji činnost. Upozorňujeme zvláště na
výhodné uložení vkladu v této společnosti a od
poručujeme stoupencům našim ukládání u bankovní
jednoty. Upozorňujeme též, že nový finanční pod
nik povoluje úvěry všeho druhu, eskontuje směn
ky a účty, kupuje a prodává cenné papíry ukládací
a dividendové, losy, mince a valuty, vede revisi
uschovaných cenných papírů, pojišťuje tyto proti
ztrátě kursové, obstarává výměnu kuponů. Zvlá
ště upozorňujeme majitele nemovitostí na výhodu
vybírání nájemného z pozemků a budov prostřed
nictvím této bankovní společnosti, při čemž od
padne styk najímatele s nájemcem, poněvadž ve
škeré spojení obstará banka. Neméně důležitým
jest též odbor při bankovní jednotě, který spro
středkuje veškeré pojištění požární, proti vloupá
ní, úrazu, povinnému ručení, při pojištění osobním
a odporučujeme pp. interesentum, aby se na řidi
telství této společnosti s dírvěrou ve svých potře
bách obraceli. Oddělení pro zboží dodá uhlí nej
lepších známek, veškeré potřebné stavební hmo
ty, umělá hnojiva, hospodářské stroje, líh, petro
lej, oleje strojní a svítivé. Oddělení pozemkové
sprostředkuje prodej veškerých realit, statků a
velkostatků za podmínek nejkulantnějších. Společ
nost čítá nyní celkem asi 100 členů. Členové spo
lečnosti jsou vesměs upřímní katolíci. takže ji mů
žeme vřele odporučiti. Jisto jest, že tito katolíci
rozhodujíce o zisku budou pamatovati vždy na
zájmy a potřeby katolického hnutí v Čechách. Spo
lečnost vřele pro veškeré transakce ©odporuču
jeme.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č."163.

Vkladyna!knížky!4'|| "08
Avkladypoktadničkové4 Je OR

Besídka.
Trampoty Tyčkovy.

JIL.

Jednou v neděli se odbývala na náměstí ve
liká slavnost hasičská. V místě vykázaném pro 0
becenstvo, odkud bylo všecko dobře vidět, objevil
se starý lichvář Vopasek ve společnosti otrhané
ho cizího chlapa, který nesl těžce jakousi bednič
ku. »Vědí co, milostpane, já si tady trochu odpo
činu, vždyť už se pot ze mne přímo leje. Podívám
se taky tady na tu parádu. Počkají jenom chvíli.«

Vopasek svolil a oškubanec si vystoupil na
bedničku, aby lépe viděl. Za chvíli ho žádali ně
kteří jiní diváci, aby jim na chvíli přepustil místo
na bedničce.

»Ale jó, dají-li dva krejcary ... . .« Několik
diváků již se na bedničce vystřídalo. Chlapovi tři
diškrece stouply do hlavy a vedly ho k přemý
šlení o dalším zisku. Kdyby ten Vopasek ho ne
hlídal jako ostříž, snadno by se v zástupu s bed

ničkou ztratil. V tom příchoď Tyčkův posloužil
syčákovi k provedení smělého záměru. »Poslou
chají, stoupnou si semhle před tu bédničku, tady je
nejlíp vidět.«

Tyčka uposlechl — a za jeho zády chlap ne
poctivá již se plížil s bedničkou s dosahu oka li
chvářova, které bylo právě silně upoutáno uměním
prvního lezce. Ostatně Vopasek brzy zase mrkl
směrem k bedničce a spatřiv Honzíka, oddechl si:
>No — tam zase ještě někdo na ní stojí.« Leč po
několika minutách již lichvář pokročil v před:
2Hola, fotr, už se hněte, já spěchám.« Ale — syčák
nikde. Veliký údiv. Když hned nato lichvář zpo
zoroval, že Honzík na bedničce nestojí, spustil ve
liký rámus a volal policajta. Už bylo pozdě a ko
lem stojící, když se dověděli, oč se jedná, pro
pukli v smích, jak Honzík bezděčně svou výškou
ukryl na chvíli stopu zlého činu.

Právě ti lidé, kteří se Tyčkovi vysmívali, ja
kým jest lamželezem, potřebovali velice často jeho
služeb. Spoléhali se zcela na dobráckou ochotu
velikánovu. Když měla býti veliká večerní slavnost
na počest jednoho proslulého rodáka, hned jeden
člen komitétu zval: Pane Tyčko, buďte tak dobrý,
pomozte nám rozvěsit na zahradě lampiony. Po
třebovali bychom k tomu nějakou židli anebo že
břík, šlo by to velice pomalu .. . takhle to bude
hned.« :

Sama sousedka Zvárová jednou volá: »Hon
zíčku, teď máte trochu pokdy. Pomozte nám s če
sáním jablek. Žebřík si brát nemusíte, protože ve
vrcholcích stromů to už zastane náš malý Vojta.«
— Jindy: »Právě dáváme obilí na patro. Náš starý
stojí na voze. Pomohl byste nám vedle? Však jste
chlapík vysoký, že se díváte lidem do oken do
prvního patra«< — A Honzík, dobrák, po vykonání

mu stačil čas a síly.
Vypukl požár u Záchhunských, hned vedle ře

ky. Mohutný kouř začal se valiti z prvního patra.
Doma byly právě jenom vyděšené děti, které za
čaly bědovat na dvoře. »Přineste honem žebřík«,
velel jeden soused, který se hned první při požáru
objevil. Chlapec poskočil stranou k vodě, kde byl
menší žebřík opřen o stěnu. Hošík byl tolik vydě
šen a popleten, že s žebříkem klopýtl, až ten kus
potřebného nářadí se zatočil v řece. Ale co ještě
mládeneček bědoval, již tu byl Tyčka. Nedal se
vyrušiti z potřebné duševní rovnováhy, obhlédl
všecko znalecky a už povelel: »Děti, lidé, honem
s konvemi k řece pro vodu.« Voda se přinášela ry
chle a kominík bez použití jakéhokoliv žebříku u
léval klidně dravý živel, že bylo radostí pohledět.
Když přišli druzí, měli již práci přesnadnou. Ně
kteří se smáli. že hasiči ani nemusili přivážeti že
bříky. Stačilo by prý při takových případech zcela
vyhoupnouti se Honzíkovi s hadicí na ramena. Zá
chlumský byl Honzíkovi vděčen, že mu domek za
chránil a odměnil statečného kominíka tak, až ně
kteří lidé záviděli.

Ale Honzikovi dostalo se za různé posměšky

vede statečně i jiný živel zdolávati. Když nastala
druhý rok prudká jarní povodeň, všecka mládež
byla venku, aby patřila na nezvyklý dravý vír
rmutných vln. Někteří bujnější chlapci doccla za
čali zkoušeti, jak hluboká jest voda při kraji na
louce. »Tu je docela mělko«, hlásal pohrdlivě je
den chlapec. »Hned bych šel až do prostřed lou
ky.« To uslyšel synáček továrníka Lapky Alfrédek.
Hned pokročily jeho malé holinky furiantsky ku
předu. Chtěl se vyznamenat statečností před svý
mi soudruhy a zároveň zkusit, zda do nových bo
tiček nepoteče. Ale běda, vkročil do nějaké žum
py a hned špinavý příboj smáčel jeho tvářičku.
Děti se daly do křiku, když zpozorovaly, jak Al
frédka již začíná voda odnášet. Ani staří nejevili
chuti k záchraně mladičkého odvážlivce. Ale již
dlouhé tenké nohy Honzíkovy pustily se ' v kalné
vodě do skoku. »Pozor, Honzíku«,) ozval se va
rovný hlas, »voda není pro kominíka.« Tyčka ne
dbal a zachytil tonoucího chlapce.

»Sláva!« ozvalo se na břehu z několika hrdel.
»Takové nohy by přebrodily Vltavu.« — Přispě
chavší továrník srdečně ©Honzíkovi poděkoval.
Tyčka byl hrdinou dne. I malý Kvirenc projevil
veliké uznání obětavosti svého druha. Nezapomněl
však přece jenom poznamenati poněkud štiplavě:
»Tohle byl přece úlovek! Za ten dostaneš víc, než
kdybys vylovil sumce.« — Honzík však odsekl:
»Tebe zas by mohli lovci potřebovat místo fretky
k prolézání králičích děr a chodbiček, chytil bys
ještě více. Na vojně bys proklouzl v noci s depeší
mezi nepřátelskými kompaniemi také velmi snad
no. Každý vydělává na tom, k čemu má schopno
sti« — >Hm — ale až bys ty při útoku linie nesl
napřed prapor, nepřátelé by strachy prchli hned
po prvním výstřelu.«

Když za dva dni pátrali někteří zvědavci, co
Honzík od fabrikanta dostal, usmál se kominík:
>Přejte mi, lidičky, ty peníze. Vždyť při své délce
a velikém chvatu každou chvíli mohu se přeraziti
na dva kusy. Musím si sháněti na pohřeb, který
bude dražší než u kohokoli jiného. Považte jen,
jak bude drahá rakev! A což až se musí dva staré



pod zem složit pohodlněl«
Zanechejme nyní Honzíka při jeho slávě a ra

dosti, které si plnou měrou zasloužil. Jinak by se
mohlo zdáti, že jsme si na vyprávění o Tyčkovi
vzali míru z jeho dlouhého těla.

Prodá, se:
spolobnaadensk k podářakých.Nováz E ů3 sko-208 . Neváz. za pův.

cena 10 K) 1913.

Dr. Tumpach a Dr. Podlaha: Dějiny a biblio
gráfie české katolické literatury náboženské
od r. 1828, část I. 1912, za 5 K, nováz. (původ.
cena 10 K) a část II 1013, za 5 E, nováz.

(pův. cena 10 K).

Velodůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
ručjíš veškeré kostel.í nádovy a
náčiní a to: monstrau.c, kulichy
cibáře, nádobky,paténky pneifkály,
ovícny, laropy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevnim vyhovující. Staré před

měty opravnje *přrodní intenci a« ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na o
kázku franko bex závoznosti koupě.
Vše ss poslid posvěcené. Práce ruční.

Sblad veškorých slatých a stříbrných klenotů, jako: ře.énů
mndonek, křížků, prstýnků, náramků atd. z Beotářské
roste tabatěrky, jídelní náčiní se stříbra pravého

proto So áného vědy na skladě.

$aré olate, stříbro a drahokemy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a olseleur

Praha-l.-979., al. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
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ÉJan Horák,soukenník
i, Rychnověnad Kněžnou
M zasílá na požádání vždy

dle roční smisomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

i sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
skoušku.

Velejemnélátky na taláry. i
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Též na oplálky bez zvýšení cen!

KED X EBDX 663 X G6DX ESDX

SHP*>Veledůstojnémuduchovenstvu. i

JAN HIRSCH,
pasíř a zlatník,

PIRAHA-I., Karlova ulice 10,
doporučuje velký výběr

kostelního náčiní
jako: monstrance, kalichy, ciboria, lampy, svícny,ka
ditelnice atd. Starší věci opravuje, v ohni znovu zlatía
stříbří, vše co nejdůkladněji a levně. — Za vše se ručí.

O otěné zakázky prosí v nejhlubší úctě oddanýJan Hlrech.

se zárukou neporašenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
» člen zemsk. ústř. včelařského spolko

v Hradci Králové, na podaíni.
k

SB- Českému, katolickému světu —česko-katolický výrobek! -G

Koberce a předložky
jutové chenillové imit. »Smyrna«, vlněné chenilolvé »Ax
minster«, vlněné plyšové »Tapestry« a »Velvete.
Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečné
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených:

Nástěnné koberce
figurové, zvláště pečlivě provedené.
Cenniky zdarma

a tranko.

jutové »špagátová«, vlněné »ho
landské«, vlněné »Harlém«.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, sa ceny úžasně levné

Soupravy pokrývek, záclony
bavlněné i vlněné, různých druhů a jakostí.

Lambreguiny —cestovní přikrývky a j.

| S“ Vlastnívýroba všechdruhů koberců, záclona pokrývek.-G
Zal. 1850. Zal. 1850.

Karol Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých

ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů w košdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jen rmční práce umělecké
ceny. Veškeré opravy a novu
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„w W ob Tj zřízeníprovádise co nejpečli
Ed Ss Ns vějia sezárukou.D0B © *l3s5 Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
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p aneb prostředniovímnašich|!
PE jednatelů.

Pi | n ač kovo AAAA SingerCo.akciováspolečnostprošicístroje.

aa pravé jádrové

V
Hornoslezské

E- uhlí"9
všech druhů,

koks a dříví
Velicevydatné. sdejleujsoxer palivové nabízí v každém množství

za ceny nejlevnější

mýdlosovečkouzen | J Morávek
Na každém kousku mýdla je nahoře vovečka« a
dole jméno »Pilnáček«. Kdenení jméno »Pilnáček«,

to nekupujte!
J. Pilnáček,továrníkv HradciKrálové. VPlotištích uHradce Král.

Filiální sklad vw Hradci Králové

Zahradní PRE“ v Komenského třídě. "ij

ke všem příležitostem, jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky, jehly
VSeha jinézlaté a stříbrné skvosty

2 jv nejmodernějšímprovodoní

DBlOZNÝ| MUSA,NÁŮJÍNÍSk vostné dárky
všeho druhu,

drátěné ploty, vrata atd.
nejlevněji u firmy

JOSEF PLOCEK,
první královéhradocká volkodílna zámečnické.

Rozpočty zdarma.

Z PD O OL Z nabízíkekoupi
Biskupskáknihtiskárn TAN KALIS,
w| v Hradoi Králové [vy]|| zistníka hotinářv RYCHNOVÉ2.Ka

nabízí své ochotné služby ku prove- Solidní obslaha přimírných cenách. Důvěryhodným
dení všech zakázek z oboru knihtisku. zásilky na výběr i na splátky bez zvýšení cen.

L) Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé. L. „Založenor. 1848.



arevné
kostelní

Oka33
F'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Přebechovicích u Hradce
Králové.

Cenníky Arospočty na požádání

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY.

NEJČESTNĚJŠÍVy-nm he OBRÁZKOVÉCENZNAMENÁNÍ
CÍs. AKRÁL.DVORNÍ| ZALOŽENOROKU

DODAVATEL. 1869.

SYN KAN VEZU lo A0nb
NÍKY ZDARMA

IHU0J10"90OdMOJA"19psUOUNÁA

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
i (protokolovaná firma)

3v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
3 (bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Yýpracáticleh)

Rdoporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
: uvůj osvědčený a Často vyznamenaný

| výrobní závod
všech kostelních paramentů,

Mspolkových praporů a k Roréhonáčiní
ŠÍCenníky, vzorkyi roucha hotová na ukásku

se na požádání franko zašlou.

chle zhotoví uměl.Tazhunů Koná
Richarda Šimáčka

w Hradol Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

INFO R MLACEze všech míst

obchodní, též sou=
kromé, diskretní

podává a účtuje co nejlevněji konces.
« « | informačníkancelář| «**

PAVEL BAYER, Hradec Král.

Račte sl psáti o vzorky
firmě

Tkelcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnoat“ NE
Oe“ v Hronově Čís. 160. “U8
— | Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporačaje vosvědčených jakostech k zimnísosoně:

Modní látky vlněné , dámskéii pansképlátna, dazmašky, ubrusy, ruč košile,
— — daty std., překrásných modních mů. — —
9“ Výbavy pro nověsty “U8
sa levné, pevné, osny. Velkolepý výběr.Mnoho po

shralnýchúásí — Objednávky©ceněím 0 Kmaf
láme vyplaceně. 1balík z sbrákůvkusně rodruženýchza
Obdršítetenejdepěl!| Křesí-noclálpodnik!
ED“ Vpodnikutomto leo též bespečněuložitivklady proti 6, úrokování.
Podnik podléhá rovisi Zemskéhovýborukrál. CeakéhoaZemskéhoSvazu.| ===

Ve
BvatováciavskéMatice Školské.

kopní |pranián vT Hákozskuvešveškerých “

kusrn
Josefa Neškudly

v Jablonném n. Orl. č. 86.
Tisíce uznávacích referencí a ručení. —

Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovésboší
k výběru franko.

Bea volkoměsteká
domeck, levné pracovní
ceny aš o 20"/, než váuda
Jubil 100lcf.trvání a40lot. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslevné se vyprošuje.

Exatolíoil!
Nejvýhodnější a nejbezpečnější ulošení vašich

úspor vám skytá jedině naše

Krěnch
pa vě, čímělevněj

Spálená ulice č. 46-IL

Ježplatíúrok až || lo Š
dle doby výpovědní,

we-Zápůjčky "W

Důchod. daň platí sáložna
sama.- Probezplatnéuklá
dání s venkovaasložní listy
zdarma. - Povinná revise
»Jednoty sdložena v Praze.

všeho druhu kulantně.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

lí Aměrsde Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občeretvující prostředek doporučovaný,nabízí

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého framo
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.

nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a

přenos síly pro továrny,
hotely, domy, villy atd.

zařizuje

„i Jos. Ježek,
| elektrotechnický závod

jkv Hradoi Ečrál.

staví a jich opravy pro
vádí velmi pečlivě a přesně.

BRA Právě vyšel
„ řatol.dopisnípapír a obálkyCREDO

s uměl. dvojbar. vyobrazeními
milost. soch a obrazů

ochotněsdarmasale

VAVROVCE,Praha,
Lipová ul., 11.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
me- a věna dítkám W

poskytuje Jubilejní, váájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Oharstas““ v HradciKrál..
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v (6

případech úmrtí oelkem79.11738 Ě, získav 778:enů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá mmžše1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,

do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. nelad n £zavazuje, že aplatí úmrtí sp

ježse vyplatí bezprůtahu boď"atom obuzným aneb účelu a osobám, jež si dlen pí

samným prohlášením výboru za svého životaoznačil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp“věno "Uh
den sůar k

kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přiblášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
D5. rok věku svého. Zá 6 E je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1K ve výše zmí
něných případech bovinné podpory. — Bližší

Adressa zní:

Spolak. „Charitas“ v Hradoí Králové,

Dr.Frant. Beyl, Váel. Jenševský,
předseda. jednatel.

Všeobecná úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ruč. obmez.

o ď ,

v Hradci Králové Polskéhotříduč.84,
I. poschodí

eskontuje účty a směnky,
poskytuje zálohy na zboží, cenné papíry a

skvosty,
povoluje úvěry osobní.

VkladyúročísazbouŽ= Adle výpovědi.
Obstarává inkasso směnek a účtů za pod

mínek kulantních.
Prospekty zdarma a franko.
Uhlí, dříví, koks všech druhů a v každém

množství na skladě.
Cenníky na požádání zdarma. ———

dan Kryšpían ryšnín,

2 ÓŘNDY“
| Aěd= ba

damčTe
MAYApJEa)
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$ Střádanky vydávají v
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Úvěry osobní.
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živnostenské.
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Z našeho sjezdu.
V. sjezd české strany křesťansko-sociální za

počal v letním sále pražské Měšťanské Besedy dne
16. t. m. o půl 6. hod. odpol. Předseda výkonného
výboru Fr. Šabata v zahajovací řeči knstatoval, že
finance strany se lepší, odborová sdružení, která
mohutní, podporují stranu zdárně. Leč pro pře
kážky finanční posud nedošlo k založení oficielní
ho denníku strany. Následovala volba předsedni
ctva a komisí, zpráva tajemníkova, zpráva po
kladní a korporací. Pokladník JUC. Šindler sdělil,
že sbírka »na milion< již vynesla 895 K. Zahájeny
porady některých komisí.

Druhý den ráno tajemník Šolle podal referát
o korporacích strany. Msgre dr. Kordač přednesl
dvě resoluce, jimiž se potírají pomluvy, že by na
še strana byla v odiosním slova smyslu klerikální
anebo opačně socialistická. Důvody referentovy
byly přijímány s živým souhlaseni.

Přijaté resoluce jsou tohoto obsahu:
>Česká strana křesť.-sociální jest stranou po

litickou, která má za úkol na základě zemské au
tonomie království českého a říšské ústavy moc
nářství rakouského zjednati všeobecné podmínky
blahobytu všenárodního a organického vývoje ve
řejného života všekulturního. V této politické čin
nosti jest strana úplně svobodna a nezávisla. Při
hlížejíc však k tomu, že veškerý společenský práv
ní řád spočívá na nezměnitelných základech Bož
ského řádu mravního, jak jej věro- a mravouka ka
tolické církve autenticky prohlašuje a neporušeně
zachovává —- jest věro- a mravouka křesťanská
ve všech záležitostech čistě politických a hospo
dářsko-sociálních normou negativní, proti níž jed
nati nelze; v záležitostech nábožensko-mravních a
výlučně církevních jest nám (věro- a mravouka
Křesťanská) normou positivní, dle níž se dlužno ří
diti. -—Česká strana křesťansko-sociální hledíc k
historickému vývoji kulturního Života národů smě
rem k demokratismu a k vnitřním toho příčinám,
spočívajícím v rozšíření všeobecného vzdělání a
všeobecné povinnosti daně z majetku a krve —
staví požadavek rozšíření práva lidu, míti účast na
správě veřejného života. A jelikož k dosažení toho
cíle systém poměrného práva volebního s povin
ností volební jest nejvhodnějším prostředkem, pro
hlašuje jej (naše strana) za požadavek svého pro
gramu. Pojímajíc do svého programu řečený směr

vývoje k demokratismu bez porušení spravedlnosti
a lásky křesťanské, ano šetříc ve všem jednání
křesťanské mravouky, odmítá česká strana křesť.
sociální co nejrozhodněji nejen zásady kolektivis
mu (porušujícího soukromé právo vlastnictví), ný
brž i veškerou oportunistickou demagogii. Neblahá
zkušenost březnové secese a její příčiny budou
straně navždy výstrahou. Čím širší vrstvy lidu
strana v sobě soustřeďuje, tím větší politické vý
chovné autority a v ústředí výkonného výboru vy
žaduje, aby viribus unitis strana byla jednotná a
jednotou silná. — Pročež ukládá V. sjezd strany
výkonnému výboru, aby soustředivé snahy vše
množně podporoval a to nejen frakcí politických,
nýbrž i nepolitických ústředí »Vlasti«, »Zemské
rady katol.< a denníku »Čecha“.

Za členy výboru zvoleni jednohlasně: rolník
Adam, říd. učitel Benda, off. Filip, kaplan Havelka,
vikář dr. Horský, živn. Šťáhlavský, prof. dr. Kor
dač, účetní J. Kovář, adj. fin. prok. dr. Mazanec,
roln. Krejčí, roln. Pavliš, strojm. Polák, roln. Jos.
Prokop, kanov. dr. Reyl, prof. msgr. dr. Slavík,
kanovník Šejbický, lékárník Maixner, redaktor
Hatlák, rolníci Šabata, Šafránek a Šachl, kanov.
msgr. dr. Šulc, kaplan Brdlík, taj. Šolle, kanovník
Groh, faktor Katnar, rol. syn Hintermůller, vikář
Tomšu, domkář Kolařík, rolník Kunt, farář Záruba.
Za náhradníky: red. Jakubcová, řed. Boromaea
Keppl, pokladník Kohlminzer, žel. zřízenec Barek,
kaplan Pilík, učitel Vlast. Jelínek, katecheta Ja
nout. inž. Pospíšil, probošt Kotrch, vikarista Tylí
nek, suppl. prof. Novák.

Odpoledne bylo usnešeno, aby stoupenci stra
ny co nejúčinněji podporovali podniky strany, ze
jména Hospodářské sdružení a Záložnu českoslo
vanskou, a ty podniky aby stranu příspěvky pod
porovaly. Výkonnému výboru odkázáno, aby pů
sobil k tomu, aby větší majetníci pojišťovali se
prostřednictvím strany a tím premie pro stranu zí
skávali. Episkopát budiž požádán, aby vikariátním
schůzím kněžstva doporučil, by kněží platili straně
určitou daň. — Výkonnému výboru bylo dále ulo
ženo, aby snažil se získati od jednotlivců příspěv
ky po 100 K ročně na tři roky, a to v takovém
počtu, aby bylo možno platit tajemníka.

Msgre dr. Šulc promluvil o podstatě sociálního
pojištění velice zevrubně. Když byl v říšské radě
r. 1904předložen návrh na starobní a invalidní po
jištění dělnictva továrního, hlásili se o své právo

Snímkysnoubenců 9,
Rodinné skupiny oo

©.a k. dvorní
a komor. fotograf

zhotoví nejlépe v mírné ceně

c. Momentní snímky dětí

"Sklad rámů

Akciový kapitál K 8,000.000'—.

eskontuje směnky a

Prodejna o. k. třídní loterie.

A

provádí veškeré

W

E
u U

Vklady přes K 30,000.000—. “

.
Bezpečné uložení vkladů.

X
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l jiní těžce í lidé.
milionů lid, bj měli
sociálníhohatě :
pojistiti vš ehž příj
měsíčně. Náklady„mánésti s
Dle návrhů pěnae „polištěnýc
600K. ý, je dostaliý,odky
jištění měloo ti i na neza

měst „a vdovjká,: by se
zv Bro, vání jest,pěliš vysoký.

Řeční Pá „fekancelářskárežiebybyja, velk ladyáe nedojdek.reglisování
onoho ho sociálního návrhu, nechť si vy
pomáhají jednotlivé stavy svépomocí.

Přijat návrh Msgre Šulce, aby výkonný výbor
mohl za odstupujícího náhradníka kooptovati sám
jiného.

V referátě o tisku tajemník Havelka vylíčil ne
snáze, na jaké naráží snaha po založení samostat
ného denníku. Nyní však se chystá v tom směru
nová akce. Dobře řekl, že nesmí psáti proti straně
takový list, který reflektuje na podporu strany. —
Řečník ujednání s »Našincem«<nepokládá za defi
nitivní. Nechť se jen vyjednává v příčině záležito
stí tiskových dále. Leč strana musí zachovati svou
samostatnost.

Dr. Kordač vyvrací některé výtky, které byly
pronešeny proti »Čechu« a žádá, aby siezd projevil
žádost pro jednotu i na poli tiskovém. Po rušné
debatě bylo uloženo výkonnému výboru, aby se
postaral o existenci oficielního listu strany. Než k
zřízení tohoto listu dojde, nechť se vyjednává o té
věci s nakladatelem V. Kotrbou.

Poslední bod programu sjezdového vyčerpal
dr. Mazanec promluvou o nynější zbahnělé politi
cké situaci. Poukázal, jak i po velikých chybách
stran radikálních, po bezvýsledných obstrukcích
jest zapotřebí pracovati k zachování konstituce,
parlamentu. Absolutismus jako neblahý výsledek
dnešní politiky přináší výslednici nezdravou. Po
třebí jest spravedlivé reformy volebního řádu do
zemského sněmu i do říšské rady. Vysvětlil výho
dy poměrného zastoupení, spojeného s volební po
vinností. Ve smyslu těchto vývodů navrhl resoluci:

»>Česká strana křesťansko-sociálné pohlíží s
velikými obavami do budoucnosti našeho národa.
Divoký strannický zápas mezi českými stranami,
který není veden zájmy ideálními a šlechetnými,
odsuzuje a obrací se v zájmu všenárodním na
všechny činitele rozhodující v národě, zvláště na
Národní radu, representující všechny národní stra
ny české se žádostí, aby v této důležité době pod
nikla všechno, co by ku prospěchu národa učiniti
měla.

Jelikož dnešní všechny hyperstrannické zjevy
mají pramen svůj v nynějších nespravedlivých
volebních řádech, které otevírají dokořán dvéře
demagogickému teroru a nejnepřirozenějším a de
moralisujícím volebním kompromisům, žádá důtkli
vě všechny politické strany české, aby energic
kým a siednoceným úsilím se o provedení takové
volební reformy na sněmu zemském i na říšské
radě zasadily, která by při spravedlivém rozšíření
volebního práva na všechny vrstvy, dosud z něho
vyloučené, zaručila poměrné zastoupení stranám
při stanovené volební povinnosti a naprosto svo
bodné volbě.

Zároveň vyslovuje očekávání, že Národní ra
da česká bude působiti v mezích kompetence své
k tomu, aby dokud změna volebního řádu nebude
provedena, byla alespoň vzájemnou a loyální do
hodou českých politických. stran zjednána v tomto
směru dobrovolná náprava.«

Nadšený potlesk byl světlým dokumentem,
jak vrouchě si uvědomělí katolíci přejí, aby v zá
konodárném zastoupení zavládly konečně sprave
dlivé demokratické řády. Resotuce; ovšem přijata
s nadšenou pochvalou „Nyní uvidíme, zda patento
vaní lidovci stran radikálních budou podporovati
pravé lidové zastoupení s toutéž horlivostí, jaká
se jeví u katolíků. Místopředseda sjezdu Msgre dr.
Kordač ukončil sjezd poděkováním a případným
povzbuzením.

Tedy sjezd pošinul některé nezbytnosti našeho .
tábora značně ku předu. Mohl však vypracovati
daleko více, kdyby všichni delegáti aspoň za toho
to sjezdu zrale uvážili, jak cenná jest každá mi
muta při sjezdu velikém, vyžadujícím značné hmot
né oběti. Mnohodebat mohlobýti zkráceno,ně
která nedorozumění mohla býti odstraněna již před

, hromadnými schůzemi separátními konferencemi
kruhů interesovaných. Ovšem delší debaty svědčí,
jak lhou naši protivníci, kteří nazývají organisova
né katolíky »nemyslícím, slepě poslušným stádem«,
Vždyť právě naše sjezdy svědčí, jak velikou vol
nost slova má v nich prostý, pracující. lid a jak ú
činně zasahuje do dějin strany. Leč námitky a výt-.
ký mají býti koncipovány stručně a jadrně. Co
řekl jeden řečník, nemá zbytečně jinou formou 0

pakovati jiný — vždyť na konec rozhodne demo
kratické hlasování.

Tolik však dlužno s potěšením konstatovat,

ních, nýbrž. u- starostlivénr Bájmu o..dolšito.celé .
strany. Proto s uspokojením pozorujeme,že kriti
cká doba zástane naši stranu jako svorný celek,

(V POU BěI 4 pělibe, "big čr

nepřátelském Příboji vyylne energii

ovení oladkysatě odbbraě, larněda De)větší

JJ "|hajetM| ac:
borný závod| pozlacovačský

v | Hradci Králové.

Našincům v 26. voleb. okresu!
Znovu vyzýváme všecky organisované kato

líky. aby se postarali čilou agitací o soustředění
co největšího počtu hlasů na kandidaturu naši.
V době, kdy tak jasně se ukázalo, jak jest radika
lismus záludný a zištný, jak lákal voliče celóu řa
dou slibů nesplnitelných, zajisté naše hlasy se
mohou velice značně rozmnožiti, bude-li rozumné
voličstvo od uvědomělých katolíků řádně pouče
no. Za kandidáta nepostavili jsme žádného zištné
ho šplhavce, nevybízíme k zvolení muže, který
by si chtěl zříditi z národní politiky výhodný ob
chod. Chceme, aby byl zvolen muž zkušený a 0
bětavý, který často dokázal ve veřejném životě,
jak mu jde o blaho lidu a jak se stará o skutečné
uvědomění konservativního občanstva. Náš kandi
dát nepracuje nekřesťanským štvaním, zato však
vybízí, aby každý katolík beze všeho strachu há
jil svá nezadajná práva.

Mužem, jehož odporučujeme všemu konserva
tivnímu voličstvu a všem lidem dobré vůle, jest

Frant. Šupka,
redaktor »Štítu« v Hradci Králové.

Upozorňujeme Vás, že jiné strany opírají se
při své agitaci o veliké kapitály. Sami poznáte, že
veliká spousta letáků, agitátorů kočovných i míst
ních vyžaduje velikého nákladu. My takovými fon
dy nevládneme, nelze nám voliče lákati způsobem
uniělkovaným, vyžadujícím veliké placení. A má
li nastati skutečná očista, pak jest věru zapotřebí,
aby voličstvo konečně prohlédlo, že výsledky vo
lební nemají se říditi dle toho, co která strana na
volby zaplatí. Proto také žádáme jen hlasy po
ctivě získané. Nynější volební zápas bude velikou
zkouškou, jak veliký počet voličů bude si počí
nati rozhodně a samostatně dle skutečného vnitř
ního přesvědčení. Nechť konečně voličové přetrha
jí pouta, jež jim na ruce věší demagogové a nechť
skutkem dokáží, že všeobecné volební právo není
zaopatřovacím podnikem pro řadu šplhavců pro
težovaných od rafinovaných kapitalistů a jiných
nepřátel českého katolického lidu.

Katolíci, nelekejte se šílené agitace stran ra
dikálních! Kdo si počíná před volbami tolik fa
naticky, prozrazuje, jak malou důvěru má ve vlast
ní síly. Počet našich stoupenců utěšeně stoupá a
bylo by zbabělosti, dát se zastrašiti křikem těch,
jichž koráby se topí právě následkem posledních
korupčních zjevů. Katolík, který odhodlaně se po
staví proti placeným agentům, prospěje netoliko
sobě, „ale celému: národu. Právě nyní, kdy ma zá
základě frásí radikálních dochází k největšímutří
štění, stále jasněji uvážliví voličové mohou pozná“

pouze pod praporem Svatováclavským. Strany,
které pěstují úporné třídní boje, nikdy neuvedou:

se to podaří straně naší, která pracuje ma blahu

o zničení stavů, které jsou za nynějších sociálních
poměrů nutny. Dejte důstojnou odpověď řemesl
ným štváčům! Dokažte, že stojíte upřímně o vymi
zení korupěních zjevů z politického Života české
ho! Přispějte k ozdravění českých poměrů! Hla
sovací lístek v ruce svobodného občana má veli

telsky voliče nerozhodné! Zajisté pak budete sami
míti radost nad dobrým výsledkem. A volební zdar
bude Vám velikým povzbuzením k očistné práci
další.

== Janskénáměstíč,103..PL
Vůtadýná'knižkýE% -0 |

Zvláštní přípravak roku, kdy se chtějíproti
katolické žívly pochlubiti před celým světem, jak

s památkausová P"

KI keněov opavský! řový MO vsk věstník VĚ,8. stýská
čstoupajíchbešitické šttahice v lůněúroda če

Pokrgšuje? >Při; téglikskoro žádiých vel
kých inyšlobek, čádnýchiyelkých ideí, a dllů!
Hadar«maeho:.stránickáktkorpení, ješijivíce o
sobníkoabočení ale nejvíce:naivního r tismu,
té obsah čéských- listů: přálše proto, žáiltodnes
dkoso hlavníms:obsaheni'ujelé: české ky ...

| Tříšťění strahické postupejšído. nekoskě
zi"A kdedlástalastaročesttkpogtio kter obří
Sila dovedla; zdolati nástrahts dí 'útéktyi:Mmocných,
bohátých nepřátel? Každý týden čteme několik
zpráv, které sdělují, jak různí předáci, poctění dů
věrou svých stoupenců, bezohledně vykrádají pe
níze svěřené, jak na účet poplatnictva zodpovědní

funkcionáři sahají k | pokoutním, výnosnýmčachrům.
Jen několik nových ukázek z posledních dní!

Začalo se hodně hlasitě mluviti © nepořádném ho
spodaření na radnici v Nuslích. Zprávy ty nebyly
od napadených posud způsoben věcným a pře
svědčivým vyvráceny.

Kopřivnicejest místem národněohroženým: A
ejhle, zemský revident Tomeš zjistil tam schodek
56.005K. Jsou zadrženy peníze kostelní, chudinské,
honební a jiné. V době revise vzdal se svého úřa
du pokrokový starosta Jan Buček. Obecní zastu
pite!stvo sc usneslo vymáhati na něm scházející ti
síce cestou exekuční a učiniti trestní oznámení.

V Mostě vládne spravedlivé roztrpčení chudé
ho dělnictva nad tím, že soc. dem. předák soudruh
Horáček zpronevěřil fondy podpůrné i stávkové v
obnosu asi 20.000 K. Vychází na jevo, že ve >Sva
zu horníků« nikdy se řádná revise neprováděla,
ačkoli se vědělo, že tajermík a president svazu ži
jt nad své poměry. Teprve když byl tajemník po
dva týdny nezvěstným, byla provedena revise *
jeho nepřítomnosti. Odkryty strašné nepořádky. V
den; kdy Horáček oznamoval, že jest volán tele
graficky na agitační cestu do Ostravska, byť spa
třen, jak vyjel v kočáru s nějakou dámou z Mostu.
Při tom jest významno, že se nečinily včasně pří
slušní kroky u orgánů bezpečnosti, kdy již vyšla
veliká krádež zcela na jevo. Tedy Horáčkoví po
skytunta dosti dlouhá doba k prchnutí do bezpeč
nosti. Ale nejvíce zaráží cynická surovost, S já
kou Horáček posílal svým bývalým druhům po
hledky s posměšnými poznámkami, když již věděl,
že ho žádný policista nepolapí.

Proklubávají se zprávy opodivném radničním
hospodářství liberálních husitů plzeňských. Pokro
kářský »Směr« již 11. dubna zvěstoval, že se při
šlo na veliké záhady. Mladočeský >Český Dennik«
teprve 18. dubna něco málo odpověděl, co nebylo
vlastně věcným vyvrácením. | na pozdější výtky

db ougřýjek,
P

mlkle. A vytýkaly se přece věci váhy tak důleži
té: nebylo vysvětleno, kam se poděla pokladní ho
tovost 500.000 K, nebylo známo, jak bylo použito
půjčky na tržnici, na štěnovickou dráhu a na bu
dovu lycejní. Na návrh posl. Čipery byla již r. 1910
ve schůzi obecního zastupitelstva © odhlasována
zemská revise obecního hospodářství, ale městská
rada odhlasované revisi znalců zem. výboru se vy
hnula.

Pojednou jako blesk zahřměla zpráva, že byl
okraden i spolek českých žurnalistů. Po smrti ze
mřelého sekretáře B. Kavky bylo seznáno, že 0
kradl pokladnu chudé inteligence asi o 50.000 K.
Hra v karty svedla jej k. hroznému zneužití dů

"Ostře charakterisaje české poměry ta okol

»Existence«, ovládané židy, z nichž někteří po
sud se snesitelně česky nenaučili. »Dělnický Der
ník« praví, že rudí autonomisté předali členy své

třila mísťa: několika: úředníkům Soč. demokrátic
kým. Známo, že nyní jest »Existence« v žalostné.
likvidaci. Nyní bylo ve schůzi navrhováno, aby se
ze zbytku hotovosti vracely příspěvky členstvu
takovým způsobem, že by každý obdržel asi tři
procenta peněz -v »Existenci« uložených. Kdo za
platit 700 K, dostat by 21 K. Nastal ovšem veliký
nepokoj. Leč soc. dem. administrátor uklidnil čle
ny: prohlášením, že budou podniknuty nejrázněší
kroky, aby se zachránilo vše, co se ještě zachrá
niti dá. Slabá útěcha!

Sám *Čas« 10. t. m. napsal: »Od loňskéhopod,zimu propukají aféry jedna za druhou v nejvní a
nější naší domácnosti: Jestliže mluvívalo se dříve
o mravní krisi v naší společnosti, dnes třeba mlu
vit o mravním úpadku .. ... Zaráží nás šíře a 0-'
becnost mravní lhostejnosti Vůběc,..onen úpadek
mravního cítění, který očistnou činnost tak stě

4.žuje, nehof nechává volně řádit korupční živly,
-kde se jim,zlíbí, stále, dokud už netřepou se v 0
prátce. která jim láme vaz.c Hodně pravdy v t
slovech, která takto bezděčně oceňují: výsledníc
reformačního proudu >protiklerikálního.« Hroť
článku. jast narmířen:proti. smjadočechům. Ale nění

celá garniturakorupěních zjevů patrna také vestranáchradikálních.2 kpe n
T$Ř st veferiadšnu sna otázidíizdajsme. zbjj=

hatli, smutně dosvědčuje: »Americký budíček z ně
mecké továrny nás budí denně kživotu. Odíváme



lo-li zvíře z počátku a dlouhým vývojem zkoušelo,
pak jistě zakusilo mnoho nezdarů. Ale hned prvý
nezdar stačil a zvíře musilo zahynouti, protože
pozbylo základu svého života. Tento zánik zvířete
hned z počátku jest tím jistější, čím instinkt, ja
kožto nutná podmínka života, jest složitější a u
mělejší. Jsou tu tedy dvě možnosti, buď zvíře
musilo hned z počátku zahynouti, nebo musí tu
býti Inteligence, která formy instinktu zvířatům
hned z počátku dala. Však jest tu ještě jiná sla
bina monistická.

Monisté, chtějice dokázati původ instinktu
počátky hmotnými, smyslovým totiž tápáním a
zkoušením, potřebují k tomu neuvědomělé činno
sti. Chápajíť dobře, že hmotná pouze činnost jest
neuvědomělá, ale na druhé straně vědouce, že celý
svět v divech instinktu pozoruje Inteligenci“ my
šlenku, nastrkují do vývoje instinktu svobodnou
vůli a nejasnou inteligenci. Žasněme nad pronika
vostí monistů! Ve vývoji instinktu ze základů hmot
ných jest neuvědomělá činnost, ale zároveň jest
tam svobodná vůle a inteligence. Jinými slovy po
věděno, zvíře bylo hloupé a zároveň chytré, ne
myslilo a současně vtipně myslilo. To jest takové
-mudrctví, jako kdyby někdo tvrdil, že bílá barva
jest totožná s černou. Tohle, věru, není ani věda,
ani rozumné myšlení, nýbrž přeukrutné »salto mor
tale<! Však nicméně monistické kejkle hledají z
těchto slepých uliček nějakého východu, a vízme,
jak si počínají. Monističtí filosofové byli připrave
ni na rozklady, které kdokoli jim moh! přednést.
Pánové, pravíte, že ve vývoji instinktu pracovala
také inteligence. Víme však, že projevy instinktu
jsou tisice let ustáleny, a že zvíře jako přikované
stále žije beze změny timže způsobem. Proč nepů
sobí inteligence, kterou ve vývoji pudu uznáváte,
aby zvíře pokračovalo, měnilo způsob života,
zkrátka aby z okovů instinktu se vymanilo? A co
odpovídají monisté na tyto poznámky? Říkají, že
nejsou oprávněny? Nikoli, monisté dobře vědí, že
s pojmem inteligence jest spojen pokrok a proto
si pomáhají jako eskamotéři, říkajíce, že inteligence
ta zmizela. To jsou čáry, máry, fuky. (Budoucně
dokončení.)

Politický přehled.
Českoněmecké porady. Nová porada o česko

německém smiřování určena jest na den 4. červ
na; účelem jejím jest stanoviti čas a místo k další
mu jednání, určiti způsob jednání, delegáty atd.
Předseda sněmovny dr. Sylvestr požádal už také
jednotlivé strany, aby jmenovaly své zástupce. Za
mladočechy jsou pozváni na schůzi 4. června dr.
Kramář, za agrárníky posl. Staněk, za radikály
posl. Choc, za neodvislé dr. Masaryk a za Soc.
dem. posl. Němec. — Členové předsednictva něm.
národního svazu na říšské radě 18. t. m. radili se
ve Vídní s I2členným výborem německých poslan
ců z Čech o tom, kterak se zachovati k nastávající
nové dohodovací akci. — Na sjezdu české agrární
strany bylo zdůrazněno, že jedině přirozenýmpod
kladem pro jakékoliv další navázání jednání do
hodovacího jest nově zvolený, usravený a volbou
zemského výboru doplněný sněm království Če
ského.

Sjezd české strany agrární v Praze ve dnech
16. a 17. května souhlasí s rozhodným postupem
agrárního poselstva na říšské radě, projevuje však
ochotu k dohodě na čestném a spravedlivém pod
kladě, jímž by se zabezpečilo klidné soužití a u
platnění se obou národností ve správě země a v
jejím kulturním a hospodářském životě. Sjezd tou
ží po soustředění stran v českém táboře a zdůraz
ňuje, že jen legitimní zástupci nově zvoleného sně
mu jsou jedině povoláni, aby dílo dohody v zemí
a tím rozuzlení neblahých poměrů na sněmu při
vodili. — Předsedou klubu českých agrárníků na
říšské radě zvolen opětně posl. Staněk, místopřed
sedy Udržal a Prášek. Volba znamená kompromis
mezi radikálním a oportunistickým křídlem strany.

Paměti Kalzlovy. Uveřejnění pamětí bývalého
ministra Kaizla považuje se za velmi nevhodné,
aspoň pro nynější dobu. Těchto zápisků Kaizlo
vých chytly se německé listy a bouří proti Če
chům. N. Fr. Presse útočí na místodržitele knížete
Thuna, který byl za Kaizla ministerským předse
dou, jiné německé listy prohlašují, že německé
strany musejí se pro příště opříti jakékoliv parla

- mentarisaci ministerstva. A agrární »>Venkov«
prozrazuje, že také v českých řadách "vyvolalo
uveřejnění pamětí Kaizlových zmatek a posiluje
tak útok německých listů. :

Společné ministerstvo financí do Pešti? Ve fi
pančním výboru uher. delegace delegát Issekutz
přeje si, aby společné ministerstvo financí přelože
no bylo do Pešti také z hospodářského stanovi
ska. Ministr ryt. Bilinski soudí, že nepřekáží v zá
sadě nic, aby jedno ze společných ministerstev sí
dlilo buď ve Vídni nebo -v Pešti; tuto záležitost
musí-však:v proud uvésti uherská vláda. Schvále

, ným. “ Doo

- | Rozšířeníústavních práv Bosnya Hercegovi
ny. Minulý týden meškali v Budapešti členové zem

ské rady pro Bosnu a Hercegovinu a konferovali
s referenty ministerstev o rozšíření ústavních práv
Bosny a Hercegoviny, zejména v tom smyslu, aby
se zemi dostalo také zastoupení v delegaci.

Zemským maršálkem haličským jmenován
zemský poslanec Stanislav rytíř Niezabitowski a
zároveň udělena inu hodnost tajného rady.

Říšský sněm německý o balkánské politice
Rakousko-Uherska. Po výkladu státního tajemníka
Jagowa o zahraniční politice Německa promluvili
mnozí řečníci proti Rakousku. Soc. dem. posl.
Wendel káral hlavně chyby rakouské politiky vůči
Srbsku a vytýkal říš. německé diplomacii, že příliš
ochotně podporuje diplomacii rakouskou. Prime
Schónaich prohlásil, že Německo náležitostí svou
ke trojspolku nedá se omezovat ve své svobodě
k ujednávání spolků a dohod. I posl. centra Spahn,
zmínil se o přílišném podporování potitiky rakou
ské Německem ... Krátce: V Německu jsou roz
hořčeni proti naší balkánské politice a rádi by na
Balkáně ovládli, co by se dalo.

Dánský král v Paříži Po králi anglickém za
vítali do Paříže královští manželé dánští a byli
tu uvítání velmi okázale jak občanstvem tak pre
sidentem republiky, ministry a vysokými státními
hodnostáři.

V Albanil jest postavení knížete Viléma velice
nejisté. Jednání mezinárodní komise kontrolní s
vůdcem povstaleckého hnutí v Epiru Zografem jest
prý na nejlepší cestě. —

Válka Spoj. Států proti Mexiku. Mírová kon
ference, která měla vyříditi spor Spoj. Států s
Mexikem, byla zatím odročena, ježto se v Mexiku
staly zase přehmaty proti americkým příslušníkům.
— Dny Huertovy vlády jsou asi sečteny. Jeho voj
sko se bouří a povstalci získávají úspěch za úspě
chem. — Huerta sám nebezpečně onemocněl.

Židovští národohospodářl ©Ministerská rada
ruská se usnesla, aby byl omezován počet židů
jako ředitelů, zmocněnců a dozorčích radů v akci
ových společnostech. Usnesení to vzbudilo poplach
mezi židy na petrohradské burse. Svolán sjezd zá
stupců (židovských) obchodních a průmyslových
společností v Petrohradě, odkudž zaslán protest
ministerskému předsedovi Goremykinovi; v pří
padě bezvýslednosti hodlají se obrátiti židé přímo

Našim příznivoům zavítavším do
Hradce Králové doporučujeme vřele

k nákupu kávy
zm sklad kávy firmy ==

KAREL KULÍK
(majitel Václav Vyleťal)
diřikova třída, proti hotelu

„Merkue“.

Káva každodenně čerstvě pračená
1/, kg. K 100, 176, 192, 2—.

Káva nejjem. surová
1/, kg. K 140, 150, 160, 168.

Holandské kakao
1 kg K 5—.

Zlomková čokoláda
1kgK 240.

Cukr za tovární ceny.
B kg balíčky poštou franko.===

Zprávy organisační
a spolkové.

Přispějte na slet Orla!
Připravujte se! Vážné jsou dnešní doby. Plno kol

nás nepřátel, kteří hrozí nás zničiti. Všude, ať kamko
liv. pohlédneme, číhá na nás nebezpečí v různé podobě
svůdců a falešných přátel, kteří se k nám Msají. U vě
domí těchto vážných chvil k posílení a povzbuzení všech
těch, kteří již klesají pod tíhou práce, bojů a pronásle
dování, svolává Sdružení venkovské mládeže v Čechách
dne 21. června 1914 na Svatou Horu u Příbramě sjezd
katolické mládeže české na 2 hod. 0dp.-a svoji IV.
řádnou valnou hromadu na 7 hod. več. Přátelé, dostavte
se všichni! Nejen mladí, ale i vy, starší naši pracovníci,
přijďte. Přijďte se potěšiti z české uvědomělé mládeže.
Všichni pojďte na tuto naši pout na Svatou Horu k trů

načerpat sílu k dalším bojům. Zveme Vás. tímto již ny
ní.. Čiňte přípravy, ať tato manifestace vyzní důstojně.
Podrobnosti budou oznámeny později.v časopisech. Vše
cky dotazy sjezdu i valné hromady se týkající, přihláš

ky a vše ostatní přijímá a vyřizuje Sekretariát Sdružení

8. — Tábor koná se v zahradě hotelu »Sebastopol.« Val

Čerultov. Naše katolická jednota odbývá v pondělí
svatodušní dne 1. června přednáškovou schůzí. Pro
mluví zde dp. katecheta J. Řezníček z Červ. Kostelce

dením případných světelných obrazů.
Český orgaulsátor Orla v Americe. Dne 1. května

slavil v Americe sňatek se slč. Filomenou Kučerovou z
Litomyšle p. Josef Škeřik ze Sloupnice. Škeřík horlivě
rozséval stmě přinesené z Moravy, z něhož zkvetla mo
hutná organisace orelská ve Sloupnici a v Litomyšli, od
kud si razila orelská myšlenka cestu do Čech zdárně
dále. Do dneška vzpomíná Orel litomyšlský vděčně nad
šené práce tohoto bývalého svého borce a cvičitele.
Vzpomínáme s láskou tohoto muže pevného charakteru
a kleálních snah. Přejeme mu, aby za oceánem se těšil
se svojí družkou dlouho zdraví a spokojenosti. Kéž i v
Americe se mu podaří pro dobro katolických tělocvič
ných jednot vykonati tolik, co hojnou měrou vykonal v
Čecháek!

dea svatováclavská a český národ. Katolické a kře
sťansko-soc. naše spolky žádáme, aby se přihlašovaly
a súčastnily významné slavnosti pořádané ve Staré Bo
leslavi dne 28. června v neděli před sv. Petrem a Pav
lem. — Pakliže by některý spolek nemohl se korpora
tivně súčastniti, pak nechť laskavě aspoň vyšle doputa
ci. Přihlášky prozatim buďtež řízeny na »Sdružení če
ské katolické jnteligence« Praha |l., Voršilská 1.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové školy 

Jan Dušek v Chrudimi.

Cirkevní věstník.
Zprávy diecésní, Ustanovení jsou | pp.: Václav

Gyurkovics, katecheta v Kuklenách, za katechetu škol
měšť. v Hradci. Králové, P. Aug. Širek. definit. kate
chetou na obecné škole v Chrudimí, Josef Pavlišta, ka
plan v Kopidlně, za proz. katechetu škol. měšť. v České
Třebové, Otokar Dejl, administrátor v Dymokurech, za
proz. katechetu v Kuklenách, Frant. Paplhám, kaplan v
Bykáni, za administrátora v Kaňku, Jos. Janda. Congr.
Ss. Redemptoris, za výpom. kaplana ve Vilímově, Jan
Samec, administrátor, za kaplana v Čáslavi, Frant Sme
tana, kaplan v Dobrušce, za administrátora v Bystrém.
Stanisl. Hlína, zám. kaplan v Náchodě, za fundatistu ve
Svatoňovicích, Josef Pecháček, administrátor v Solnici,
za kooperatora do Vel. Uřina, Josef Bradáč, kaplan v
Ostružně, za kaplana do Kopidlna, Jan Benák, zat. ka
techeta v České Třebové, za kaplana do Ostružna, Ka
rel Valenta. kooperator „za administrátora ve Sv. Kříži.
— V Pánu zesnuli pp.: Frant. Křivohlávek (V Vuln.),
probošt v Litomyšli, zemř. 30. dubna, (naroz. 1857, vysv.
1882). Josef Kučera (V Vulm.), b. notář, děkan v Seči,
zemř. 8. května, (naroz. 1843, vysv. 1870.) — Uprázd
něná místa: Litomyšl, proboštství, patron. knížete Thurn
Taxise. od 1. května. Rokytnice. fara. patron. Marie hra
běnky Nostitz-Rhienek, od I. května. Seč, fara, patron.
nábož. matice od 14. května b. r.

Svatojanská pout v Hradci Králové vzhledem k de
štivému a větrnému počasí vydařila se nad očekávání
pěkně. V den sv. Jana dostavito se mnoho cizích pout
níků. Kázání bylo před obrovským množstvím věřících
jak v seminářském kostele tak na dvoře. Slavnou mši
sv. sloužil Msgre Dr. Fr. Šulc s četnou asistencí. — Na
kůru mistrně provedena řízením Dra Svobody krásná
mše Doušova pro smíšený sbor s průvodem orchestru.
Vyznamenali se tu bohoslovci a chovanci Borromaea.
Odpolední kázání a požehnání v oktávě svátku navště
vuje veliký počet věřících.

Žádost! kněží o jmenování kurátem v záloze. Mini
sterstvo zeměbrany oznamuje zvláštním nařízením, že je
potřeba kurátů v záloze, kteří mimo jazyk německý 0
vládají také řeč srbsko-chorvatskou, slovinskou a ital
skou.

Čtěte a rozšiřujte spis:

Sepsal Dr. Fr. Reyl. © Cena 8 hal.

Zasílá a při hromadných objednávkách -větší
slevu poskytne

administrace „Casových Úvah“v Hradel Král.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 18. května. Za dar 100 K,

chem k uctění. památky zesnulé jeho dcery ve prospěch
ústavu chudých, vzdány dfky. — Místnímu odboru Ú



se šaty z anglické nebo německé látky a německou
nebo -americkou obuví; topíme si uhlím z němec
kých dalů: a vaříme v nádobí z německých smal
toven; jíme, maso ze srbských. vepřů a pečivo z
uherské mouky,. sladíme Schoellerovou rafinádou
a mastimc Schichtovým Ceresem. Píšeme anglic
kými péry na německém paptře, a na témž papíře
sknou. nám augšburské rychlolisy české noviny.

v našich továrnách suroviny, orají naše pole a
mlátí naše obilí, německé roury přivádějí vodu do
českých měst, a každý hřebík, který zatloukáme
do zdi, je produktem německého železářského kar
telu. Líčíme se chemickými přípravky z němec
kých labaratoří a chodíme se pobavit do divadla
vídeňskou operetou, francouzskou nebo německou
fraškou. Zakládáme nové továrny, ale své staré
cukrovary prodáváme Němcům.«

Tedy místo zbohatnutí, místo národohospo
dářskéh> osvobození — snědený krám. Místo ra
dosti nad pokrokem poctivých snah úzkostlivá bá
zeň před dlouhými prsty zodpovědných národ
ních kapacit. A žebrák v rozedraných šatech za
úsměvu cizinců staví se pyšně na paty: >Počkej
te, ještě užasnete, až přijde Husův rok. Ten nám
zjedná respekt před celým světem.« — A jak by
se svět nesmál? Vždyť němečtí židé vědí, jak za
chvíli k nim přijde novohusita vypůjčovat, aby do
snědeného krámu mohl aspoň něco zakoupit.

A ze svárů českých stran i z neustávajících
sporů mezi Čechy a Němci mají největší radost ži
dé. Bylo již dříve konstatováno, jak specielně ži
dovský tisk vyzýval souvěrce, aby pro dohodu če
skoněmeckou nepracovali, protože by pak byl vý
znam židovstva seslaben. Nyní vídeňská >Reichs
post« poukazuje, jak mocní židé překážejí česko-ně
meckénu: siníření, aby neustala úžasná rozpínavost
semitského kapitalismu. Radikální vyděděnec stává
se tedy úslužným a poníženým nájemcem živlu
cizího, ale při tom pěje junácky »Hej,.Slovane!«
Tohle se mu ještě milostivě dovolí, protože chudý
sluha povykuje ma všecky strany, že zbědované
poměry zavinil — klerikalismus. Proto. jeř:do pře
du proti klerikálům! AF za zády postupujícího ná
rodního vojska rozeberou i všecky na dluh zakou
pené provianty zištní cizinci! Vyděděnec, poštva
ný cizáckými hesly staví se hluchým.

Volné listy.
Velikáni našich dějim.Aby čtenáři neočekávali

věcí velikých, podotýkáme hned předem, že zvuč
ným nadpisem ironicky označujeme způsob, kte
rým jest oslavováno Macharovo jubileum. Tedy
Machar a chvalořečníci! Jest známo kde komu,
že strana Masarykem vedená již dávno není tím,
čím druhdy byla a že vedle krásně napsaného
programu vyznačuje se nejpříkřejší nesnášelivostí,
rvavostí a potlačováním pravdy. Přišlo Macharo

dovnitř a nabrali dechu, aby ukázali veřejnosti
svou stranu sváteční. Odbila tedy rozhodná hodi
na, aby vyšlo na jevo, co Macharovi inteligentní
ctitelové dovedou a co umějí ve chvili, v níž ne
běží o denní rvačky, nýbrž o vážnou a důstojnou
poctu básníka. Jednu ukázku předvedli jsme již mi
nule v dru Janovském v Červené Řečici, jenž na
psal ódu na postel, v níž Machar u něho spal. Li
terární historie a kritika učila nás posud, že oslava
spisovatelův obírati se musí rozborem a oceňová
ním jejich plodův, ale jubileum Macharovo pouču
je, že se musí dbáti také postelí.

Postel! Z jakého dřeva jest ta postel, v níž
Machar spal? Byla vystlána slamníkem nebo ma
tracemi? Vrzamka rušila božský spánek Heliova
syna? Pak byla snad svědkyní nových myšle
nek, jež jubilant v mysli upřádal. To všechno mělo
býti důkladně a dobře zaznamenáno. Ó, ty skrom
ná a tichá posteli doktora v Červené Řečici až po
sud mezi ostatními postelemi odstrkovaná! Rázem
vystupuješ do popředí a letopočtem, hlásajícím,
kdy v lůně tvém spočívalo tělo Macharovo, stá
váš se postelí nesmrtelnou a řadíš se k historickým
postelím Napoleonovým!

A vedle doktora Červenořečického jest tu ta
ké doktor Německobrodský Havel, jenž, předčí je
ště nad svého kolegu a s nemenší jistotou dokazu
je, že od vznešeného k směšnému.jest jenom kr
ček, Dr. Havel oslavoval Machářavelmí originí

jeho neštěstím. A přemůže-li kdy dr. Havel tuto
svou duchaplnost, nebo zdojá-li tato duchapinost
Jupiterovu hlavu, z níž proudí, jest otázka, kterou
animy ati kdo jimý neodváží sé dnes ještě řešiti.

Dr. Havel píše, že jeho choť očekávala Macha
ra, jenž přijíždějneočekávaně, talože bylo dlužno
na rychlo upraviti pokoj. »Tam s těmi pátery do
lůl« poroučí žena a v úzkostiukazuje na stěnu.Vi
sel tam obraz — premie Umělecké Besedy — před
stavující vypasené kanovníky. kděsi v chóru v zá
plavě kadidlového kouře. >Takový obraz může
viset v pokoji 'Kkýnse přijde jen v noci přespat.«
(Tady duchaplnost doktorova vyjadřuje se trochu
nejasně.) >Brožíkova Husa na místo těch páterůl«
poroučí žena. >A vy, Marjánko, do svátečních
šatů< — Oheň... čaj... Marjánkana bob

ku, nože, vidličky, nějakou kytku . . . rušný život
tří. hosečně pracujících lidí ... . pane básníku,
pane Machare, či Mistře (což pane Mistře?)....
už jedou ..« nic... čaj .. nic... řízky .. nic
. . půl osmé . nic . . mnohočaje . . . škodí Mar
jánko. —Bylo tedy v domácnosti páně-dolrtorově
pravé kuchyňské zemětřesení, doprovázené my
sliveckou latinou, neboť lze snadno se domysliti, že
všech těch skvostných myšlenek nepromlouvala
paní doktorová, ale že všechno sesumíroval pan
doktor sám, a bereme-li tady choť v ochranu proti
panu manželovi, jest to jednak pro ni poklonou a
jednak „společenskou slušností, kterou máme vůči
dámám vždy zachovávati.
-© >S těmi pátery dolů, vypasení kanovníci« ...
To jsou řčení čistě macharská. A p. doktor nemohl
odolati, aby nepapouškoval a nedopouštěl se ne
chutností i s citováním Marjánky. Tuto duševní
závislost pozorujeme ostatně u přemnohých ctitelů

| Macharových, což není důkazem velikosti oslaven
| ce, jako. spíše slabostí těch, kteří vzdávajíce se
| slepě a bez vlastní kritiky samostatnosti, stávají
' se mechanickými obskakovači a pobíhálky. Machar,
| jak jest známo, vytvořil si jistou zásobu negativ
' ných výkřikův a zaklínacích frasí, které soudnému

člověku nejsou, než — — plechem dělanou
| bouřkou. Právě těchto frází — jako kapři na u
"dici — chytili se Macharovi obdivovatelé, pada
'jíce před ním na břicha a v posvátné hrůze vypu
"lujíce oči. A když páni s těmito bezcennými jalo
: vostmi někde se zablýskají, domnívají se, že omrá
„čili a všechno vyvrátili, kdežto dle pravdy blátivý
rybník přelévá se jen do rybníčků jiných.

V Humpolci vystoupil Machar jako Orfeus.
Jako tento kouzelník svým zpěvem vzbuzoval všu
dy úžas, mír a pokoj, tak i Machar pouhým dote
kem tiší dvacet let staré vášně. »Nevěříte-li tomu,

"dosvědčí vám to člověk z Humpolce, neboť i tam
jsou lidé pokrokoví, projevují se a píší do novin:
»>Odpoledne odjížděl. Na nádraží mezi jinými byl
p. J. Prokop S. Když přišel Machar na peron, při
stoupil k němu J. P. S. a ukazuje na doktora, pra

Svil: Mistře, smiřte nás! Mistr vzal ruku doktorovu
a Jindřichovu a spojil ty obě pokrokářské ruce,
které se 20 let nenáviděly. J. P. padl doktorovi ko
lem krku se slovy: Skoro po 20 letech nepřátel
ství — děkuji Vám, mistře. A Machar radostně ob
jal J. P., políbil jej a oči jeho se zarosily.« Tedy
modiáři dobře realistickým tiskem vycepovaní, S
hěreckou, dobře promyšlenou pósou připraví scé
ne k Macharovu zázraku.

A vrcholem tohoto tančení kolem modly jsou
pokroková slova, kterými doklady končíme, vě
dauce, že puchem pokrokářského byzantinismu by
se čtenáři naši již asi zadusili. »Vidím malíře M.,
jak sedí v lenošce vedle Machara. Slova nemluví,
jen hledí na mistra vzhůru jako Maxova mátka za
Krista na obraze, Kristus hojí slepé dítě. Nemluví,
a zdá su anbneslyší.<... ... Dosti, pórese vzpírá,
neboť znechucena jest i mysl.

A Machar, hlasatel demokratismu, bijce model,

vů ani si nezakázal, ani jich neodsoudil, čímž dal
na jevo, že svými zásadami v knihách hlásanými
opovrhuje. Odtud také vyrůstají malí Macharové,
které otec po svém způsobu vychoval. Za knihou
musí býti muž, který životem ručí za učení, jež
vykládá. Kde však za knihou číhá zrada a lež, tam
rozplemeňují se malicherní povídalové dětinských
obzůrkův a planých slov. Vrchlický a Čech byli
jistě většími básníky, nežli Machar, a vzpornínej
te, zda někdy byli oslavování takovým způsobem,
pravého inteligenta: urážejícín. Oh ano, časy se
mění, vše v Čechách nedostačovalo, a proto při
hlásili se noví pracovníci, aby zdokonalili českého
člověka, proto vystoupili na jeviště noví velikám
našich dějin... . »>Čas<se vysmíval radosti prof.
Štěpánka, projevené nad spatřením ruského ca
ra. Psal, že po smrti Riegrově žbytečrně<sé píše
na toho velikána mnoho chvály. Volal po demo

pým modlařením svých vychovanců.

Haeckel ještě straší. Ačkoli do Haecklova mo
nismu Rervážnější učefci udělali již tolřt“ průlo
mů, že se již shroutil, přecetu onde, nevinně na po
hled, podávají se posud jeho myšlenky pod různý
mi názvy a obměnami. V >Národních Listech« dne
10. května otiskl Boh. Bauše článek o mládí zví
řat. Bauše píše: »Kdy počíná dětství, kdy mládí
a vůbec počátek živých bytostí? Otázce této vě
noval pěkné dílo P. Chalmers Mitchell z Royal In
stitutlon of Great Britain.< Protože Bauše v >Ná
rodních Listech« výrazně uvádí myšlenky, které
dnes jsou vědecky otřeseny, ano vyvráceny, ne
možno s takovýmto popularisováním věd přírod
ních souhlasit, protože mate úsudek nezasvěcené
ho čtenářstva a protože zůstavuje nezřídka hlubo
ké stopy v lidském myšlení a mravech. Přičiňu
jeme tedy k zakuklenému monismu tomu několik
poznámek. Nejprve uvedeme věty, jež po našem
soudu jsou závadny, a pak zmíníme se o hledisku,
které k nim zaujímá věda a souvěcí myslitelé. O
dítěti Bauše hovoří: »>Výhodazáleží v tom, že del
ší vychování v nejširším slova smyslu, doba poku

sů, doba, kde inteligence nastupuje místo slepého
pudu, se prodlužuje, Mládí zvířat jest doba nebez
pečná; toto má prodělati a opakovati celý svůj
rodokmen zkrácený, ohrožováno nemocemi a hla
dovými nepřáteli. Příroda snaží se vývoj. zárodku
a larvy dle možnosti zkrátiti, vše vymýtiti, co ne=
ní více zárodku k užitku z pozůstatku stupňů po
vývoji předků. Nicméně prodlužuje se doba mládí
vždy více, čím dokonalejším tvor se stává. I u
přírodních národů trvá doba mládí 15 roků, u pa“

ku nejlepším jest dokladem. Připouštíme, že zví
řata mají instinkt, člověk inteligenci, ale mezi o
běma jest pozvolný přechod.« U

Vývody tyto jsou plny odporů, zmatků a ne
možností. Předem jest v nich vyjádřen Haecklův
tak zvaný »biogenetický« zákon, učící, že vývoj
jednotlivce i člověka v zárodku jest zkrácené a
zrychlené opakování vývoje předků. Srozumitel.
něji řečeno, se zárodkem člověka dějí se všechny
proměny, které se dály se všemi živočichy, kteří
kdy žili, jako vývojová příprava, jejíž konečným
článkem jest lidská bytost. Zákon tento má jedinou
velikou chybu, tu totiž, že jest to jen theorie, po
kus vysvětlovací, pouhá domněnka, která skuteč
ným poznáním není odůvodněna, neboť žádná the
orie, jakožto idea shrnující skutečnosti v jednotné
Poznání, není tím prokázána sama jakožto sku
tečnost,

Badatel A. Fleischman jasně a přesvědčivě do
vodil, že biogenetický zákon Haecklův není ničím
jiným, než domněnkou. Jinými slovy Haeckel, aby
odůvodnil svůj monism, že všechny bytosti, také
člověk, povstaly vývojem z původních buněk, vy
mýšlel si rozličné pomocné zákony a theorie, aby
svou soustavu podepřel. Myslícímu člověku jest
jasno, že Haeckel předem stanovenou domněnku
dokazuje domněnkou jinou, což není věda, nýbrž
plané povídání do vzduchu, třebaže naši volní my
šlenkáři o vědeckosti monismu div se neumluví.
Jest tedy s podivem, že tato domněnka s vážnou
tváří předkládá se ještě dnes čtenářům >Nár. Li
stů«, vůči nimž, tušíme, mělo by se jednati trochu
vědečtěji. Ostatně každý inteligent, byť odborných
knih ani nečetl, hned vypozoruje, že vývody Bau
šem v >Nár. Listech< uvedené narážejí na veliký
rozpor. Na jedné straně Bauše tvrdí, jak příroda
překážky odsunuje, vývoj zdokonaluje a zkracuje,
kdežto'na druhé straně zase povídá: »Nicméněpro
dlužuje se doba mládí vždy více, čím dokonalejším
tvor se stává!« I neodborník si uvědomuje, že dle
domněnky Darwinovy a dle Haeckla pokračující
vývoj má se čím dál více urychlovati i u bytostí
dokonalejších, právě že jsou dokonalejší, což, jak
patrno, se neděje. Otevírá se tu tedy ve vývoji
viditelná propast, která vzbuzuje pochybnosti a
která potvrzuje, co již svrchu bylo řečeno: vývoj,
jak jej vykládá Haeckel, jest pouhá domněnka.

O vzniku instinktu. Bauše napovídá, že člověk
tělem i životem duševním povstal ze zvířecích
předků. Aspoň praví: >Mezi inteligencí a instink
tem jest pozvolný přechod.« Mnoho práce stálo a
bylo s nemalou námahou, než otázku tuto badatelé
rozřešili. Věc tato jest dnes tak objasněna, že jest
hříchem proti Duchu Sv., vzdělanějším čtenářům
podstrkovati věci nemožné a nesmyslné. O inteli
genci a pudu bylo napsáno tolik spísů, že dnes
až zaráží, že možno tato díla tak lehce přeska
kovati a nedbati toho, co prostému již pozorova
teli bije tak zřetelně v oči.

Tento materialistický monism chtěl by stoj co
stoj vynutiti si přechod od zvířecího pudu k lid
skému myšlení, ale zdvihají se proti němu psy
chologie a skutečnosti a zavalují mu cestu pře
kážkami, kterých nelze překročiti.

Proto monisté, aby jak tak odůvodnili svojí do
mněnku, upravují a vymýšlejí si pomůcky, o nichž
nic nevědí. Jak vysvětlují na př. původ zvířecího
instinktu? Ze základů hmotných tím, že zvíře,
smysly svými jsouc vedeno, reflektovalo na ze
vnější dojmy; poté následovaly úkony opětováné,
složitější a zkušenosti uzpůsobené. V těchto počá
tečních činnostech dosud ještě neuvědomělých
působí jakási svobodná vůle, jakási nejasná inte
ligence. Výsledky zkušenosti přetvořují se tim.
způsobem v jasnější pojmy o vzájemném vztahu
organismu a prostředí, v němž zvíře žije, ©
účelu činův, a přenášejí se pak dědičností s po
kolení na pokolení. Konečně zvyk dává zaniknouti
živlu inteligentnímu, jakožto nepotřebnému, a zůstá
vají divy instinktu, které směle mohou závoditi s
divy lidského průmyslu a důmyslu.

Uvedli jsme podstatné jádro domněnek moni
stických o původu instinktu. Dobrý pozorovatel
poznává, jak se tu kupí rozpory a nemožnosti.
To jest ta slavná věda monistická. které koukne
me-li se jen trochu na zuby, sesype se, jako do
meček z karet. Monisté tedy tvrdí. že obdivuhod
ný pud povstal zkoušením, tápáním a že dospěl
svých koncův a ustálených forem dlouhým vývo
jem. To je však naprostá nemožnost, neboť zvíře
hned na počátku by bylo zkouškami a tápáním
zahynulo, kteréž určité a nevyvratitelné poznání
vyplývá ze zkušenosti a pozorování faktů. Tápa



střední Matice Školské uděleno bylo svolení k uspořá
dání koncertu v městském parku na Žižkově náměstí
v neděli dne 24. května dopoledne. — Vypíše se konkurs
na obsazení místa odborné učitelky na šití šatů na
městské vyšší škole pro ženská povolání hospodářská
počátkem školního roku 1914-15provisorně na dobu dvou
let s ročním služným 1200 K pro dobu provisoria. —
Na žádost pana stavitele Ferdimanda Plesnivého pro
vede se chodník podél novostavby p. Hlávky za ob
vyklých podmínek. — Panu Josefu Kleinerovi uděleno
bylo povolení ke zřízení dřevníku a prádelny ve dvoře
domu čp. 13 na Velkém náměstí — Návrh na výkup
pozemků při regulaci Orlice u MaNovic, učiněný měst
skou technickou kanceláří, byl schválen. :
-| Vyhléška. Podle $ 18. řádu volebního v obcích krá
Jovství Českého se vyhlašuje, že jsou seznamy voličské

pro volbu nového městského zastupitelstva v Hradci
Králové u podepsaného úřadu purkmistrovského v ho
dinách úředních veřejně vyloženy na dobu nejméně čtyř
neděl počínaje dnem 18. května 1914, aby každý v ně
mohl nahlédnouti. Kdo by proti těmto seznamům nějaké
námitky podatí chtěl, nechť tak učiní u purkmistrovského
úředu (ve všední dny v kancetáři městského tajemníka,
v neděli a ve svátek na policejní strážnici) v nepřekro
čitelné lhůtě osmidenní, která počíná dnem 22. května
a končí dnem29. května 1914.

Majales ve prospěch nemoc. podpůrného fondu po
řádá křesť. soc. spolek paní a dívek v Hradci Králové
dne 24. května v zahradním hostinci p. J. Špryngara na
Slezském Předměstí. Koncertuje kapela p. Vanického z
Černilova. Buffet, koulení o ceny, tombola, divadlo, ta
nec. Začátek o 3. hod. odpol. Vstupné 20 hal. Po skon
čeném programu volná zábava v tanečním sále p.

Bpryngara. V případě deštivého počasí odbývá se pro
gram v sále Adalbertina. Dárky pro buffet přijímají se
dopoledne 24. května v sále Adalbertina, dvéře č. 2.

Hudební produkce žákyň soukromé hudební školy
v penslonátě školských sester de Notre Dame budou u
končeny v neděli dne 24. t. m. Na programu skladby od
Bendla, Angra, Albertiho, Belliniho, Griega, Drdly, Wie
niawského a j. v. Počátek produkce o 4. hod. odpol.

Promenádní koncert vojenské kapely pěšího pluku
čis. J8. ve prospěch Ústřední Matice Školské jest již
tuto neděli dne 24. května 1914 o 10. hod. dop. v měst
ských sadech na Žižkově náměstí. Místní odbory Ú. M.
Š. pořádají každoročně tento oblíbený promenádní kon
cert a odvádějí z něho ústředí značný peníz. Uvědomě
lá naše. veřejnost sůčastňuje se také v hojném počtu
tohoto koncertu v milém zákoutí městských sadů a
skládá svůj obol ochotně a ráda na význačný úkol naší
smatičky.« Domníváme se tudiž vším právem, že i le
tos se promenádní koncert zcela vydaří a že bude do
staveníčkem všech přátel a příznivců Ú. M. Š. Vojenská
hudba byla výhodně získána laskavostí sl. velitelství,
které vždy ochotně vychází vstříc místním odborům.
Pořad koncertu bude uveřejněn na plakátech. Na zdar
Ú. M. Š.

Repertoir Národ. divadla z Brna v Hradci Králové.
Tento pátek »Němá z Portici«, opera. Hlavní role zpí
vají pp. Demkov a Fiala, ppí. Fialová a Petříková v ti
tulní- roli.. — V sobotu »Skvělá partie.« Původní tato
práce je od Hašlera a Starého. — V neděli odpoledne
o čtyrt na 4. hod. »Prodaná nevěsta«. Slavnostní předsta
vení na 30tileté výročí úmrtí Bedř. Smetany. Řiditelství
stanovilo toto představení na oslavu tuto, opera tato
bude zcela v nové úpravě kostymní, se všemi balet
ními vložkami, jak doposud nikdy v Králové Hradci pro
vozována nebyla. Na toto slavnostní představení zvláště
se upozorňuje obecenstvo okolní. — V neděli večer
mimo předplacení: »Dítě cirku«, opereta. — V pondělí
»Svatojanské proudy«, opera od Rozkošného.— V ú
terý »Kouzlo filmu=, opereta jako poslední operní před
stavení.

Úspěchy brněnského divadla. Ředitel Lacina i v na
šem městě sklízí zaslouženou pochvalu za svou svědo
mitou uměleckou péči. Obecenstvo nyní srovnává s ředi
telem Frýdou a vidí, co všecko i v Hradci lze provésti
při prostředcích celkem skrovných. Netoliko sólisté, i
sbory jsou secvičeny velmi dobře. Hudba podbarvuje
zpěv tak přiléhavě a delikátně, že kapelník sklízí vavří
ny. Úlohy jsou rozděleny velice případně. Soubor tak
značné umělecké výše nerozvinul svou potenci v Klic
perově divadle již dávno. Jest obecným přáním, aby
sem společnost českého divadla brněnského zavítala po
absolvování nynějšího programu zase brzy.

Pohostinská hra nizozemského divadla z Gentu v
Belgii v Hradci Králové nabývá vedle jiných her poho
stinských a zájezdů divadelních souborů mimořádné za
jimavosti tím, že poprvé ňaskytá se tu našemu obecen
stvu příležitost viděti na domácím jevišti českou práci
dramatickou v úplně cizím pojetí a provedení. Zajíma
vost tato nabývá však niterné srdečnosti tím, že s re
produkcí českého díla přicházejí k nám umělci lidu,
který o svou národnost a právo svého jazyka zápasí
stejně jako my, po utlačení stejně dlouhém a touže té
měř dobou, jako jimi strádal národ náš. Divadla v Gen
tu. štědře podporované správou obecní, pracuje o mo
rálníma intelektuelním vývinu Vlámska a energicky po
máhá v boji proti »francouzským« spoluobčanům, kteří
chtí potlačiti jeho drahý jazyk nizozemský. Kvapilova
»Oblaká“ dostala se na vlámskou scénu přes jeviště
německá. Při premiéře v Oentu (v únoru t. r.) spiso
vatel pan Gustave ven Hecke měl informační přednáš
ku jednak o českém životě kulturním, jednak o autoro
vi. Následující nato představení zaujalo obecenstvo jak
výbornými výkony, tak obsahem hry, z níž právem vy
cttilo ovzduší specificky české, Jako my vyciťujeme

=

charakter her ruských. Úspěch cizího autora v cizí ze
mí byl umělcům lákadlem, by v době svých divadelních

sudech a zápasech osudům vlastní domoviny obdobných
se poučil. Vyjednávání vedlo k cfli — a vlámský list,,
přinášeje zprávy o této umělecké výpravě, končí ji slo
vy: »Bude to poselství malého národa, historicky a kul
turně na výsost vyspělého, bojujícího za svoji řeč a
svobodu — k malému národu rovnocennému, který svůj
boj za mateřskou řeč a svobodu k šťastnému konci při

těchto malých národů stejně jest pěstována a Žživena
vzácná rostlina — uměňilé Češi stynou syou pohostin
ností k cizincům i svou vděčnosti za jejich pozornost

— zajisté, že ani tito hosté neodejdou od nás sklamáni.
Za své neočekávané a proto dvojnásob milé přátelství
nechť odnášejí si vzpomínky nejkrásnější a svým krá
janěm pozdrav neméně vroucí, než jakým byli prová
zení k nám! Představení bude“ v ponděli 1. června v
městskémKlicperově divadle. Předprodej lístků u pana
knihkupce Bohdana Melichara v Hradci Králové.

Tdokk dž dobkdb
Umělecká podobizna

Jehe Excellence
nejdp.biskupa

Dra Josefa Doubravy.

Da

— Perokresba —
od prof. Švabinského.

Proslulý čes umělec obohatil galeriisvýchumělec ja ěl zdařilou podobiznou Jeho
Excellence, která 1 po stránce umělecké
bude ozdobou kašdého domu farního.

Rosměr samé
Rosměr podob:

obizny
sny s okrajem .

Dostali smeA ýhradní rávo prodejeSea andy 170
podobiznuna18 kartoně bezrámu frkoK 4—
podobiznu s rámem a zasklením

v následujícím provedení rámu:
v černém úzkém moderním rámci K i1—
v mahagonovémúzkémrámci... K 12—
v třešňovém úzkém moder. rámci . K 18—
v úzkém slaceném rámci s kostkouvrosích...........+. „K82—
v úském rámci ve slohu Ludvika XV. K 4—
v úském rámci ve slohu barokovém,temnězlacený.........
Přizásilkách reprodukcírarámovaných svýší
se cena obalem, který čítáme v netto ceně

K 2— a patřičným portem.

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradol Král., Adalbertinum.HTTPae

ního dne. Dnes časně ráno vyhráván při pochodu městem
budíček.

Valná hromada Družstva k nákupu strojů pro české
živnostníky v obvodu komory liberecké v Hradci Král.,
z. sp. s r. o., bude se konati v neděli dne 24. května
1914 o 10. hod. dopoledne v zasedací síni okresního za
stupitelstva v Hradci Králové.

Osobní. Vojenským polním kurátem v záloze jmeno
ván dp. Ign. Široký, kaplan a kadet-aspirant v reservě
ve Dvoře Král. — Účetníim příručím zdejší Agrární
záložny jmenován byl ve schůzi správní rady pan Vác
lav Slánský, absolvent obchodní akademie, dosavadní
praktikant spořitelny smiřické, © rodem z Oujezda u
Smiřic.

Králové dne 15. května 1914: 1 hl: pšenice K 25.60, žita
13.80 až 14.20, ječmene 11.20, ovsa 6.60 až 7.4. vikve
13.— až 15.—, hrachu 24.— až 30.—, čočky 40.— až 50.—.

jahel 30.— až 36.—, krup 24.— až 50.—. bramborů 3.60
až 4.—, máku 38.— až 44—, lněného semene 26.— až
30.—, 1 a: otrub žitných 13.50, pšeničných 12.50, 1 kg:
másla čerstvého 2.60. sádla vepř. 2.—, tvarohu —.40, 1

niny 1.20 až 2.—, salátu —80 až 1.40, pytel mrkve 3.—
až 3.50.

Na týdenmí a oblíní trh v Hradci Králové, dne 15.
května 1914 konaný, přivezeno: hl: pšenice 44, žita 72,
ječmene 43, ovsa 125, cibule 45 kop, 11 a, salátu 40 kop,

vepřů 1 kus, podsvinčat 325 kusů. kůzlat 20 kusů.
Sebevražda. Devatenáctiletý krejčovský pomocník

Fr. Uhlíř z Hoděšovic, zaměstnaný teprve 14 dní v Kr.
Hradci. trpěl padoucnicí, čímž se u něho stupňovala stá

v městském parku bitže lázní na lavici. krátce před 1 ho
dinou přiložil k pravému spánku nabitou starou pistoli.
Třeskla veliká rána, skráň byla široce rozbita, nešťast
ník byl ihned mrtev.

Plotdště. Roku 1468 zapsal Řehoř z Plotišť tvrz Plo
tiště se dvorem poptužným a částí vesnice manželce

své Ludmile a jejím dětem. Po jeho smrti (as r. 1474)
" vdala se Ludmila po druhé za Jiříka z Viziněvsi a pro

dala nato r. 1475s otcem a manželem svým statek Plo
tišťský obci města Hradce nad Labem. V 14. a 15. sto
letí řídila se ves Plotiště právem Hradeckým. — Dle
tituláře od Brikcího z Licka roku 1534 vydaného bylo

seděli toho času rytiřové: Petr Huneš z Brloha a v Plo
tištích, Jan Vokál z Kozajček a v Plotištích, Vilém z Ve
seliče a v Plotištích a Pavel Nejedlý z Vysoké a v Plo
tištích. (Dva příbuzní Pavla z Vysoké: Jindřich Nejedlý,
rytit z Vysoké a Václav Nejedlý, rytiř z Vysoké seděli
té doby v městě Hradci.) Téhož času seděl na jednom
svobodném dvorci v Plotištích (asi ma témž, který
Karlem IV. roku 1350 Ješkovi byl dárován) Bohuslav
Nejedlý z Vysoké. Týž prodal dvůr svůj roku 1574 dne
18. října Jakubovi Panskému ze Střezetic, jehož syn
Šťastný Panský ze Střesetic a v Plotištích seděl na
tvrzi znova při dvoře postavené a koupiv Jesenici, pro
dal roku 1599 dne 16. ledna tvrz Plotiště se dvorem
poplužím a kusem řeky Labe Janovi Královi z Dobré
vůdy za 3000 kop gr. č. — Týž byl ženat s Kateřinou
z Ronova, jíž roku 1606 na tvrzi v Plotištích 750 kop
gr. věnoval. Syn jeho Jan odsouzen jest pro účasten
ství v odboji roku 1622 k manství a přislíbil r. 1624 cí
saři ze statku svého, na 6000 kop míš. odhadnutého, tře
tinu zaplatiti. Na statku manském, jenž na rozdě ostatku
vesnice Dolní Plotiště zván byl, věnoval Jan r. 1630
manželce své Aléně Kateřině Litické ze Šonova po své
smrti 600 kop s tím, aby ihned statek císaři postoupila.
Když zemřel před r. 1636, statek manský Plotiště na
krále spadl. Císař Ferdinand li. daroval týž roku 1636
dne 26. června v 7000 zl. jesuitské koleji v Jičíně. Od té
to koupila dvůr tento (řečený »Královský«) za 7000 zl.
rýnských roku 1677 dne 27. dubna kolej Hradecká a
dala jej s pěti chalupníky roku 1678 k svému statku
přímskému připsati, při němž již zůstal až do zrušení
poddanství. Jiný Nejedlý z Vysoké, totiž Jan, syn

Petra Nejedlého z Vysoké, měšťana Hradeckého, oženil
se s Dorotou, dcerou Mikuláše z Lukavice, po kterémž
táž zdědila dvůr v Plotištích a držela také dům v Hrad
ci. Po její smrti pojal Jan Nejedlý za manželku Kateřinu
z Holohlav, jíž, maje roku 1597 jíti ven ze země na voj
nu, postoupil dvůr svůj v Plotištích, po první manželce
Dorotě na něj přeštý. Roku 1545 v úterý po Všech Sva
tých koupila obec Hradecká od Bohuslava Pachty dvůr
v Plotištích, někdy Kaivachovský, se vším příslušen
stvím, též se zahradou a krčmou za 14.000 kop míšen
ských.

Volební schůze p. Fr. Šupky, našeho kandidáta za
26. volební okres, vykonány dosud v Ústí n. Orl., Polič
ce, Litomyšli, Čes. Třebové, Žamberku a Chocni. Byly
vesměs velice zdařilé. Byly navštíveny velikým počtem
našinců i voličů jiných politických stran. — Dne 21. t
m. promluvil Msgre Dr. Fr. Šulc ve Vys. Mýtě k četně
shromážděnému voličstvu, které přijalo vývody řečníko
vy s nadšeným souhlasem. — Pan Fr. Šupka bude míti
schůzi ve Skutči dne 24. t. m. a ve Vys. Mýtě dne
26. t. m. večer.

Slatina. Dne 19. května konala se u nás slavná má
jová pobožnost, při níž za doprovodu domácíchhudebníků
zapěna píseň »Tisickrát«, načež skoro v hodinové řeči
promluvil dp. Havelka, kooperator z Pouchova 0 úctě
mariánské a příčinách, proč ctíme královnu »Máje«. z
jeho řeči poznali jsme, že úcta mariánská platí též kře
sťanské ženě. Kéž jen posluchači řídí se slovy dp. ka
zatele a dají též výhost moderním snahám po rozluce
manželství, jež nebyla by pro ženu nic jiného než 0
troctví! Těšíme se zase na přislíbenou pobožnost a ká
zání velebného pána a opět na velikou účast zbožných
posluchačů.

Děkan pardubický Al. Ulbrich mrtev. Zemřel včera.
Pohřeb se koná zítra (v sobotu) v 10-hodin ráno.

Třebonín u Částavě. Zelení oděná vesnička Třebonín,
pohlížejíc ze svého návrší na žírné lány čáslavského
kraje, vítala dne 11. května Jeho Excelenci ndp. vrchního
pastýře dr. Doubravu, který přijel udělovat sv. biřmo
vání 509 biřmovancům a vykonat generální visitaci du
chovní správy. U prosté, ale vkusné, křížem ozdobené
slavobrány shromáždili se v četném počtů věřící s du
chovními, s jasným knižetem Karlem ze Schwarzenber
ga, jakožto patronem fary, očekávajíce příjezd Jeho Ex
celence. Po uvítání družičkou jménem bitmovanců, míst
ním starostou, duchovním správcem, velitelem hasičských
sborů a jasným patronem, jimž všem J. E. velmi krásně
roděkoval, následovala mše svatá se skvostnou arcipa
stýřskou promluvou Jeho Excelence a sv. biřmování, po.
němž vykonána zkouška ze sv. náboženství dítek ze
školy Hraběšínské a Paběnické v kostele a dítek ze
školy Třeboninské ve škole. O 5. hodině rozloučili se
vzácní hosté s osadníky, jichž lásku rázem si získali.
Bůh zachovejž a síliž je na dlouhá lětal =

Krchleby u Čáslavě. Radostné chvíle zažila osada
krchlebská dne 14. května t. r. Dostalo se jí toho po
těšení, že mohla ve středu svém uvitati svého vrchního
pastýře Jeho Exc. nejdp. biskupa dra Josefa Doubravy; .
který přijel udMeti sv. biřmování. Nadšení u osadsíků
zavládlo, když ráno po-7. hodině v.průvodu bandeřia.
stanul vrchní pastýř u pěkně ozdobené slavobrány, —
Lesku památným chvflám dodala též účast jasného pa:
trona Karla knížete ze Schwarzenberga na Vorlíče,jenž
co patron po svém zemřelémotci po prvé na zdejší:
sadu zavítal. Na cestě ke Krchlebům pozdravilo Jeho:



u brány duchovní správce, starosta obce, náčelník do
brovolných hasičů. Na tyto pozdravy Jeho Jasnost sr
dečnou řečí odpověďěl A sotva úěkolik'okamžíků upty
defo, střelba z hmoždiřů oznamgje; že již DIPÍ se úáš

vrchní pastýř. Milý: lev Jeho Excelence elektrickou ji
skrou působí na zástupy a uwchvacujesrdce všech. Po
zdravy uvítací přednesli: žákyně Marie Dlouhá, místní
duchovnísprávce,starosta obcep. V. Procházka,Jeho
Jasnost knfže pán Karet ze Schwarzenbergá, za sbory
hasičské p. Fr. Proházka. Na pozdravy navázal nejdp.
biskip“ odpověď, veiké potěšení jeví na srdečném uví
tání všech, zvláště jasného patrona. Při průvodu ku
chrámu, při němž hudba hrála naší milou píseň »Tiske
Krát pozdřavujeme Tebe«, požornost Jeho Excelence o

brácena k matičkým, jimž žehná. V hluboce procítěném
kůzání nabádá věřící nejdůstojnější arcipastýř k snáše
ní křížů, vzorem uváděje patrona chrámového sv. Vá
olévá, jenžz vfry. vždý sítu čerpal. Sv. biřmovánípři
Jilo 254 bířmovanců, jež Jeho Excelence, navázav ná
refrén písně zpívané mezi udílením sv. svátosti »Zdrá
vas dcero < © Maria, 6 Maria«, poroučí pod ochraňu
Rodičky Boží, jejíž sochu zá příčinou konání májových
pobožnosti nově postavenou, posvětil. Nato odbývána
zkouška ze sv. náboženství, před níž pozdravili nejdp.
ařcipastýře dítký: AnerswalMdová A. a J. Vrba, po ní
poděkovala žačka Jahodová A. — A nežli jsme se- na
dáli, nadešla chvíle rozloučení. Na poděkování družičky

A. Duškové a "duchovního správce za apoštolskou ná
maltu a prosbu o pastýřské požehnání ještě Jednou co
dobrý otec napomínaje všecky k dobrému, děkuje jas
nému patronu za účast na celé slavnosti a celé osadě
žehnaje, nastupuje -další cestu. Zástupy lidu, které do
stavily se, by ještě jednou shlédli svého milovaného
vrchního pastýře, se slzou v oku loučí se s přáním, by
Bůh Jeho Excelenci na dlouhá léta ve zdraví zacho
vati a apoštolské práci hojmého zdaru a požehnání udě
Mti ráčil.

Vikáneč. Den 13.května byl pro farnost vlkánečskou
svátečním. Zavítal k námJeho Excelence nejdp. Dr.
Jos. Doubrava se svým průvodem, aby uďflel sv. biřmo
vání a konal gen. kan. visítaci. Postavili jsme v obci
dvě brány. U první vítalo jej obecní zastupitelstvo, ha
sili a sdružení mládeže s hudbou, a druhé zdejší du
chavní správce s veleváž. p. patronem K. Milnerem a
a četně shromážděným duchovenstvem. Jeho Bisk. Mi
lost svým milým vystupováním všechny získal. Přes
dos'i nepříznivé počasí skoro celá farnost vyčkala jeho
odjezdu, který konal se stejně slavně jako příjezd. Re
presentovali jsme se, jako děti církve všeobecné. Kdo
má chuť, ať se směje, kdo má zlost, ať se zlobí.

Kutnohorsko. V neděli dne 24. května vysvětí Jeho
Excelence nejdp. biskup "náš nový románský kostel v
Oruntě u Kutné Hory a v úterý 26. t. m. ukončí gene
rální visitaci ve vikariátě kutnohorském, Na svých vi
sitačních cestách byl nejdůst. pán ve všech farních o
sadách okázale vítán, ano zdálo se, jakoby jednotlivé
farnosti závodily mezi sebou, aby co nejšlavněji uvítaly
svého arcipastýře. Po příkladu staroslavné Kutné Hory,
kde začak generální vísitace 25. dubna, byl Jeho Ex
celence ve všech farnostech uvítán pány patrony církev
ních obročí, obecními zastupitelstvy, různými spolky a
velikými zástupy obecenstva. Radost a nadšení bylo
zříti všude, kam nejd. pán zavítal a den generální visita
ce byl pro každou osadu dnem svátečním. Svou vlídno
stí a laskavostí ke každému i k nejchudšímu, zvláště
však k dítkám, svými promluvami ze srdce k srdci
jdoucími získal si- nejdp. biskup všeobecnou lásku a dů
věru svých diecesánů. Pan říšský poslanec Švejk, jehož
nejdp. biskup navštívit ve Sv. Kateřině, když -odjížděl
ze Záboře do Červ. Peček, řekl: »Vaše Excelence, zí
skal jste si srdce nás všech. Vy můžete vším právem
o sobě říci: Veni. vidi. vici!< Nemenší radost než nad
šená a upřímná uvítání dojista působit Jeho Excelenci
i veliký počet biřmovanců, jenž v některých osadách
dosahoval čtvrtého dílu všech osadníků. Kutnohorsko jest
kraj čistě rolnický. Ač bylo tolik tisíc biřmovanců ve
vikariátě kutnohorském a ndp. biskup v každém farním
chrámu Páně kázal, promluvy k biřmovancům měl, ne
unavně katechisoval, na všechna uvítání. případně dě
koval,:a. počasí nebylo valně příznivé, přece cítí se ú
plně zdravýma silným. Velikoupozornost věnovalarci
pastýř krásným a památným chrámůkma starožitným pa
mátkám církevního umění, jichž hojněna -Kutnohorsku
se nalézá. Odjezd njdp. biskupa na -Čáslavsko budou
osadníci farností vikariátu kutnohorského provázeti u
přímným přáním, aby dobrotivý Bůh stlil Jeho Excelen
ci na delších apoštolských cestách jeho, aby generální
visitace na Čáslavsku tak -sezdařiňa,.jako na Kutno
horsku.

Radim u Jičína. Ve dnech 310. května konána by
la ve zdejší farnosti sv. misie dosud zde nikdy neod
bývaná. 'Koaali Ji vdpp. Redemptoristé z Prahy P. Jo
sef Schroller a P. Karel Plešek. Účastenství věřících
jak na kázáních, tak | na cvičeních stavů a zvláště o
slavnostech nejsv. Svátosti Oltářní, Panny Marie a svě
cení kříže bylo vekmi četné. Svátost pokání přijalo 854
duší před tím v době velikonoční před sv. misit při
Jalo sv. svátosti 265 osob, ku sv. přijímání přistoupilo
o. misií 1038 věřících. Závěrečné slavnosti průvodu s
misijahn sv. křížem súčastnit se nepřehledný zástup 1
da. 0 uspořádání tohoto průvodu pečovali vdpp. mislo
náři. Do průvodu vstoupili u farní budovy mládenci,.ze
soucí nkrášlený sv. kříž, kolem kříže nesly družičky 17
metrů dlouhý věnec. Unášející byt pohled na temo zástup.
A když při tom zahrála hudba píseň »Svatý Kříži, tebe
ctíme«, tak mnohé oko zarostlo se a srfoe překypovalo|
láskou a oddaností ku Sgasitot milostnénmi. Průvodu a

svěcení sv, kříže súčastnili se z duchovenstva vdpp.:

Vinc. Krátký, čes. bisk. konsist. rada a děkan, Bohuš
Neumann, školní rada na odp., Josef Černý, profesor a
katecheta z Jičína, Jos. Pauer „bisk. notář.v. v., Prant.
Donát,jarát, ze Železnice,.Jos. Oabriel a Jos. Baborov
ský, duch správcově. z Kartouz a Jos. Valenta.kaplan
z Kopidlna. Za jich účšastenství a vdpp. misionářům za
horlivou práci a námahu volá místní duchovní správa:
Zaplať Pán Bůhl ©.

Proseč. Zemřel zde vážený kmet p. Antonin Vilímek
18. t. m. u věku 66 let. Pohřeb se konal dne 22. t. m.
Odpočívej v pokoji!

Žnovudanení 8 úpravy
oltářů, kazatelen, soch.

i veškerého- kostelního zaříromí

pe šíod JÍ
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Různé zprávy.

Problematická pomoc, Dovoluje se skládati katoli

ckou přísahu notórickým volnomyšlenkářům, úředníkům
dovoleno kandidovati na program soc. dem., volnomy“
Slenkáři stávají se hofráty; děti katolických rodičů vy
učyjí lidé, kteří veřejně se staví proti všem positivním
církvím. Ale zato — z vládních kruhů zakázáno žákům
hořické školy spolupracovati na soše Husově. Byla by
ta práce tak velikou provokaci, jako fanatické výkřiky
novohusitského řečníka proti naší církvi? Nyní se po
krokáři vymstí na ubohých dvoukorunových kaplanech

jako na »despotech«, udělají si barnumskou reklamul
Soclální demokraté jako zaměstnavatelé. | Smutné

poměry v továrně na chléb s kladivem (Hammerbrotwer
ke) a smutná skutečnost, že chléb s kladivem jest vel
mi trpkým chlebem pro tamní zřízence, vedla v- těchto
dnech k sebevraždě jednoho vyššího zřízenče. Ve čtvr
tek 7. t m. spáchal dosavadní ředitel uzenářského od
boru v této továřně Josef Besel sebevraždu. Od soc.
demokratického tisku zamičená příčma byla ta, že Be
sel, který z prostého natěračského pomocníka vyšvihl se
k ředitelství a předsednictvu spotřebního družstva »Vor=
wárts« a pro svou Tozšafnost veliké důvěry požíval u
děhictva, okamžitě, aniž by. se byl-v něčem provinil,
pouze proto, že se s některými vůdčími půny nepohodl,
byl s ředitelství sesazen a ustanoven dílovedoucím. Ve
čtvrtek přišel neočekáván dr. Karpeles s jedním pánem
do závodu a představil jej jako nového ředitete. Tím byl
Besel bezprostředně sesazen, což si vzal tak k srdci, že
šel do stájí. pro vepře a zde se oběsil. Besel se stal 0
bětř'vykořisťování:jež vtádne v těchto závodech. Jest
na př. v tomto závodě systematickou obvyklosti, že
kočí, jakmile dosáhnou let, kdy mají dostávati větěl
plat, jsou propouštění, aby jim nemusilo býti dáno de
finitivum a větší služné. Kočí dostává první 2 léta 30 K
týdně a postoupí-li k definitivu, 36 K a 14 dní dovo
lené, jakož i týdenní přídavek a remuneraci. Vyhazová
ním však továrna získává průměrně při kočích 370 K za
každého jednotlivce. To se děje na komando zemského
poslance Siegla, jenž takovýmto způsobem provádí so
ciálně demokratickou politiku. Poměry v továrně ženou
dělnictvo k veliké nespokojenosti.

350.000K za zastavemí obstrukce? Posl. Choc ve
schůzi ve Vys. Mýtě prohřási, že redaktor »Českého
Slova« p. Šimek nejednal s vládou o zastavení české
obstrukce na říšské radě za 350.000 K. nýbrž že o zále
žitostí této s vládou vyjednával bývalý poslanec dr.
Šviha.

Všelicos. Ulsterští dobrovolníci z Belfastu propašo
vali do hrabství Down 2 strojních pušek. Patrotující
válečné lodi nepostřehly nic. — Architekt Charles A.

vyzvednouti obrovský vrak »Titanicu.« Jeho podmoř
ské čluny mohou se prý ponoříti 3 míle pod hladinu
mořskou a odtud lidé budou zvedati vrak pomocí sil
ných elektrických magnetů. — Město Vídeň chystá se
vypůjčit 375 mil. K. — Ministerstvo orby vypisuje cenu
2000 K na vynalezení účinného prostředku k vyhubení
krysy pižmové, která v některých krajích království

mecila soukromý prodej tihových nápojů. Ve: Štockhol

nakoupené mnočstíví lihoviny a den nákupu. Během čtvrt

lech světa jest žen méně. V Americe připadá na 1000

R. 1772 čítalo Rusko jen t4 mil. lidi. r. 1812 již 41 mil.,
nyní již 180 milionů. — Lapič, který 24. října 1913 pře

padl s revolverem v ruce v Žobráce v Čechách ve zpo
vědnicitamního kaplana,jemužse dal zpovílati a vzal
mu bodinky a, peníze, zatčen. v Brně. Jest to mgohokrá

te trestanýJ."Pejfarz Ústk—V Ruskujest nedostatek

versltních stolič,- — V NewYorku postavena bude nová
obrovská stavba o 52 patrech, 273 m vysoká, jen 0 27
m nižší než nejvyšší budova světa, věž Eiffelova v Paří

Varadíně Mangra, který jestčlenem rumunské akademie
věd v Bykurešti, byl tamtéž po schůzi akademie zástu
pem studentů -zahrnut nadávkami a ztýrán,- = Firma
Orůnberg v Paříži, obchod drahokamy, zastavila pla
ty; dluhů je na 18milionů franků.

——Slovácké v Uherském Hradišu, vybu
dované péčí Národní jednoty, otevřeno bude slav
nostním způsobem v pondělí svatodušní 1. června
t. r. Přátelé Slovácka zvou se k této velkolepé
kulturní slavnosti.

Dar ceny trvalé biřmovancům. Tím je dobrá kniha.

Zůstane v rodině a čtou v níděti idospělí. Knihu ta
kovou, obsahující řadu krásných legend a pověstí o
Matce Boži, jakož i něžné projevy lásky, důvěry a úcty
k Bohorodičce od 74 českých básníků a 11. roztomilých
ukázek mariánských z prostonárodního básnictví lido
vého, vydal redaktor »Našeho Domova« v Olomouci
prof. Jos. Vévoda v knize velmi pečlivé úpravy o 315
stranách. Výtisk nevázaný i s poštovní zásilkou po 2.20
K, vázaný v deskách celoplátěných a vkusně vyzlace
ných po 3.20 K. Objednati lze přímo v redakci »Našeho
Domova« v Olomouci.

Revolace v Albánil. Povstalecké Imutí proti kní
žeti Vilémovi bylo osnováno Essadem pašou a nabylo
velice hrozivých rozměrů. Albánci bouřili se docela ne

daleko Drače. Essad rozmmožil svou tělesnou stráž o80
mužů. Kníže požádal velitele lodi rakouské a italské

hle však rozkázal svým ozbrojencům připraviti se k
obraně. Tělesná stráž začala stříletí, leč dům pašův
bombardován. Essad kapituloval a byl dopraven na ra
kouskou loď. — Co má Rakousko z Albánie? Zase nové
rozechvění a naději na nové výdaje k vůli lidem. kteří
rakouskými příslušníky nejsou. — Poslední zprávy zvě
stují, že Essad dopraven od Italů do Brindisi. Jest oba
va, že Essad se vrátí oklikou do Albánie. 300 dobrovolní
ků odtáhlo proti vzbouřeným sedlákům u Šiaku, kteří
prohlásili, že se poddávají.

Jakost rozhoduje. Na tom zakládá se úspěch jedné
z nejoblíbenějších kuchyňských pomůcek, Maggiho kost

tujícími kostkami zaujímá první místo. Není však také
nic lepšího k okamžité přípravě výtečné hovězí po
lévky než Maggiho kostky. Zkušená hospodyňka to dob
ře ví; všimne si proto při nákupu jména Maggi a o
chranné známky křížové hvězdy a odmítne kostky bez
těchto značek

l: , VU
"MAGGI" kostky po bh

Jsou nejlepší|

Připravujte se na slet Orlů dne 15. srpna 1914.
Slet již dnes slibuje značné požitky a návštěva
bude, dle příprav na venku konaných, značná. V
Hradci Králové se horlivě pracuje, aby se. všem
den orelský zpříjemnil. Dle možnosti slet započne
již v pátek večer přátelským večírkem.

Zvláštní vlaky na slet Orlů dme 15. srpna
projektovány jsou z Prahy (severozáp. dráhy).
Přihlášky nechť se dějí u AL Petra v Praze I.
Velká Karlova ul. č. 8. K tomuto vlaku se mohou
přidati z jižních a západních Čech. Ze Staré Paky.
Přihlášky dějtež se u jednatele okrsku br. Jos.
Říhy v Nové Pace. Z Police a. M. Přihlášky děj
tež.-se u okr. jednatele br. F. Alta ve Velkém
Poříčí. Vlak pojede přes Nové Město n. M. Z Če
ské Třebové. Přihlášky dějtež se u br. dp. Rob.
Valy, kaplana v České Třebové, Vlak pojede přes
Týniště n. Orl. Z Kyšperka přes Žamberk, Koste
lecn. Orl. Přihláškydějtež se ubr. Vojt. Zpě

váka, Čermná u Kyšperka. Z Německobrodakazvláštní vlak nepojede?

Okrskový slot vČeské Třebovédne 19.července. —

Veškeréorgazisace orelskézašlete dotazníky
zpět nejdéle do 30. května.

Plakát sletový se již rozesftá při odebrání
10kusůpoI K.Odborya jednotyihnedsí je ob
jednejte u svého okrsku, aby-mohly býti společně
expedovány. Plakát má uměleckoucenu a bude
pěknou reklamou, jakož i upomínkou na náš slet

Orlů. — Pohledniceumělecké-odvsdp. Edv.Neamasa a dr. Šetiny po +40hal.
Kouterence křesť. soc. dělnicíva a železnič

nich Zlízenců konáse dae 24. května vHronověv mistnosti »Vzájemnostie.
Kde nemáte dosud založenou skupinu křesť.

dělnictva,učiňtetak oo nejdříve. — Konejteschů- -
ze k zakládání skupin Všeodborového Sdružení.
Řečaíka obdržíte a ochotou, jakož i veškeré in

formace u 'Všeodborového- Sdružení křesť.dě
nictva.
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Račte silpsátio vzorkyfirmě
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ee- v Hronově Čís. 18d. "08
—| Vývoz iněmého a modního zboží. —
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Velkolepý výběr. Mnoho posa levné, pevné, ceny.
ohvalnýchuznání. — vhy voeně přesSUK uasl
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Obdržíte to mejlepáři

Hornoslozs
= ZemakéhoSvana.

všech druhů,koks a dřívl
palivové nabízí v každém množství

zá ceny nejlevnější

V J M | j T k„d. MLOTAVCÍ
v Plotištichu bHradceKrál.

puflní. sudů © Brddci“ Hilatové!
p v Komenskéhotřídě. "JE



Xup
Kavěs. K(půy,,

Dr. Tampasha..DeaPndlaha:duny «1 bad
grafie české katolické literatury náboženské
od r. 1828,částL1912,za 5E, nevár (původ.

cena 10 K) ačást 80-1018,-za 5K, nováz
(pův. cena 10 K).

Vytisky neporušené. Nabídky do adm. „Obnovy“.

apnea. "007011MODA"MYSTEA6

Velice poučná pojednání

[sou uložena v brožurách, jež vycházejí měsíčně
pod titulem »Časové Úvahy« “

Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed
notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >»Časové Úvahy vy
chážejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsou již rozebrány.

:j Posud kar jsou na skladě u větším množství:tyto júvahy:. x Cena Mhal.“a
Učte se z 0.. 16
Oslava Husova.. - 8

Žaleha vyděděnceXX. věkuu(pojednání o I4 beralismů) s . - ". o - 8
Husitství a 'sy [. t . 8
-Zprávao eskoslovadskýchkatolíků v

Hradci Králové . 24

Veliký biskup (životopis biskupaEduarda JanaNep. Brynycha) 8
Pokora a nábožeaství . 8
Několik slov o papežství - 8
Katakomby ...- « » 8
Plus VII. a Napoleon - . 8
Česká konfesse . . A4

Moderní náboženstvíMasarykovo - 8Jubilgummariánskéa Ldrdy: 8
Spojenci spiritistů . 8

Z domácnosti sociálníchdemokratů:L řada . . „ 16
Il. >. „16

HL >.. 24

Báněmese ttskom: 8

Návštěvou u Slovanů (oPolácích a Slovácich) 8Volné kapltoly © spořivosti - . 8
Sociální význam svěcení neděle „ 167
Svobodná škola . . . 8
Jesuitéa jejichprotivalci . —-:. +. 8
Manželstvípřirozenéa svátostné. 8
Slovo včas o právu volebním a jiných občan

ských právech ve státu . 8
Převahaprotestantůnad katoliky. „16
Katolíci, organisujme! . 8
Útok profeskora Masaryka na církev "katolic

kou . . a

Katollickýmjinochům —(spolky katolické „16Řím a university . . 8
Proti VolnéMyšlence. . 8
Proti Volné Škole . „16
Volby do českého sněmu - 8
Inkvisice církevní . . 24
Vlastenectví v duchukřesťanském. 8
Zporýnakých misel. . 16
O „duši Hidské - .- -. 8

"| Machar a křesťanství . 8
*| Karel IV., Otec vlasti . . 3

Klášter v Podlažicích-azpěsto Chrasť. 8
a nový názor světový . 8

Jaguité a česká literatura . 8
Biehoslavený Jan Sarkander . . 8
Bojo Lourdy . - .. „6
Oktranaúcty SvatojanskéM- „8
Příčinysociálnínespokojenosti. „K
Čechové, prohlédněte!. 8
»Jaustičnívražda« Ferrerova ve světlerozumu

;a pravdy- 6
Dělnickézahrady . 8

Mravní velikost Kristova -— důkazem JehoBožství. . . 16
Pohřbívati či spalovati mrtvoly? — 8

t| Autorita a svoboda,— Pastýřský listaroblskupů a biskupů rakouských -. . . 8
Obrana školy katolické 1- =- 16

| Volná Myšlenka se stanoviska náboženského,
filosofickéhoa sociálního- „0.16

Život lidský snáboženstvíma bezněho .. 8

Jest náboženstvívěcísoukromou? 2... ACharakter . -0.16 |
Jazyková otázkav Čechách . „90

Péče o,mládež ve světlo katolickéhoHotuho názoru . .“ 8
Sv. missle . 8

Přiobjednávkách brožur v ceněod 8(do A h
nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň
4 výtisky.

+ Celeročeípředplatnéza běžný ročsík.(12 bo
žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán výtisk jedi ý, nutno.přidati k
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
tisků-připočítávají-se na-porto4bal „ ,,

„Při. hromadnýci Dbjeddávkách
veliké slevy. Objedná-li se zvlášť veliký počet
brožur, činí slova až 50 procent.

Z toho všeho patrno, že z vydávání našich
poučných. brožur není finančního zisku, a že ný

opalt 4 Vaoak Y zájmudobré věci ochotně |.přináší o
Proto nechf každý upřímný katolík podporuje

tento záslužný podnik!

Objednávky vyřizuje obratetnAdatiaistrace'5(asovýchÚvaše
v Hradci Králové,

SR“

5 00- 0000-00 a".- .-a

M(ons ně onde

pojištěnípropřípadtati
lg- a věta,dítltém

kytuje Jubilejní, vzájemně dobročipýPO živnostenskýspolek l

„iCharftas“ v HradciKáti
jež saložen jsd r. 1908 na zásadě křesťans
sůspdinodi, za"dobů svého trvání vyplatil v

případechúmrtí celkem79.11788 Ě získav 7"
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda+
rovaným podpora- v době nejtrudnější jako
pravé. dohrodiní. X |Bpolek:přijínílmaže| ženyod 24 de “
jekkPřispěvék ní každoroční obnáší 2 K

6 jednou proEd jest: do 30 let'2

do 40 let 4 K, do 45 letaBrtí K. Každý čldázavazuje, že splatí úmrtí spolučlena '£
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým P

semným prohlášením výboru za svého živote
označil. :

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytaje6ě7 6- věno-W

don
nodespůlýmvdonjejeksňatku,r k vdovpělostijejích, ano úmrtí těek,
kteří je do odboru ran o Přihlásil :

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přiblášeno. rý

Jinochy lze přihlásitiaž do stáří 18 jet a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týš jest: tělesuě sdráv a nepřeltročil
55. rok věku svého. jsné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K vo výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší

v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.
Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradai Králová.

Dr.Frant. Reyl, Váel. Jenševský,
předseda. 79 jednatel. =

AVAVAVAVAVAVAVAVA
"Novinkat -5 Novinkal

Právě vyšlo!

B. Péčinková:

ŽZENY5
nýbrž I pro každého.jo, tony,

Z obsahu:
Ženy. — Kam jde list růže. — Na svém
místě. — Korrespondence. — Přítelkyně. —
Mně růže nesluší. — Ničemuš. — Dítě.

Stran 164, velká 8

V nádherné henižníúpravě K2-30

Mpa, oběsojz akšám tahkapapní= avn

ectvív Družst kn
a nakladatelství

Ji wHradci Král., Adalbertinum.

[Podporujte svédieces:knihkupectví

pl
"Slotpectn našich omganisací,

Odpordčujeme (glě/ křesťanský český závod

vyšíradek a šišek »Záštita<v Chrasti1 Ohrálin
Veškeréprádlo pánské i dánské, výbavy

pro nevěsty, přepychovéi jednodaché vzotměob
stará „Záštita“. Yad. duchovenstva naskytác Sde

P koupit-prádlohoatelní;zaručenédle
KrškuBu Vade Ark: n objednárknyV

„- Odporačujtevesvémokolí!+

Všuderoašiřujte “
apodporujte

bd

katolický tisk!
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Depešní adresa: Albibanka.
206:káké

Královéhradecká
bankovní jednota,

společnosí Ssr. o.

== v Hradci Králové (Adalbertinum)==

provádíveškeréobchodybankovní, bursovní a směnárenské,

eskont a inkaso směnek, devis, čeků, kuponů a valut. — Úvěry všeho

druhu. —Velkoobchod uhlím, koksem, stavebními hmotami,
hospodářskými stroji, strojními oleji, petrolejem. —Úhrady

do ciziny, inkaso nájmů. —Výhodné zúročení vkladů.

Účet u c. k. rak. pošt. spořitelny. Žírový účet u rak. uher. banky.

JOS. ROUS,

uměl.ee 9z vačsk
'Sltářnictví

doporučuje svůj odborný závod =
pro kostelní práce.

V těžkém zármutku nad úmrtím našeho nezapomenutelného otce a dědečka pana

FRANTIŠKA KOTLANDA

Zvláště pak děkujeme dp. J. Braboovi, dp. P. J. Stryhalovi, slov. p. MUDr. R.
Zippeovi a vlot. chrámovému sboru -p. J. Wůnsche v Hradci Králové.

Rodina Kotlandova. a
Za důstojné vypravení pohřbu děkujeme p. J. Elsnerovi.

Renovovánístarých apamátných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za ceny Mírné.—B- Českému, katolickémusvětu—českoskatolickývýrobek! m |

Koberce a předložky
jutové cheniHové imit. »Smyrna«, vlněné cheniiolvé »Ax
minster«, vlněné plyšové » apestry« 8 »Velvet«.
Celistvé i běžné, růsných šířek a velikostí, výtečné
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených

| Nástěnné koberce
, figurové, zvláště pečlivě provedené.

Cenníky zdarma

Koberce běžce
jutové sšpagátovée, vlněné +ho

landské«, vlněné »Harléme«.

Kokosové běžce a rohožky
a franko. velmi trvanlivé,za ceny úšasně levné

U Soupravy pokrývek, záclony
bavlněné i vlněné, různých druhů a jakosti.

Lambreguiny —cestovní přikrývky aj.

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a informační cesty
zdarmaa bezZávAzku.=

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

6“ Vlastnívý oba všech druhů koberců, záclon a pokrývek.

Moderní dámské kostCestovní pláště, paleta, dívčí pláštíky atd., vůbec veškeré
drahy obleků do oboru dámského krejčovství spadající.

Hradec Králové, Velké náměstí,
— vedle kostela Sv. Duchá. —

-=



Kompromisní stezky.
-© Je to přímo ironií osudu, že vládne obecně svo
bodomyslný chvast v době, kdy pětadevadesát
procent občanstva se škrtí ve smyčkách nejrůzněj
ších společenských zájmů. A smyčky spřádají se
v hustou síť tím více, čím rychleji komunikace, po
litiku, zjevy hospodářské splétají zájmy jednotlivcu.
Kombinované společenské útvary, kdy každé hnu
tí jednotlivcovo jest řízeno několika vnějšími slož
kami, ubíjejí individualitu v době, kdy se pro ní
nejvíce horuje. Originelní typy mizí, právě zástupy
inteligentů řídí se pří svých projevech tuctovou,
stejně stříženou šablonou.

Kompromis značí úmluvu, dohodnutí podmí
něné vzájemnými ústupky. A jaké roje kompromi
su letí ij českým světem! Radikál se stane staro
stou, ale protože strany oposiční hodlají využítí
do kraiností některých jeho prokázaných slabosti
a nedusledností, stává se náhle z jestřába kuřátko.
»Nic platno, jsem starostou pro všechny, došel jsem
nyní k přesvědčení, že nelze hlavou prorazití zeď.«
Při příštích volbách shání kompromis s některými
oposičníky proti voličům, kteří mu ostře vytýkají
zradu radikalismu.

Poslanec zvolený od tří stran! Ubožák k poli
tování. Sedí v parlamentě na třech židlích, láme si
hlavu, jak nasytití Iva a vlka, aby ho nedal do
klatby lačný tigr, který také při volbách pomáhal.
Hledí chudák vyhověti nějak i protilehlým pro
gramům.

Obchodník nyní málokde projeví touhu po sta
rostenství, aby »svobodomyslníci« ze samé sná
šelivosti mu neničili krám. Usmívá se na všecky
politické strany, pokud mu přinášejí peníze. »Proč
nejste v politice, pane, rozhodnější? Žijeme ve
sféře demokratisace, kdy přece každý dělník ...«
»Lelhce se vám to řekne, ale hned vedle jest kon
kurenční krám vychytralce, který by mne mohl
přivésti na žebráckou hul. Předně jest potřebí to
lerance mezi organisovanými davy a v novinách;
pak teprve žádejte od obchodníka, cestujícího, to
várníka, hostinského a holiče určitější politickou
konfesi. Dříve bylo dovoleno kupci kárati i vlast
ní zákazníky. Obchodník byl opravdu i ve svém
domě pánem.«

Prý advokáti mají velikou volnost. Jest to jen
tam, kde nečíhá advokátská konkurence hned za
rohem. Při přebytku advokátních sil mladí advo
káti navazují politické styky takové, jež by za
bezpečily existenci. Často jeden advokát činí taj
né námluvy u několika stran, než »sí vytvoří pev
né přesvědčení.

»Pane učiteli, jste trpělivý dobrák, máte zása
dy konservativní. Proč jste tedy zapsán v pokro
kovém ústředním spolku učitelském?« — »FHm—
jedná se mi o existenci. Nejde tu ani tak o hmotné
výhody, jež organisace poskytuje, jako o mstivé
šikanování, které by následovalo po mém rozhod

byste seznali, jakou činnost by proti mně rozvi
nula chapadla rozsáhlého organisačního aparátu.«

A což lékař, chce-li se dostati do služeb nemo
censké pokladny! Jedná-li se i katechetoví o de

sta se táží přísně, zda se ten kněz »nebude do ve
řejných záležitostí zbytečně plést, zda nebude pod
porovati klerikální organisaci.«

Agitátor politické strany tvrdí, že jde probou
zet rozum, uvědomovat. Zatím však v »uvědomo
vaném« lidu bují mlha nejpestřejších nedorozumě
ní a zmatků, o nichž dříve tito prostí občané nic
nevěděli. Proč? Jestliže agitátorovi odpoví věcně
člověk z jiného tábora, jestliže proti straně agitá
torově uvede veliké obžaloby člověk nezávislý a
nestranný, agitátor nesmí přisvědčiti aní k nejjas
nějším dokumentům, aby nepřišel o existenci. Jest
liže se ozve námitka, proti které jest každá soli
stická vytáčka marná, agitátor chytne řečníka za
některé slovo a na něm jezdí tak rafinovaně, aby
odvrátil pozornost od jádra sporu. Již předem, než
vystoupí, promyslí si pečlivě taktiku vykrucovací.
Tak se vychovávají individuality. »Přesvědčení«
agitátorovo ovšem až příliš často podléhá změ
nám dle toho, jak v které straně stoupají a klesají
akcie. Dle toho, jak se kde platí, agitátor změní
své názory na venek třebas třikrát — čtyřikrát,

A co říci tomu, když celé strany politické, kte
ré se do nedávna stíhaly nejprudšími obžalobami,
které se vinily vzájemně z nenapravitelné bezcha
rakternosti, najednou se při volbách spojí? Tento
způsob >»sanace veřejného života« nebyl nastou
pen z nějakých lepších ideových obzorů, ale prostě
ze strachu před ztrátou mandátů.

A časopisy i nejradikálnější! Insertní zájmy
dovedou radikálně vtisknouti svou pečeť i do pře
svědčení redakčního. Pokrčí se rameny: »Jinak by
nemohl náš list vycházeti.« Novohusité se již ani
nepozastavují nad tím, nabízí-li se od ředitelstva
na prodej časopis i s celým svým přesvědčením.
Na tom nezáleží, že tak obdrží políček sami odbě
ratelé, kteří důvěřovali ideálním snahám, že se

zpeněží zcela moderním způsobem i změna »uvě
domění« širých vrstev.. Dej peníze a můžeš po
šlapati celý dosavadní směr toho listu. Ba kompro
misy vnikají v listech i do kritiky děl básnických,
sochařských atd. Kritik píše tak, jak žádá zájem
kliky, která ho vydržuje. Znám jest vtip: »Pane
odborný kritiku, četl jsem včera váš ctěný posu
dek o novém dramatu. Ale prosím vás, sdělte mi,

s co o tom divadle soudíte jako odborný znalec u
: přímně sám. Nebojte se, že vás prozradím.«

1 tomu obuvníku, krejčímu a docela i kočebro
vi hrozí na mnoha místech katastrofa, odváží-li se
projeviti veřejně své názory. Ba jsou nenávistnou
pomstou ohrožováni na existenci i rodiče těch lidí,
kteří se odvažují zásady protivníků kritisovati. O
tom, jak jsou sešněrování tovární dělníci placený
mi sekretáři, svými listy atd., netřeba ani mluviti.
Každou chvíli jest bezcitně z továrny vyhozen děl
nik, který se odváží hájiti svou myšlenkovou sa
mostatnost. Musí si počínati chtěj nechtěj kompro
misně, nemá-li ztratiti i to poslední, co ještě má.

Některé listy, které vyšly do světa s chlubný
mi radikálními hesly, již za rok sledují opatrnickou
taktiku komprornisní dle toho, jací odběratelé a in
serenti se přihlásili. Aby se list udržel, sedne si
třebas na tři židle, z nichž kárá — nedůslednost li
dí jiných. *

Na př. právě ten tisk pokrokový, který obslu
huje se vší poniížeností jak volnomyšlenkáře tak
církevní zájmy židovské a pokrokářské, jak dělní
ky tak bankéře, vytýká tisku liberálnímu kleri
kalismus, vysmívá se mladočechům, proč nepostu
pují proti katolíkům s větší rázností.

Takový pokrokář nechce poznati, že libera
lismus se zastavil rozpačitě před snědeným krá
mem, že jeho bývalá protikatolická hesla rozply
nula se v negativní stojatou vodu. Liberálové tvr
zením, že většina národa jde za nimi, že jim na
stává okamžik, kdy se úplně súčtuje s katolici
smem, obelhávali jak sebe tak českou veřejnost.
Poznávají konečně, jak jím přepiatý luk praskl,
jak přeceňovaly ty síly, které přinášely národu
místo živné mízy laciné rozeštvání.

Jest v takovém případě kompromis věcí pří
liš překvapující? Dovedou-li se spojovati někteří
radikální politikové k utloukání českého živlu ka
tolického s německými židy, nemohou vytýkat,
chce-li se chovati český liberál k českým katolí

; kum snášelivěji, než jak to činili jeho předchůdci.
j Hledají-li někteří politikové s velkým poplachem
r podporu svým podníkům u Němců, liberálové Ss

| daleko menší nedůsledností opírají se o silnousložku vlastního národa. Velmi dobře tuší, co by
následovalo, až by vyhlásili dle příkladu radikálů
katolictvu boj na život a na smrt. Katolický tábor
rázem by se organisoval i v takých místech, kde
katolíci nechtějí o vlastní politice dosud slyšeti.
Tábor ten by dovedl zdrtit netoliko liberály, ale i
— radikály.

Chytří liberálové se báli toho okamžiku, kdy
při radikálním postupu nastane jasno každému ka
tolíku. Proto nyní bojují proti duchínm, které sami
vyvolali.

A ten farizejský údiv pokrokářů! Kdyby kde
koli jednotlivý žid anebo protestant pro svou kon
fesi trpěl, hned má zastanců na kopy. Žid se doce
la těší veliké imunitě, ať se přihlásí do kteréhokoli
tábora politického — protože jest židem. Opovaž
se kritisovati jeho politickou akci, spustí hned ná
řek, že ho kritisuješ pro jeho náboženskou pří
slušnost. Ale katolík — zcela naopak má býti vyko
páván ze všech patentovaných národních stran za
se právě pro svou konfesi, ať už vyniká jakkoli.

Ovšem — kdokoli navazuje s námi kompromi
sy, nenabízí přízeň svou upřímně, chce odnésti ce
lý ranec darů za skrovnou diškreci. A má-li koneč
ně přestati v národě celý náhrn. nejúžasnějších
kompromisů. jest potřebí, abychom spojili chara
kterní živly pod ten prapor, jenž jedině znamenal
v dějinách našich skutečnou jednotu. Jen prapor
Svatováclavský dovedl seskupiti celý národ k u
přímné svorné práci všenárodní. Jiné prapory zna
menaly a znamenají neustálé tříštění, které se ma
skuje takovými kompromisy, nad nimiž by projevil
úžas i cařihradský Mohamedán.
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Kulturní jiskry.
Katolická universita pro dívky. V pařížském

konventě Anglických panen byla minulý měsíc
slavnostně vysvěcena kardinálem Amette katolická
universita pro dívky. Pozůstává ze dvou různých

odvětví: z vysoké školy, kde se dívky připravují
k profesuře na vyšších ženských učilištích a k uči
telství na soukromých katolických školách. Druhé
odvětví tvoří studium klasické, které je vůbec
první ve Francii, neboť na státních lyceích dív
čích se latině leč výjimkou vyučuje. Ženská uni
versita čítá již 250 posluchaček.

Pokrok katolicismu. V Indii obnáší počet ka

cent. — V Pekingu r. 1913 na 37.000 dospělých lidí
přijali víru katolickou. — V Prusku stýskají pro
testanté, že katolické občanstvo se množí, kdežto
přírůstek protestantu rok od roku jest tak nepa
trný, že brzy katolíci budou míti v zemi většinu.

Země, v niž vládnou ženy. Země Menangka
baů v nitru Sumatry jest zemí, v níž ženy mají
všechny otěže vlády ve svých rukách. Ženám patří
země, patří jim domy. Jména rodin postupují dle
ženské linie a pouze matky přijímají poručnictví
u dětí. Žena, která jest hlavou rodiny, vede sprá
vu veškerého rodinného majetku. V případě její
stnrti přichází její majetek i její postavení na nej
starší dceru, není-li té, na dceru nestaršího bratra
zemřelé. Jestliže není vubec žádného ženského
potomka v rodě, může být i cizí děvče přijato za
vlastní, adoptováno, ale vždy musí aspoň do téhož
rodu příslušeti. Provdá-li se dívka, dostane kus
pozemku, který musi pak muž obdělávati. Ve sku
tečnosti však i tato činnost mužu jest obmezována.
V dřívějších dobách nepřispívali mužové vůbec
ničím na výživu rodiny, ba naopak dostávali pod
poru od žen sami a nějaké penize na útratu. V po
slední době však ozývá se u mužů kmene Menang
kabaíí moderní hnutí »mužské emancipace«, pravý
tedy opak evropských poměru, kde se ženy až
přes příliš chtějí »emancipovati«. Zvláště chtějí pro
sebe mužové kmene využitkovati vhodné příleži
tosti, jež se jim naskytá ze styků se společností
holandskou. Neboť tu se otvírají mužům nové Ce
sty práce a příjmů, jak z ruzného zaměstnání, jež
dosud neznali a jemuž se od cizinců naučili, tak
zvláště z čilého obchodu, a tu si mohou snadno
vybojovati svou »hospodářskou nezávislost«.

Za zřízení literárního inusea katolického se
přimlouvá »Český Západ«. Tento návrh jest velice
včasný. Pozorujeme, že česká veřejnost vínou své
nevšímavosti a špatných informací o práci i vý
znamných katolických literátů ví velice málo. A
bude-li v budoucnosti oceňovati literární činy na
še dle informace různých Nováků, pak se ocitne
teprve ve zmateném labyrintu. Mnoho z důležité
korespondence, z rukopisů a jiných památek po ne
dávno zemřelých katolických spisovatelích se zce
la ztratilo. Nechť tedy jest zřízeno museum, v
němž by se uschovaly nejcennější dokumenty, ma
jicí pro veřejnost duležitý význam.

Omyly v Novákových dějinách české litera
tury. Dr. A. Novák a dr. Nejedlý — tato dvě jména
značí nám posérské cesty pokrokářské nadkritiky,
která hledí drtiti zvláště zjevy konservativní, aby
se o ní hodně mluvilo. Leč — posud jest zde do
statek inteligence, která se nedá ujařmiti nedomy
šlenými frásemi, ale dovede studovati a usuzovati
samostatně. Při spisování díla tak důležitého, ja
kým jsou dějiny naší literatury, jest zajisté zapo
třebí nejsvědomitější pečlivosti. Leč ozvaly se
proti práci Novákově již před několika lety obža
loby velice věcné. Nyní M. Javorník v »Našinci«
rozpíná řetěz vážných výtek o řadu článků dal
ších. Javorník dokazuje, jak Novák macešsky od
byl velice kusou, neúplnou recensí Fr. Leubnera,
Adama Chlumeckého. Dále opravuje, že Baar není
farář kloboucký, nýbrž jest farářem v Ořechu u
Prahy. O. S. Vetti nejmenuje se Antonín Kou
delka. nýbrž Alois Koudelka. Novák praví, že re
daktorem »Anděla Strážného« jest P. Placid Ma
thon (ačkoli tento kněz jest již před čtvrt stoletím
mrtev) a že vede »Rajskou Zahrádku« V. Špaček,
který se vzdal redakce té již několik let před tím,
než Novák své dílo začal psáti.

V životopisných datech nadkritik Novák upadl
do celého přediva omylů. Vždyť na př. píše, že
Blažek Matyáš zemřel r. 1897, Bílek Tomáš 190,
Hrubý Timotej 1899. Dále zcela špatně Novák u
dává datum úmrtí Iblova, Šerclova, Zinglova,
Šťastného, Tonnera, Jahna, Malého, Lenzova. Špa
tná data životopisná uvádí Novák při Markovi,
Uhrovi, Tomanovi, Stroupežnickém, Old. Novot
ném, Leubnerovi, Brdlíkovi, Menčíkovi a Brábko
vi. Javorník praví: >A to jsou ukázky jen nahodilé.
Kdyby kniha byla podrobena důkladné revisi, prac
né a nevděčné, ukázalo by se, jak nespolehlivé
»iurare in verba magistri« (přísahati na slova uči
telova)<.

Věru nedbalost přímo úžasná při spise, který
má sloužiti jako moderní autoritativní příručka a
který jest houfně vyhledáván zvláště k vůli rych
lému zjištění životopisných dat. A přece mohl No
vák snadno zkontrolovati věrohodnost svých zá
pisků nahlédnutím do Naučného slovníku a jiných
důkladných pomůcek.



Klasobraní z procesu Švihova.
Obšírný popis procesu jest znám našemu čte

nářstvu z listů jiných. Obmezíme se pouze na kon
statování některých zajímavých momentů, -jichž
pravý charakter se neozřejmí snadno při povrch
ním čtení.

Konstatováno často, že šestičlenná komise mu
žů vážených rozhodně uznala Švihu jako konfi
denta. Šviha prchli, ale když nabral dechu, byl po
praven znova důkladně jednomyslným rozsudkem
poroty. Nahrnulo se na hlavu Švíhovu tolik přitě
Žujícího materiálu, že již před rozsudkem každý
rozvážný pozorovatel poznal rozhodnou vínu Šví
hovu. Když však před soudní budovou se ozvaly
některé nejisté hlasy. že Šviha vyhrál, ihned vo
lali nár. sociálové hlučně: »Sláva Švihovil« To se
povedlo. Tak jsou zpracovaní tito lidé k samostat
nému úsudku, k rozumnému uvažování. Vyšly na
jevo i jiné věci, které usvědčovaly Švíhu z posla
necké ledabylosti. To všecko nic nevadilo. Zfana
tisovaný dav zcela zapomněl, že se při procesu
nejedná jen o Švihu a stranu nár. sociální, ale že
tu jde o čest české delegace vůbec, o věrohodnost
předních politiků atd. Což na tom? Zástup hlavně
dychtil zvěděti, zda »se Šviha vyseká«. Proto ani
hora jiných Švihových extravagancí nebyla na
překážku volání slávy.

Doznáno, že Šviha chodil ke Klímovi na ve
čeři, že byl přítomen u Klímy daleko častěji, než
při důležitých schůzích politických své strany.
Předáci nár. sociální strany dosvědčili, že o těch
schůzkách věděli. Ale tohoto muže postavili národ
ní sociálové v čelo své strany v době pro náš ná
rod tolik kritické.

Čas, Samostatnost, národní sociálovéajiní ra
dikálové vytýkali mladočechům přechovávačství.
Leč dokázáno světle, že mladočeši nemohli ihned
zdrtiti Švihu na základě materiálu neúplného. Více
materiálu přitěžujícího předloženo šestipanské ko
misi. Když tato Švihu odsoudila, pojednou radikální

pravili bez dostatečných pádných dokumentů. Jak
by se byl Šviha houževnatě hájil po použití slab
šího obžalovacího materiálu, to přece nepřímo do
kázala jeho kuráž, s jakou šel i pak před porotu.
Šviha byl hájen tak chytře, až se někdy zdálo, že
proti usvědčujícím důkazům se vyhodí veliký
trumf. Byl odsouzen ovšem i porotou. Leč radikální
tisk, který znova se snaží omývati mouřenina,
znovu a znovu mluví o nepoctivém přechovávač
ství.

Pročtěme dukladně svědectví Masarykovo,
Klofáčovo, Stříbrného —- zkrátka všecka svědec
tví těch, kteří měli politický interes na porotním
vítězství Švihově. Všecka svědectví byla tak o
bratně přikrojena, aby ani nejmenším slovem ne
byla podporována žaloba »Národních Listů«. Co se
přiznati musilo, v tom svědkové Švihovi hleděli na
lézti smysl a účel jiný, než skutečně byl. A jestliže
mluvil Masaryk o politické nevšímavosti Švihově,
mělo to Švihu vysekat.

Bylo chytře pracováno k tomu, aby mezi po
rotci vznikla otázka: »Takový pohodlný poslanec
že by čile za peníze donášel Klímovi veliká tajem
ství politická?« Zatím však bystří znalci mohli
odpověděti: »Švíha dovedl tedy výtečně předstí
rati v zájmu vlastním svou činnost. Stavěl se ne
všímavým, aby odvrátil od svých pokoutních cest
pozornost těch, kteří sami si stěžovali, že cítí v
týle konfidenta. A politická ujednání chytrák stejně
jako člen klubu mohl ihned vyzvěděti.«

Když Junger prozradil manko v soc. dem. po
kladně, >Čas« se rozčiloval nikoli nad finančním
nepořádkem, ale nad prozrazením. Denuncianty
vůbec počítal k nejhorším tvorům a mrskal je
bezohledně. A před porotou Švihovou? >Čas« dě
lal pro Švihu náladu tvrzením, že prý nemohl policii
nic zvláštního prozradit — leda »běžné maličko
sti«. Také Masaryk ještě před porotci tvrdil: >O
tázka je, co mohl dr. Šviha prozrazovat a v čem
mohl uškoditi? — V ničem.« Tak tedy najednou k
vůli Švíhovi změnil velemoudrý filosof své >zásad
ní stanovisko«. Šviha jako >státem placený denun
ciant<byl hotovým beránkem proti katechetům,
kteří byli donucení někdy podati zdůvodněnou stíž
nost k vůli sebeobraně proti fanatikům. — To ne
bylo tedy nic, když nár. sociálové následkem taj
né denunciace byli pozavíráni pro svůj antimilita
rismus. Bývalo by malicherností předem prozradit
vládě tajné usnesení české delegace o minimálních
požadavcích při dalším vyjednávání s vládou. Nic
neznamenal tajný podrobný plán na porážku mini
sterstva v parlamentě, tajné ujednání volebních
smluv atd. Nejhorším tvorem jest jen ten, který
veřejně žaluje na jednotlivce, neviňátkem však jest
muž, prozrazující za peníze ujednání zástupců sta
tisíců poplatnictva,

Dne 20. t. m. se rozkřikl na celé straně »Času«
Masaryk, že Šviha Wienerem není. Chce to do
kazovati výroky Klímovými a Křikavovými. Bo
dejť by ti pánové ihned nepřisvědčili — když se
jedná o jejich vlastní kůži, o nápravu pochroumané
reputace! Tu se dá jméno >Wiener« strčiti snadno
na konfidenta jiného — jestliže Klíma již Švihu ne
potřebuje. Prozradila-li by státní policie sama jen

jediného svého konfidenta, rozplaší tak sbor všech
ostatních. Kdyby býval Šviha nevinen, jistě že by
bývalo dovoleno Klímovi ihned svědčiti ve pro
spěch nesprávně obviněného. Proč však Klíma tak
úzkostlivě prchal z dosahu svědectví? Notorický
najímatel konfidentů má dle Masaryka býti korun
ním svědkem ve — vlastní při.
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Národohospodářská hlídka.
Z valné hromady Hospodářského sdružení če

nala se v den sv. Jana Nep. Tajemník p. Šolle vy
světlil nepříznivé hospodářské podmínky roku mi
nulého, pro které správa sdružení dbala největší

533 odboček, hospodářských spolků a besídek a 4
skupiny, tedy dohromady 537 spolků s 18.060 čle
ny. Dále 394 členů fysických. Sdružení věnovalo
horlivou péči odborným přednáškám. Na náklad ú
středí konáno 2065schůzí. Náklad časopisu »Věst
nik zemědělcíím«obnášel 10.000 výtisků. Vydání na
tento časopis bylo 7142 K 13 h. Zvýšená pozornost
věnována hromadnému obstarávání solidních lev
ných potřeb hospodářských a domácích, jakož i
sprostředkováníodbytuzemědělskýchplodina vý
robku. Také za uplynulý rok sprostředkován od
byt v sumě značně převyšující milion korun. Roku
1913 byl peněžní obrat proti roku 1912 větší o K
642.025.72. Z přebytků ústředí věnováno na orga
nisační činnost 1300 K, na vzdělavací účely Sdru
žení venkovské mládeže 50 K, na tiskové potřeby
Sdružení katolických zemědělců 1937 K 40 h. Čistý
zisk po všech dotacích a odpisech činí 2997 K 61
hal. Výboru i pokladníkoví uděleno absolutorium.

Jak Vaňkova »Štěstěna« vydělává. Vaňkova
»Štěstěna« nabízí 4 losy za 191 K 10 hal., které
jiný peněžní ústav za týchž podmínek nabízí za
152 K, tedy o 39 K 10 hal. laciněji. Představte si,
že už tento druhý ústav na losech asi 40 K vydě
lává (a i více!), tož obnáší výdělek »Štěstěny« 80
až 100 K na jednom kupci. A najde-li se do roka
100 lidí, kteří u »Štěstěny« si losy zakoupí, máte
hned výdělek 8000 až 10.000 K. A nato se c. k.
úřady klidně dívají.
©Krach v mlékárně. Sotva dopsal katolický tisk
své zprávy o zuboženém stavu agrární mlékárny
v Želetavě, již došla zpráva o krachu agrární mlé
kárny ve Frenštátě. Mlékárnu vedl od založení a
grárník Havel J. Zásoby nebyly protokolárně ve
deny, stav podílů obmyslně zvýšen o 3000 K. V
účetních knihách byla řada sčítacích chyb. Pod
nik dostal subvence 14.000K a přece dluhy dostou
pily výše 50.000 K. Když z poslední subvenční
splátky si Havel ponechal pro sebe bez povolení
dozorčího výboru 1200 K, když vyplatil podíly so
bě a svým příbuzným, vystoupil z družstva. Pře

| svědčila se zemědělská rada o stavu mlékárny
před vyplacením subvence dokonale?

Sanáce strojírny Ruston-Bromovský. Pozor
nost vzbudil pokles akcií tohoto velikého průmy
slového podniku až na 35 procent nominál. hod
noty a vykázaná ztráta v poslední bilanci 5.8 míl.

: korun. První chybou bylo, že akcie Rustonovy
strojírny r. 1910. získány firmou Bromovský,
Schulz a Sohr, která s Rustonovou strojírnou slou
čena v jeden podnik. Strojírna Bromovský počí
tala s trváním kartelu a jejím cílem bylo, aby zí
skala kartelní kvotu Rustonovu, slibujíc si při tom
výhody od soustředění a specialisování výroby.

telní kvota dobře zaplacena. Avšak kartel se roku
1911 rozbil. Chybné kroky dřívější dokonány ještě
nesmírně nákladnou výstavbou továrny a admini

překročeny asi o 4 mil. korun. Dán tedy návrh na
odepsání reserv. fondu 1.5 mil. K a kapitálu ze 14

Suspendování obllních cel? Na valném shro
máždění delegátů Zemědělské rady pro království
České v Praze předseda českého odboru Ad. Pro
kůpek učinil následující projev: >Valné shromáždě
ní delegátů sleduje s politováním a rozhořčením
nezřízenou agitaci, která v Uhrách a po nich i v
naší říši se strany zástupců velkoměst a průmyslu
zahájena byla pro suspendování obilních cel. Vůči
agitaci této budiž poukázáno k tomu, že výživa
obyvatelstva není nikterak ohrožena, jestliže ceny
obilní tentokráte dočasně vystoupily nad obvyklou
úroveň, kdežto ještě na počátku a v první polovi
ně nynějšího tržního obdobi ceny obilí nacházely
se hluboko pod úrovní nákladů výrobních, aniž
by „byt kdo z uvedených kruhů pečoval o to,
aby zemědělstvu při nepříznivých tržních pomě
rech na podzim a v zimě dostalo se vůči tísni tržní
odpomoci. Jestliže tržní poměry obilní vykazují
od počátku nynější saisony do nynější doby od
chylný vývoj, pák důvodem toho jest nedostatek
včasného přehledu v tržbě, zejména co do oceně
ní zásob a spotřeby obilní a na této cestě bylo by
hledati spíše nápravu, nikoliv však suspendováním
cel, které by jen způsobilo otřes, zmatek a neji
stotu v tržbě, aniž by bylo s to zjednati konsumu
vydatnější měrou žádanou jím úlevu, nehledíc ani
k tomu, že stav osení tou dobou mimořádných cel
ních opatření neodůvodňuje. Valné shromáždění
obražuje se proto vůči agitaci pro zrušení obilních
cel a žádá vládu, by na zřejmě agitační toto hnutí
nebrala zřetele.«

Kdo chce zachrániti selský stav před zánikem,
nedokáže toho ani subvencemi, ani školami, ani
sdružovánímm“,tím méně politickými štvanicemi se
be pěkněji přibarvenými stavovskými hesly, ne
dovede-li odstraniti hlavní tři příčiny úpadku sel
ského stavu, a sice: předluženost statků, nedosta
tek svědotnité čeledě vyškolené a pracovité a ne
dostatek selských nevěst po selsku pro selský stav
dobře vychovaných a vzdělaných v sedlačině, ni
koliv v nádherné panštině a pohodlné lenosti. Sel
ského stavu nezachráníme před zánikem, tyto tří
největší »škůdce« rolnictva-li nedovedeme odstra
niti.

Jak se hraboši rozmnožují, mnohý rolník ne
tuší. Samice hraboše za jediné léto má až sedmero

ní a druhé téhož roku se rozplemeňují, tak že jedi
ná myška za rok má více než 2000 potomků, za
2 roky více než 6000. Když tedy na železniční hrá
zi anebo jinde přezimuje jenom 10 samic, do zimy
pobíhá po okolí již 2000 myší, v druhém roce vzro
ste počet nejméně na 60.000 pak-li sovy, ostříži,
poštolky a lasice z nich většinu nezahubí. Jak po
třebno je, aby všude úzkostlivě šetřily se naše
sovy, havrani, kolčavy, poštolky a káňata! Kromě
toho musí sám hospodář hubiti myši pilně osvěd
čenými moderními prostředky.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
Iu provádění prací kostelních vřele doporučujeme mladou českou

dfinu absol. c. k. stát školy řozbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Sociální besídka.
Kongrua. Konečně dochází zpráva, že se 0

zlepšení platů kněžských přece vážně jedná. Jest
již nejvyšší čas! Vždyť se daleko horlivěji jedná
o zvýšení platů důstojnictva. Přirovnejme stav
dvoukorunového kaplana k důstojnické gáži. Mla
dičký poručík má hned vedle příbytečného 1700 K
ročně, nadporučík má počátečnou gáží 2200 K, set
ník 3000 K (vedle příbytečného). Tyto platy po
stupem let stoupají. Nyní minitr vojenství navrhl
reformu, která by vyžadovala pro zlepšení platu
setníků ročně skoro tři čtvrti milionu korun. Není
potřebí záviděti v době veliké drahoty, ale přirov
nejme k této akci postavení kaplana, který má stu
die delší a na němž se žádá i zodpovědné státní
úřadování. Zatím co jiné stavy se obratně starají
o úlevu v povinnostech, na kurátní klérus skládají
se břemena stále těžší. A je-li kněžstva nedostatek,
není divu, že pro četné funkce nemá mnohý kněz
vůbec času věnovati své síly důležitým jiným zá
ležitostem občanským. Cíiti to i naše organisace,



na něž těžko platit z ničeho, jimž těžko sloužit pro
práci školní a kancelářskou.V >klerikálním«- Ra

, kousku jest kněz odkazován na štólové almužny,
plňo žádostí a intervencí jest potřebí, aby aspoň
z náboženské matice bylo dáno něco na úpravu
zcela nezpůsobilých církevních budov — zatím co
na děla a lodi se povolují sta milionů. Ale placení,
dobročinnost vyžaduje se od kněze na všech stra
nách. Kdy už konečně nastane náprava?

Práce Mllosrdných Bratří. V 15 nemocnicích
řádu Milosrdných Bratří rakousko-české řádové
provincie bylo ošetřováno v roce 1913 z nejrůz
nějších zemí (i z Turecka, Wůrtemberska, Lucem
burska, Francie atd.) 23.565 nemocných (počítajíc
v to i nemocné, kteří v nemocnici zůstali z roku
1912).
-Ve Vídni nově přijato za rok 1913nemocných
6591, ve Valšicích (v Dol. Rakousích) 1002, v Kra
kově 1709, v Zebřidovicích (v Haliči) 436, v Praze
2794, v Gorici 1626, v Nov. Městě n. Met. 422, v
Těšíně 1666, v Prostějově 1022, v Kuksu 102, v
Brně 1525, v Letovicích 297, ve vídeňském domě
rekonvalescentů 597, ve Vyzovicích 230. Patrno
tedy, že »mnichů rota líná«, kterou tupí nejvíce
lidé štítící se poctivé práce, koná velikou humánní
práci. Proto i uvážlivý nekatolik ochotně dá svůj
příspěvek na práci tolik lidumilnou.

Dělnické hospodářství v Prostějově, Revisoři
soc. dem. svazu z Prahy nařídili rozpuštění nebo
prodej těchto rudých podniků: banky, mlýna, řez
nictví a polního hospodářství soc. demokratické
ho. Tak skoro všechno, co by prostějovským se
paratistům ještě potom zbylo, byl by Potravní
spolek, ale i ten má daleko do toho, aby mohl o
sobě říci, že stojí finančně pevně na nohou. Zmíně
né podniky nejen že nic nenesou, nýbrž vykázaly
za minulý rok značný schodek.

Soclalistická svoboda. Z Paříže se oznamuje:
V četných okresích francouzských vypukly velké
srážky mezi pracujícími dělníky a těmi, kteří ne
pracovali, k vůli oslavě prvního května. Došlo ku
rvačkám, při nichž bylo mnoho dělníků zraněno
těžce i lehce noži, holemi i revolvery. Teprve voj
sko učinilo konec srážkám. V Marseillu byl ztýrán
a smrtelně zraněn jeden dělník, který šel z práce.
Také v hlavním! městě Španělska, Madridu, udály
se podobné srážky, při nichž bylo mnoho osob
zraněno a též zatčeno.

Dle byrokratických vzorů. »Měšťáctví« proni
ká soc. demokratické organisace tím více, čím
rychleji uchvacují v podnicích rudých dobře pla
cen místa šplhalové a ziskuchtivci. Ukazuje se, že
i strana dělnická podléhá témuž procesu, jako tá
bory jiné, založené vesměs pod hesly různých re
forem. Kde se dobude moci, kde jest naděje na
obstojně placené úřady, tam přenášejí své osobní
zájmy ti občané, jichž nároky jiné strany odmí
tají. A v které společnosti zdomácní taková prak
se, tam také se zahnízdí velmi snadno byrokratis
mus. Ve »Veleslavínu« na př. stěžuje si soudruh
Kohl, jak byl vypíchnut z tiskárny »Práva Lidu«.
Kohl praví, že mělv tiskárně materielní zaopatření
dobré. Byl však provokován faktorem Seidlem tak,
až dal sám výpověď, Kohl žádal ředitele Humel
hanse za ochranu proti živlům, které tvrdily, že
důvěrníci personál štvou (zrovna jako- v. měšťác
kém závodě). Ale ředitel mu odvětil: »Proč nedáte
sám výpověď?« Kohl nato: »Právě vás jdu žádat
já o ni, abych seznal, zda-li slova, která jste pro
nesl na jedné personální schůzi, totiž že vám musí
býti směrodatný dobrý pracovník a politika že u
vás nerozhoduje, zakládají se na pravdě.« A ejhle,
náprava se stala tím způsobem, že doručena Ko
hlovi výpověď, Rozhodnutí Kohlovo dozrálo po
konfiskaci »Kopřiv«,kdy na něho faktor Seidl kři
čel: »Udělám si teď pořádek a beru věc za svou
a postarám se o to, aby se zde neštvalo.« — Že
Kohl netáhl za jeden provaz s autonomisty, ačko

vání faktorově odejíti. — Jak bude vyhlížeti ve
státě budoucnosti prakse nemocenská, k tomu po
dává stále světlé doklady okresní nemocenská po
kladna v Praze. Nedůvěra k pokladničním lékařům,
sehnaným pokoutními cestičkami za stávky léka
řů jiných, stále se vzmáhá. Dělníku Hronkovi pře
depsal dr. Porges jakýsi lék proti chorobě oka.
Hronek však šel na oční kliniku, kde mu bylo ře
čeno, že by měl provésti léčení specialista okresní
pokladny. Leč Hronkovi bylo sděleno, že pokladna
takového specialistu nemá, proto nechť se Hronek
léčí na vlastní útraty, anebo ať odejde do nemoc
nice. — Příjíma pokladna od dělnictva peníze k
vůli léčení nemocí či k vůli prospěchu soc. dem.
úřednictva?

Zednářské právní názory. Volnomyšlenkářské
»>New-Yorské Listy oznámily ironicky: >Rouhali
se a zneucitli dům boží« — proto bylo 189 neza
městnaných zatčeno. Byl s nimi zatčen i mladý
vůdce jejich Frank Tannenbaum, 21 roků starý,
jenž i ohnivými slovy vybízel všecky nezaměstna
né dělníky, aby nebrali almužnu, aby vzali sl to,
co jim náleží. Některé kapitalistické časopisy dráž
dily policii a přímovyzývaly úřední autority, aby
netrpěly již toto řádění nezaměstnaného dělni

ctva dále. Ukázaly přímo na toho K nnenoauma,vysvětlovaly, že dopouští se člověk ten zločinu..
Policie vydala se na honbu za těmito ubožáky..

Nezaměstnaní dělníci nejprve navštívili několik
kostelů protestantských a usmyslili si, Že se půjdou
také podívat do katolického kostela. Tam také má
platit učení Kristovo, učení křesťanské lásky a do
brotivosti« Prý kněží se chovali zpočátku zdvo
řile, ale když se dostavila policie, rozhněvali se
na rouhání. A volnomyšlenkář, který zřejmě velebí
heslo žida Tannenbauma, že dělníci se nemají pro
siti o almužny, pojednou omlouvá vetřelce tím, že

očekávali, jak dostanou jíst a nocleh, — Zatím prav
da vyhlíží takhle. Ti nezaměstnaní mobli si v
New Yorku snadno vydělati, jen kdyby se byli
práce neštítili. Žid jich nevedl do synagogy, ale
zrovna do chrámů křesťanských, jako by tam prá
vě bylo místo pro podávání pokrmu a pro slam
níky. Kdyby se přišli do kostela najísti katolíci,
hned by se volnomyšlenkáři posmívali, jak zne
užívají chrámu. Ale pro ozbrojené, nebezpečné
randalisty, pro nevěrce, vedené chytrým židem,
hned se mělo užíti katolického chrámu za nocle
hárnu. Chrám postavený z obětavých příspěvků
i katolíků nejchudších okamžitě se měl změniti v
polévkový ústav pro nebezpečná individua. Když
se dostavila policie, tu nalezeno v chrámu mnoho
pohozených nabroušených nožů a jiných zákeřných
zbraní. Nevěrci honem prázdnili kapsy, aby nena
stalo pro jednotlivce větší oplétání. Jeden z těch
»ubožáků« měl u sebe sedm set padesát dollarů.
Ten již tedy nebyl povinen ani v nejmenším něco
svým druhům uděliti. Vždyť to byl polský žid. —
Proč ti lidé lezli do chladných kostelů, když jest
v New Yorku plno židovských milionářů? Či jsou
katolíci jen proto, aby ochotně podporovali své ú
hlavní nepřátele, kdykoli je poštvou židovští vůd
cové? Kdypak tito »ubožáci« politovali katolické
jeptišky a kněze, kteří byli ve Francit a v Portu
galsku od zednářské vlády ze svého vlastního ma
jetku vyháněni? — Právě v sousedství zmíněného
kostela jest továrna vedle továrny, skladiště ve
dle skladiště, ale vůdce žid jako by ani nevěděl,
kde nezaměstnaní mohli dostati snadno plno pod
pory. Ale o tu nestáli, heslo znělo, že si mají bráti
sami. Leč randálisté se báli, že je pozvou židovští
fabrikanti k práci a chytrý žid Tannenbaum jich
nevedl tam, kde opravdu se mohlo >»vyvlastnit«
hodně. Podobně při hladové demonstraci ve Vídni
byly vedeny rudé zástupy proti katolickým chu
dákum, ale ani proti jedinému paláci židovskému.

Osměluji se upozornit, že veškeré kostelní
malby převezmu a uměleckou část práce provedu
za ceny, jaké účtuji malířům kostelů a ost. odbor.
Živnostníkům. Za nákresy, rozpočty a ostatní svoji
součinnost vůbec žádného honoráře nežádám, ře
meslnou část práce můžete i méně kvalif. domá
címu živnostníku předati, jelikož i za jeho společ
nou práci se zaručím a radou i pomůckami poslou
žím. Oltářní a j. obrazy též levně.

Račte, veled. pane, nahlédnouti, že mimo ji
né přednosti tímto způsobem získáte malbu umě
leckou s obrazy i při poměrně malém nákladu. —
Prvotřídní reference (i od autorit uměleckých),
dlouholetá činnost v obou soustátích.

V nejdokonalejší úctě

Karel! Dohnálek,
akademický malíř ve Vídni,

Pohlg. 38.

Uhlí hornoslezské
Richthofen, Deutsohland, Recke, Heinitz
atd. jen zaručeně dobrýchkvalit, uhlí
hnědé, pekařské Britania, Amalie Flo

rentina atd.

EKoksdolnoslezský
Babnschacht, Glůckhilf.

Antracit «©em
westfálský i anglický v kostkách neb

ořechu.

Dříví palivové
ve svazoíoh neb kotoučích suché, prvo
třídní dodá až do sklepa, levně s6 za

ručenou jakostí i váhou

Všeobecná úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ruč. obmez.

w Hradol Králové,
Palackého třída čp. 80, I posohodí.

Za hospodyni
na faru hledá místo intel. slečna jemné po
vahy z vážené rodiny, výbor. kuchařka. —
Rozumí též kospodářetví a drůbežnlctví. —
Ct. nab. pod za. „PečliváMarta“doadm.t L

Ve
Svatováclavské Matice Škelské.

kapaí ron meajrýhonejvýhodnějšía nejlovatýšíDÁ,

kolal paramenlá
prádla, praporů. příkrovů,koborcůa

ovového© „máčtní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

o pistceuznávacíchk me aod oč
bráskové oenníky, rozpočty,vzory a hotovézk výběru franko.

Bez velkoměgtské režie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, než všude jinde.
JSubil.100 let,trvání a40 lot. vinsémíčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vypročuje.

EKatolíot!
Nejvýhodnější a nejbezpečnější ulošení vašich

úspor vám skytá jedině naše

Geskoslovanská záložna v Praze

sama.- Probezplatnéuklá

dle doby výpovědní. © „Jednoty sdlošene v Prase,

Spálená ulice č. 46-IL ]

dání z venkovaasložní listy

wp-Zápůjčky

Ježplatíúrok až | Důchod. daň platí záložna5 lo zdarma.- Povinnárevise

všeho druhu kulantně.

-— evinkal
Právě vyšel .

e Fatol. dopisní papír a obálky

CREDO
s uměl. dvojbar. vyobrazeními

milost. soch a obrazů.
Přesvěděte se z VĚSTNÍKU, který

m Ochotnězdarmasaále

BUSTACH VAVROUCE,Praka,
Lipová ul., 11,

E Elektrické
mmsvětlo mm!

přenossíly pro iy nthotely, domy, villy
zařizuje

( Jos. Ježek,
elektrotechnický závod

v Hradoi Král.

Hromosvody
staví a jich opravy pro

p vádí velmi pečlivě a přesně.
j

Založeno r. 1802..

SPECIALITA
pravý ústecký,po mnohá desítiletí vy
hlášený udeční likér pod názvem

Znůrs 06 Lonáres
A. JS.Andres vUsit m.Oe,

torárna nejjemnějších Hkérů.

doporučuje se ku koupi vého tr
au, srěmškéslivovice pův.

,všechp lab obel voorách
RE



se zárukou neporušenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolko

v Hradci Králové, na podsíni.

„dO—,—,—
Zahradní

ZBLEZNÝ 1 ILOSAZ, UÁDTÍSÍ
všeho druhu,

drátěné ploty, vrata atd.
nejlevněji u firmyPu nnm

aramenta.

Ignáce V. Neškuda syn
(protokolovaná firma) 3

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P, J. Hoškudly, farále vo Týpraohticlch) E

J doporačuje P. T. veledůstojm. duchovenstva É
| Svůj osvědčenýa častovyznamenaný Ě

: P

: výrobní závod :
jvšech kostelních paramentů,f

S spolkových praporů a kovového máčiní |
Oenníky, vsorkyi roucha hotová as ukázku |

F se ma požádání franko zašlou. ©

Zal. 1850. Zal. 1850.

Karel Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil
nejstarší uměleckýzávod pasiřský.

Veledůstoj. duchovenetvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v košdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle Jiturg. předpisů.
Jem ruční práce umělecké
eemy. Veškeré opravy a znovu

zřízení provádí se „co nejpečlivěji a Be zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
. ručení a uznání po ruce.

Biskupská knihtiskárna
yl v Hradci Králové (vy

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

SINGEROVY|
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 279.

Veledůstojnému
duchovensivu a

olavným patronátním
úřadům+ovelujesi depo
rečiti veškeré kostelní nádoby »
uáčíní a to: monstrance, kalichy

cibáře, rnke aitelnice, kropaciAkály,
svícny,lan ea enknude zed oleniní“výroby, předpisu

církovním v norojict Btaré řed.
opravuje vpůvodní intenci s. o ni xlatí astříbří nebo proti do

platku za nové vyměňaje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na o
kásko franko bes závsznoati koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdes ruční.

stříbrných blenoků jako: ře.čnů

*ÁPoUfAjU3897z
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Nasplátkyod10K.

Továrna na cotlagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RUDOLYPAIKR4 SPOL.

Pedálová hermomia obou soustav v každé veli
kosti, pro kostel, školu i ku cvičení.

0bohoslužběaobřadech.
Sepsal AUG. NICOLAS.

Úvaha tato velmi výstižně seznamuje nás
s významem katolických bohoslužeb, dokazuje
účelnost zevnějšího kultu jako zrcadla přísluš
ných idei.

S'ran 32. — Cena 8 hal. -- Při hromad
ných objednávkách větší slevy.

Zasílá administrace„Časových Úvah“
v Hradci Králové.

Pilnáčkovo aaaa

aa pravé jádrové

Velicevydatné. 1sdejleujsoxer

mýdlosovečkou
u jest ryze český výrobek
a dávejte mu všdy přednost!

Na kašdém kousku mýdla je nahoře »ovečka«a
dole jméno »Pilnáček«. Kde není jméno »Pilnáček«,

to nekupujte!

v jednoduchém i
přepychovém mo

J. Pllnáček, továrník v Hradci Králové.

der. provedení ry
chle zhotoví uměl.Vazbukab 553

Richarda Šimáčka
w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

K
Skvostné dárkyke 'všem příležitostem, jako výtečné (

kapesníhodinky|
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky, jehly

a jiné zlaté a stříbrné skvosty
v nejmodernějším provedení

nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlatníka hodinářv RYCHNOVĚN(
Solidní obsluha pů mírných cenách. Důvěryhodnýmzásilky na výběr i na splátky bez zvýšení cen.

Založeno r. 1843.

arevná
kostelní

okna sbrustzsiíJe
F'r.Uhlíř,|
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicích u Hradce
Králové. V

Cenníky a POmOč na požádání

KBD XGSBXEBDX 63 X ČODX

žJan Horák,soukenník

i Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční smlsony kollekci
nejmovějších druhů pravých*'

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=

zemských.
Četná mzmání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
eluze meho ryze křesťanského závodu za

dobu více než tfice'iletého působení.
Uč'ňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

GE X BDX662 XBEDXKBA

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův HM

synovec, nástupce) dj
odborný

— umélecký závod —

pro MAÍDU

okenkostelních.|
PRAHA-L

X

805XG86XBOBIXI389X860X685

2Pa
i Pvů
*: mZl ěiiě. 145 ot., Malá Karlova

ul. čís. 20nové blíže Ma
lého náměstí, dive přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročaje so

ku dodání oken chrá

| movýchodnejjednoduš-č
hoaškbohatémufi-V DCguralnímuprovedení a M

sice 6se Šelesnými
rámy, sílčnu, vsaseními.
Veškerérozpočty,aklzny| odborná bem

vší návaznostikmdefinitivníP kečadnoa,©

URY*Nesbotnáveřejná | písemnápochvalnáoznácí, "ii

Založeno roku 1863.
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Depeš. adresa Albibanka. Telet. č.83.

Královéhradecká

bankovní jednota

VHradcKr,- Adalbertinum

-| provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské. Vý
hodnéuložení vkladů. Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji
a petrolejem. Inkaso nájmů.

K ústavu přidružené

Uvěrní družstvo Eliška
Z.8 STr.0,

Hradec Král. - Adalbertinum

přijímávklady na vkladní knížky,
povoluje úvěry osobní a živno
stenské za podmínekvýhodných.
— Vkusné střádanky. ——=

VYVYVYVYVYVYVY

Zahvaniční zájmy.
Máme tak dlouhou řadu palčivých vnitřních o

tázek nerozluštěných! Ale v době obecné hospo
dářské krise točí se zvýšená pozornost diplomatů
hlavně kolem skalnaté Albánie. Jestliže rakouské
občanstvo tolik musilo obětovati k vůli Bosně, jaký
teprve prospěch může míti z Albánie? Snad laci
nější štěrk z albánských hor — a ještě o dovoz
bude nutno vyjednávati s Italií. Již jsme pověděli,
jak veliké obnosy dává vláda naše na výchovu
albánských dětí, zatím co desetitisíce českých di
tek ve Vídni nemají jediné veřejné školy.

Někteří přátelé Berchtoldovi tvrdí, že vláda
vyvinuje tak horlivou činnost v Albánii netoliko k
vůli záchraně albánské národnosti, ale i pro ochra
nu katolických Albánců. Tu lehce může namnítnouti
každý upřímný katolík, že by měla Vídeň v prvé
řadě hájiti svobodu a práva katolíků domácích. O
skrovných platech duchovenstva ani nemluvíme;
ale vidíme-li, jak c. k. úředníci otevřeně se přihla
Šují k nerávistnému protikřesťanskému táboru vol
nomyšlenkářskému, jak úředníci kandidují na pro
gram soc. demokracie, jak jsou vyhazování z fa
brik dě«níci pro své katolické smýšlení, pak musí
me zdůrazniti volání: Nejprve zachraňujte katoli
ctví doma a pak teprve se starejte o hrstku kato
líků zahraničních! Pečujte o to, aby veliké tisice
Čechů nepřicházely o svou víru z té příčiny, že
jim není popřáno učiti se náboženství a poslou
chati kázání v mateřské řeči.

Válečné živly v Rakousku stále snažily se do
kazovati, že jedině Rakousko učiní na Balkáně po
řádek. Zatím jest patrno, že by v Albánii byly za
vládly snesitelné poměry dávno dříve, kdyby se
bylo Rakousko do politiky srbské tolik nemíchalo.
Srbové měli na uklidnění arnautských nepokojů da
leko větší zájem a rozhodně lépe rozuměli pova
ze uepokojných sousedů než diplomati, kteří v Al
tánii nikdy nebyli. Albánci byli přece od Srbů na
hlavu poraženi. Když však bylo Srbsko z Albánie
diplomacii velmocenskou vypuzeno, dodali si di
vocí kmenové smělosti a začali válčiti znovu.

Mohamedání mají svá práva v naší říši zcela
zajištěna, nikdo se nesmí odvážit v nejmenším po
dráždit konfesní smýšlení bosenských příslušníků
Islamu. Rozumí se, že v Albánii tím úzkostlivěji
dháno toho, aby mohamedáni byli co nejvíce spo
kojeni. A přece tito lidé trhají a pošlapávají pra
pory albánské, vztyčují prapory turecké, volají po
spojení s Tureckem, provolávají za svého vládce
Essa-la pašu atd. Tak se odvděčují za to, že je vel
moci zbavily nesnesitelného jha sultánova a že jim
chtěly poskytnouti větší samosprávu. A kníže kře
sťanský musil prchnouti před četami vzbouřenců
na válečnou loď.

Trousily se zprávy, že značný počet Albánců
přijímal křest hlavně ze zištnosti. Nyní se tyto
zvěsti potvrzují. Ani křesťanští Albánci nestali se
spolehlivými poddanými knížete. Sami katoličtí
Malisoři v rozhodném okamžiku značně zklamali
naděje starostlivé diplomacie rakouské a italské.
Mohlo se věděti předem, že Srbové by byli živlům
křesťanským v Albánii poskytli proti fanatikům
moharnedánským při nejmenším tak upřímnou a
silnou ochranu, jakou se snažily zabezpečiti albán
ským křesťanům velmoci.

Kdyby se byl srbský výboj uznal od Vídně a
Říma za oprávněný, ušetřily se obrovské peněžité
sumy, vydané na rozsáhlou mobilisaci a Srbsko
by nám bylo splatilo příznivějším usnadněním na
šeho vývozu. Zatím však Německo, které chytře

Obnova vychází v pátek v poledne.

štvalo rakouské politiky proti Srbsku, upevnilo si
hospodářské posice v témž království nyní zna
menitě na úkor zájmů našich. Německo nás vytla
Čuje krok za krokem ze států balkánských vůbec.

Docela úžas vzbudila zpráva, že státní dráhy
srbské zadaly dodávku štěrku holandským firmám,
ale české nabídky zamítly. Tak Čechové trpí za
vídeňskou politiku i v této záležitosti. Raději se za
platí Iolanďanům za dopravu 1 krychl. metru o
15 K více, než by přijali Srbové štěrk z naší říše.

Za takých poměrů posílají se z Albánie i če
ským kněžím prosebné přípisy, aby platili na al
bánské katolíky. Což tam utonulo ještě málo mi
lionů z Rakouska? Což má český kněz aspoň tolik
prostředků, aby mohl dobře opatřiti potřeby kultu
ve vlastní zemi? Nejsou u nás leckde nezdravé cír
kevní budovy na spadnutí? Nevybírají se dobro
volné příspěvky na stavbu těch budov, kterou má
opatřiti náboženská matice? Kdy bude konečně
řádně postaráno o české bohoslužby ve Vídni?

V rozpočtu, který byl předložen delegaci, jsou
nyní tyto položky: 45.300K na rakouské vyslanec
tví v Albánii za první půlletí 1914, 600.000 K na po
sádku ve Skadru, 120.000 na nouzovou akci v Al
bání. — Zatím však v Haliči byla taková nouze,
že desetitisíce mladých lidí prchaly za oceán.

Zaráží rakouské občany, jakou neinformova
nost o albánských záležitostech prozrazovali naši
ministři. Státní korespondenční kancelář —šířila
zprávy velice zmatené a z velké části vylhané.
Zato však italský ministerský kabinet byl infor
mován i o podrobnostech velice přesně,

Proto také není divu, že vliv Italie neustále
v Albánii stoupá na úkor zájmů naší říše.

Sám princ Ludvík Windisch-Graetz upozornil
27. t. m. v delegaci, jak náš ministr zahranič, zále
žitostí nedávno přijal ve Vídni Essada pašu a vy
mohl inu vysoký řád. Leč týž paša brzy nato byl
odvlečen z Drače pro podezření z velezrády. Co
teprve vědí pánové o úmyslech nižších pohlavárů
v Albánsku? Vždyť došly právě zprávy, že bouřili
vého povstání se súčastnili i Albánci z katolických:
vesnic.

Albánci o jednotnou velikou Albánii nestojí,
chtějí zachovati pouze samosprávu jednotlivých
kmenů, lišících se jak konfesí, tak řečí. A strašné
nepokoje vznikly z náboženského fanatismu moha
medánského.

Všecky příznaky nasvědčují tomu, že Rakou
sko znovu k vůli Albánii musí platit a že v do
hledné době za nejtěžší finanční oběti nesklidí ani
úroků z fondu, jejž do albánských skalisek vlo
žilo. Taková jest naše zahraniční politika v době
sociálně kritické, kdy se stupňují stesky na ubohou
hospodářskou konjunkturu.

Veškeré tiskopisy
vkusně a levně zhoto ©a žerálBlek. tiskárna v Hrad

-m

Turnov, Zižkov.

nmNN SOPO OYAOA

Adresa telegramů: KRALOBANKA.

(



I nyní vidí každý konservativec bez rozdílu,
co znamená pevná, cílevědomá politická organisa
ce. Málo lidí dovede pro sebe zabírati rychle i silné
posice konservativců, jestliže tito včas nevstanou
z lavice od kamen, aby svá práva na veřejném
kolbišti bránili. Strana nár. sociální, která stržila
tolik ran, vychází ze zápasu s obrovským počtem
hlasů znovu. Lidé většinou chudí čile sbírali na
volební fond, pořádali schůze, agitovali od muže
k muži — a překvapili znovu všecky pecivály,
kteří neporozuměli důsledkům všeobecného hlaso
vacího práva.

Tolik nutno míti na zřeteli, že organisace jest
železná moc, která snadno přemůže při volbách i
velikou většinu neorganisovanou. Organisovaný
člen strany radikální uvázne v pevné kleci, musí

protestu. Má-li v odborových sdruženích strany
své zájmy, ani mu nenapadne váhati, i kdyby pro
tikandidát byl sebe lepší. A hustá síť důvěrníků lapá
rychle všecky indiferentní, schytává celé zástupy
konservativců, kteří dají své hlasy, aby »měli po
koj«.

Kde není konservativní uvědomělé organisace,
tam schytáváni hromadně radikálním lasem i lidé
velice zbožní, ba i dobrodinci chrámů. Agenti je
dovedou obelstiti a zakročiti tak, že shrábnou sko
ro všecko. V 26. skupině má Vys. Mýto vlastně
nejznačnější počet konservativců. A ejhle, Soc.
dem. volnomyšlenkář sebral tam 524 hlasů, nár.
sociál 381 a našinec — celých 20. Lidé, kteří vy
povídají katolický katechismus ze škol, sehnali tam
1269 hlasů, konservativci, kteří provedli v témž
městě veliké skutky kulturní i sociální, všichni do
hromady — dvacet hlasů. Nechť nikdo nemyslí, že
stálým ustupováním před demagogy vykoupí Si
konservativci od radikálů milost a pokoj. Až agenti
vyčíhají příhodný okamžik, seberou jim dle portu
galského vzoru práva všechna.

Vizme — mladočeši, kteří přece společenským
a firančním postavením mnoho znamenají, sebrali
si na volební fond 100.000 K, soc. demokraté do
vršují také 100.000 K, národ. -sociálové 30.000 K.
Proti četným řečníkům a takovým fondům mají
pracovati katoličtí žebráci holýma rukama, pro
tože právě ti majetní konservativci, kteří stýskají
stále na novodobé zjevy, netoliko nic na organisaci
nedají, ale nikdy ani od teplého krbu nevylezou.
Předstírají otcovskou starost aspoň kritikou — ale
hlavně těch, kteří aspoň něco dělají. A vpadnou-li
v neikritičtějšíím okamžiku ještě veřejně naší orga
nisaci v týl, pak teprve dokazují, jakou »positivní«
práci mají na zřeteli. Dle mota »Zahrajem Si na
vojáky< jmenuje se kandidát, který se lekne ve
řejných schůzí, kandidatura sice padne, ale hned
se rozhlásí lež, že sama naše strana projevila své
mu kandidátovi »zdrcující nedůvěru«. Voličstvo se
vyzve, aby vlastnímu kandidátu nedalo ani jediné
ho hlasu, ale při tom se markýruje otcovská sta
rost o dobro naší strany. Nu — a konečně se řekne,
aby se přece volilo konservativně, ale nedopoví se
koho. Věru — to tu ještě nebylo! A právě u kon
servativních proudů mělo by se předpokládati, že
budou postupovati vedle sebe bez vzájemného zlo

(O
FEUILLETON

Těžká zkouška státniíkova.

Když se stal proslulý právník dr. Litera mi
nistrem v Antlantické říši, byl schvácen velikou
radostí. Neplesal toliko nad svým ministerským
frakein, ale i nad tím, jakou rovnováhu zjedná svou
důmyslnou energií V rozvrácených poměrech po
litických a sociálních. Spokojenost rozhodně oslaví
svůj vjezd do krajů rozervaných, dá-li se každému,
což jeho jest. Ministrovi po častých ovacích se
zdálo, že kráčí všude růžemi.

Ale sotva uplynul týden od tohoto okamžiku,
kdy zkusil, jak mu padne na tělo elegantní mini
sterský frak, začala se jeho tvář vážně kabonit.
Chuďas objevil v hodinovém stroji státu taková
tajná kolečka, o kterých se mu sotva zdálo. Chtěl
oslnit poddané fulminantními řečmiparlamentními,
chtěl naznačit i nejhorkokrevnějším oposičníkům
cesty jedině výsledné. Ano — přesvědčí všecky po
slance dobré vůle.

Ale právě když studoval svou první řeč, do
stavili se dva poslanci strany Vyděděnců. Ministr
Litera by! překvapen hlubokými úklonami a ele
gantními úvodními slovy povýšenců, spolupůsobí
cích při tvoření nových zákonů říšských. Vždyť to
byli přece pověstní křiklouni.

Oba pánové, kteří tři dni před tím mlátili pul
ty za řeči ministerského kolegy Literova, chovali
se tak něžně, jako předoucí kočičky. »Vaše Exce
lence, -ráčíte zajisté uznati, že v nynější demokra

pravdu lidově. Jsme zástupci a tlumočníky širých

slova.« *

"z „2Ale,pánové, zdá se mi, že ty širé vrstvy jen
- 

vycvičili saml.<

myslného poškozování. Politika vyžaduje prakti
cké, plodné činy. Ale jak by se taktikou výše zmí
něnou zastavily dravé proudy radikální — to jest
napsáno neznámým písmem ve hvězdách.

Přes tuto »pomoc« našinci se drželi statečně,
sehnali téměř tolik hlasů, kolik státoprávníci s re
alisty dohromady. Dík obětavým horlivcům!

Ku konci uvádíme získaný počet hlasů dle to
hoto pořadí kandidátů: soc. dem. Krejčí, nár. soc.
Netolický, mladoč. Vencl, křesť. soc. Šupka, pokr.
Felix. — V Poličce K 254, N 232, V 21Il, Š 118,
F 54. — V Žamberku K 170, N 2142, V 116, Š 58,
F 32. — Ve Skutči K 150, N 447, V 128, Š 43, F 0.
— Ve Vys. Mýtě K 524, N 381, V 186, Š 20, F 173.
— V Chocni K 277, N 392, V 147, Š 39, F 8.— V
Čes. Třebové K 619, N 525, V 107, Š 64, F 209. —
V Litomyšli K 440, N 242, V 246, Š 135, F 124. —
V Ústí K 328, N 327, V 188, Š 85, F 53.

AVAVAVAVAVAVAVAVA

Novinka! Novinka!
Právě vyšlo!

ŽENY=
Z obsahu:

Ženy. — Kam jde list růže. — Na svém
místě. — Korrespondence. — Přítelkyně. —
Mně růže nesluší. — Ničemná. — Dítě.

Stran 164, velká 89

V nádherné knižní úpravě K2-30
tranko.

Možno obdržeti v každém
hlavně

v Družstevnímknihkupectvía nakladatelstv
v Hradci Král., Adalbertinum.

knihkupectví

ovšem také několikrát si zaradikálničil ostře a ne
šťastně. Leč právě ti, kteří nejlépe vědí, že tak od
kryl své slabiny, z Arbesova radikalismu honem
po jeho smrti si spředli pro sebe kšeft. Což na tom,
že rozvážné znalce taková profanace památky ze
snulého mrzi! Demagogové potřebují ostrých proti
katolických řádků, i když tyto prozrazují křiklavé
zpátečnictví.

Příklad! Arbes vydal r. 1880 brožuru proti ú
ctě sv. Jana Nep. Ačkoli jsou tam vývody zasta
ralé a přímo ubohé, ačkoli Arbes čerpal látku k
svému českému pojednání z úvahy německého pro
testanta Abela, nyní jest tato brožura | rozší
řována jako svíce -—-pokroku. Již krátké přehléd
nutí brožury lehce čtenáře přesvědčí, že památce

tak ubohá odpočíivala v pokoji. Na př. na str. 27.
se praví, že papež uznal za pravé veliký počet zá
zraků, ale hned na druhé straně se čte, že uznal za
pravé čt "».Arbes se dohaduje, proč »asi« (!) byl
Jan Nej. prohlášen za svatého. Namlouvá čtenář
stvu zpátečnicky, že úcta k sv. Janu se začala vy
víjeti tehdy, kdy památka Husova potlačena. Za
tím i nově objevené prameny se vší určitostí kon
statují, že úcta k sv. Janu byla mezi českým li
dem veliká hned po smrti tohoto mučedníka. Arbes
dle pamíletu Ižipogiovského (aniž by byl chtěl do
Husových spisů nahlédnouti) lže okatě, že Hus za
vrhoval ušní zpověď. Než začal takto českou hi
storii mrzačiti, proč aspoň si nepovšiml, z čeho
vlastně byl Hax na koncilu Kostnickém viněn? Ta
ková nedbalost nedá se omluviti ničím. Na str. 22.
píše, že možná (!) byla nesnáz stran zpovědi, mož
ná (!), že mohl odepříti Jan Nep. sdělení zpovědi,
možná (!), že krajané důkazy o J, N.zničili Třikrát
»možnác — v úvaze historické.

Jak věrohodný byl německý pramen, po němž
Arbes slepě papouškoval? Dějepisec Hófler napsal
o Abelovi: »Své důkazy podpírá o ničemná nařknu
tí nejpodležšího podvodu a nedal si práci akta a
Spisy samé čísti.c

Tedy falšované německé zelí ohřálo se znovu
v kuchyni Arbesově — a hned byl pokrok na ce
stě. K tomu tato strava prodává se znovu s pod
vodnou značkou osvěty a pokroku. K čemu tedy
od r. IS) vydána o otázce svatojanské řada úvah
daleko vážnějších? Inu — z Arbesova chudého

o) za každou cenu chtějí demagogové vytloucielt.

Podporujte své dieces. knihkupectvíI

Kšeli z Arbesova hrobu. Arbes byl smýšlení
protikatolického, ale jako muž ze starší charakter
ní generace literární nemínil své pokrokářské
smýšlení chytře zpeněžiti. Snažil se vyniknouti
skutečnýn: talentem, nikolišarlatánským povykem.
Nezaproda! své síly některé straně politické, aby
tak získal na penězích, co by ztratil na samostat
nosti. Teď jsou protikatoličtí kadeti daleko chy
třejší, upozorňují na sebe hlučnými výkřiky a pro
dají své péro té straně, která více podá. Arbe

(O UP
»Rašte prominout«, začal druhý poslanec, »lid

uvědumovati o jeho právech musíme. Od čeho by
byli předáci lidu? Ostatně státu samému prospěje,
bude-li míti občanstvo uvědomělé. Ale — jestliže
sám uznáváte tak veliký vliv náš na voliče, pak
zajisté uvěříte také, že jsme schopni do rozbouře
ných vln vlíti dostatečné množství uklidňujícího 0
leje. Z té příčiny také přicházíme vyjednávati.«

»Hm — zval jsem celou řadu i poslanců jiných
do konference na pátek. Snad tedy pánové mohou
spojit svá přání a návrhy s poslanci jinými.«

»Ale — možná, že by se konference zbytečně
příliš protáhla a to bezvýsledně. Leč hned zde na
místě můžeme promluviti otevřeněji, upřímněji.

Ráčíte zajisté pozorovati, že denník naší strany 0
hlašuje s bolestnými a radikálními výkřiky ob
strukci. Ta by mohla vážně otřásti i ministerskými
křesly. My však máme právě veliké finanční sta
rosti: nevíme, zda se denník udrží, skoro zoufáme,
že židovští věřitelé palác naší strany dají do draž
by. To zde sdělujeme zcela důvěrně. V této krisi
přišli jsme k poznání, jak silným by byl stát, kde
by si politické strany vzájemně vypomáhaly s mi
nistry. K čemu jest disposiční fond? Račte zrale
všecko uvážiti a dle možnosti nám sděliti, zda jest
naděje na 'naši oportunitu, na možnost zastavení
naší obstrukce.«

>Ale — pánové mne velice překvapují. Což
svobodní poslanci, zvolení od svobodných voličů
sami nevědí, jak se svou svobodou naložiti? Mám
Snad napovídat?«

»Excelence, račte býti přesvědčen, že zasta
-vení obstrukce jest úplně ve Vaší moci... Jistě
jste porozuměl.«

Ministr Litera ovšem nyní chápal zcela jasně
— a pokrátkém duševním zápase dal se svésti

od demokratů k nedemokratickému úplatku.
—-A hneddruhý den hlásili se tři poslanci strany

Literovo hromo

Politický přehled.
Českoněrmecké smiřování. V plenární schůzi

rakouské delegace pravil del. dr. Baernreither, bý
valý ministr, že my všichni, a zejména vláda, jsme
povinni učiniti konec tomuto provisoriu — Zemské
správní komisi -- pokud možno nejdříve. Přiznává
však, že známky pro rychlé dorozimění v tomto
oboru nejsou dnes příznivé. Pořádek v Čechách
jest však základnou onoho sjednocení -naší říše,
jehož si všichni přejeme. Upevnění této poloviny
říše jest základnou pro politiku zahraniční a pro
politiku vnitřní. — Delegát kníže Schónburg odsu
zuje německou obstrukci na sněmu českém a že
především nutno provésti volby do sněmu. Bývalýo ————————————————ě
tluckým spíláním. — Taky prý jako v záležitosti
té obstrukce. Nejlíp vytrhati kořeny nedůvěry pře
dem, než dojde k parlamentním skandálům. Disi
denti založili několik reformních podniků hospodář
ských, v nichž nešikovnosti správců vznikly veliké
schodky. Bylo by zapotřebí subvence tak sto nebo
dvě stě tisícovek, aby v základech podniků ustaly
kritické křeče.

Nyní již byl Litera vtipnější a zahájil docela
ofensivu: »Pánové, ale za tak veliký peníz byste
snad mohli na čas odložiti i svou oposici!?«

»Excelence, Vaše spekulace věru jest velice
důmyslná. Ale odpusťte, část radikálního zbarvení
si musíme ponechati již vzhledemk svým progra
movým řečem. Všecko se na ráz nezlomí. A kdy
bychom se v příhodnou, klidnější chvíli měli vzdá
ti i oposice, takový obrat by byl dražší, byli by
chom nuceni požadovat dvakrát více. Charakterní
poslanec neustupuje jako pára při fouknutí větru.
Musí věděti, že strana za ústupek získá větší pro
spěch.«

»Mluvme si, pánové, upřímně«, zasmál se Li
tera. »Vždyť Vaše žádost přece jen v sobě tají 0
chotu k zaprodávání.«

»Ínu ano — pravda, ale nikdo nechce zbytečně
prodávati pod cenu. Kdyby v našem klubu bylo
jenom poslanců pět, pak bychom byli povolnější.
Ale dvacetičlenný klub znamená velikou sílu, kte
rá vyžaduje vyšší odměny. Tichý kompromis na
bývá vždy útvaru takového, jaký vyžaduje poměr
fysických sil. Co s několika stovkami prozaplacení
nejradikálnějších řečníků do tolika okresů? Co s
malou subvencí pro podniky politické i hospodář
ské tak veliké strany?<

Za tři dni s úslužným úsměvem přišel zástupce
strany Sanskulotů. Na toho však promluvil ministr
již s patra, poučoval ho o důslednosti, o potřebě
veřejného jednání. Nač by dlouho vykládal, že v
kritické chvíli jest potřebí, aby odložila oposiční



ministerský předseda baron Beck uznává (důleži
tost odklizení sporu českoněmeckého pro ozdra
vění parlamentárního života. — Na sjezdu němec
kých sedláků v Čhebu 21. t. m. posl. J. Mayer
pravil, že Němci za požadované výhody budou
musiti osvědčiti také jistou ochotu Čechům, musí
však se snažiti, aby v ohledu národním pochodili
lépe než jejich odpůrci. Jest prý aktuelní otázka,
nemají-li býti přece vykonány volby do sněmu,
ovšem jen tehdy, bude-li Němcům zaručeno, že
se jejich postavení tím nezhorší. — Del. Udržal
přizvukoval bar. Beckovi, že nelze vybudovat na
říšské radě žádné většiny, dokud nebude >vyrov
nání v Čechách«<. Rozhodně ujal se místodržitele
kn. Thuna proti obžalobám německým, na něj vzne
seným, za příčinou uveřejnění pamětí Kaizlových.

Del. dr. Kramář v delegaci tvrdí, nalezneme-li
pro oba národy přijatelný kompromis v otázce ja
zykové u státních úřadů a rozřešíme-li otázku,
která Němce nejvíc tísní, totiž novou úpravu zem
ského volebního řádu, pak Němci v Čechách bu
dou zbavení pocitu, že jsou menšinou; za to my
musíme býti sproštěni pocitu menšiny na říšské
radě. Až rozřešíme otázku jazykovou. bude nám
možno zabývat se. dalším rozřešením národnostní
autonomie s přiměřenou ochranou menšin, rozře
šením otázky menšinových škol a zákonem o 0
chraně menšin.

My děláme většinou německou, ale nikdy ra
kouskou politiku . .. V plenární schůzi rakouské
delegace promluvil významnou řeč slovinský dele
gát dr. Šusteršič. Poukázav na protirakouské de
monstrace v Kalii praví, že řetěz irredenty jest 0
točen okolo mocnářství. Nejnebezpečnější irreden
tou jest italská, poněvadž ohrožuje hlavní sloup,
na kterém spočívá naše zahraniční politika... Náš
falešný poměr k Italii jest připsati hlavně na účet
Německa ... Právě tak, jako Italie jest přiroze
ným spojencem Německa, právě tak byla by
Francie přirozeným spojencem naším, ježto mezi
námi a Francií není žádných zájmových sporů.
Trojspolek nebyl uskutečněn jen k tomu, aby kryl
Německu a Italii záda v jejich dalekosáhlých pod
nicích, kdežto nám by neposkytoval žádné ceny.
My děláme většinou německou, tu a tam italskou,
ale nikdy rakouskou politiku. Má-li míti spolek
vnitřní oprávněnost, musíme míti možnost pěsto
vati v rámci trojspolku rakouskou zájmovou poli
tiku... Čeho jest Rakousku zapotřebí, jest ra
kouská politika, rakousko-dynastická politika u
vnitř a rakousko-dynastická politika na venek...

Sjezd strany staročeské. Šest let uplynulo od
té doby, kdy se naposledy sešli v Praze důvěrníci
a předáci strany národní (staročeské). V tomto še
stiletí zdálo se, že staročeši zapadli v minulost. Až
zase 24. t. m. na sjezdu v Praze zkoušejí svou sí
lu. Za účastenství více než 200 osob zahájil sjezd
dr. J. Šolc. Politickou řeč pronesl člen panské sně
movny dr. K. Mattuš. Chce-li se tato naše říše u
držeti a prospívati a chce-li svými příslušníky bý
ti hájena až do posledního statku a krve, musí pro
vésti přeměny takové, aby každý z národův — i
ten, který má své příslušenství jinde — uznal, že
lépe se mu nepovede nikde, leč zde, v této říši, v
níž žije. Nynější dualistické zřízení mělo by býti

záměry strana, která má jen tři poslance? Litera
již měl stejně většinu zabezpečenou. — A na konec
jásal, jak jeho předloha byla velikou většinou, po
slaneckých hlasů přijata.

Za půl roku však nastaly poměry velice kri
tické. Strana Disidentů rvala se krutě a bezohled
ně s táborem Vyděděnců. A jednoho krásného dne
vrazil k ministrovi poslanec disidentský Lapka:
»Excelence, ráčíte věděti, jak lačně ssáli Vyděděnci
z disposičního fondu.«

»Odpírám v té věci jakékoliv vysvětlení, pane
poslanče. Kdybych měl vyzvoniti všecko Vám, co
se mnou kdy poslanci jiné strany jednali, nedůvě
řoval byste, že naopak zachovám mlčení i o taj
ných žádostech a ujednáních Vašich stoupenců.«

»Inu — pravda, ale já jdu vysvětliti, čeho od
Vaší Exelence nyní vyžaduje politika praktická.
Vyděděnci melou z posledního, časté skandály pod
ryty jim půdu zcela. Počítejte, již nyní mají o sedm
poslanců méně než my. Příští volby začnou již
jistě za deset měsíců a tehdy, jak sám asi nahlí
žíte, vrátí se do parlamentu sotva pět jejich po
slanců. Politika jest předvídavost, Vaše Excelen
ce. Snad se přece nebudete báti příštích výpadů
schromlých invalidů? Tito nespokojenci, kteří na
tropili proti vládě tolik štvanic, kteří sebrali stati
síce, aby pak vládu hanebně zrazovali, zajisté si

la. Tito nesvědomití vyděrači hledí se udržeti nad
hladinou pouze hanobením naší strany, která po
všech radikálních řečech vždycky Vaší Excelenci
oddaně sloužila. Nuže — zvedněte meč! Dovolte,
abychom uveřejnili ve svém denníku, zač ta strana
prodala obstrukci. Vaše vážené jméno nechceme
do aféry zapřísti přímo — vždyť tu jest také pan
sekční šéf, který všecko ví, a může v případě po
třeby dosvědčitk«
- »Nu—chcete-li....Alejá Vámporadímještě

tépe, oč byste mohlisvé obviněníopříti, aby má

nahrazeno jednotností silné ústřední vlády a moc
ného říšského zákonodárstva. Jednotlivé národní

s přiměřenou národní samosprávou. Volby do sně
mu nechť jsou hned vypsány, aby se pak sněm
dal ihned do práce a vykonal vše, co po tolik let
bylo zanedbáno a aby na první místo pořadu dal

třeba, aby politické strany české podporovaly se
ve snahách k opatření nejvyšších statků národ
ních a aby hleděly získati úctu a vážnost nejen
mezi svými, ale i na venek vším svým konáním
soukromým i veřejným, zvláště pak svorným ú
silím o vyplenění zárodků vší korupce... Dr.
Srb prohlásil, že dokud nový sněm český nebude
dělným, nesmí na říšské radě přestati česká ob
strukce. Dr. Radimský doporučoval, aby se s ná
rodním smírem v Čechách nekvapilo a přimlouval
se, aby strana národní, než opět bude povolána k
činnosti politické, věnovala se práci hospodářské.

V delegaci rakouské rozpravy o vnitropoliti
cké situaci při projednávání rozpočtu zahraničních
záležitostí skončeny teprve tento týden. Del. kníže
Schónburg považuje trojspolek za nejlepší záruku
naší bezpečnosti, vyslovuje se proti nadbíhání
Srbsku a doporučuje získat Černou Horu hospodář
skými koucesemi. — Býv. ministerský předseda
bar. Beck prohlašuje, že naše finanční politika

stalase politikou půjčkovou. Staré zkušenosti učí,že osudné účinky politicko-parlamentních nepořád
ků velmi rychle se jeví na poli financí; finanční
politiku nelze dělat paragrafem 14. Škody, které
naše hospodářství v posledních letech utrpělo, jsou
obrovské a proto se musí vláda a parlament do
hodnout, aby obnoveny byly co nejrychleji spo
řádané politicko-parlamentární poměry.

O Albanii v rakouské delegaci. Dne 25. května
tázal se delegát Maštálka ministra zahraničních
záležitostí, v jaké souvislosti jest Essad paša s po
vstaleckým hnutím, proč byl poslán právě do Ita
lie, proč se kníže Vilém uchýlil na italskou loď, co
jest příčinou toho, že v Italii lze pozorovati takove
vzrušení veřejného mínění nad posledními událost
mi atd. — Hr. Clam-Martinic myslí, že bychom
právě nyní měli pokládati za správné zásady oné
politiky, jež vytvořila Albanii a že žádné události,
nechť jsou jakéhokoliv rázu v této zemi, nemohou
na tom ničeho změniti a že samosprávná Albanie
za všech okolností musí býti zachována. — Hr.
Berchtold odpovídá, že utvoření albánského státu
není ideálním rozřešením, nýbrž kompromisním, se
všemi výhodami i nevýhodami kompromisu. Alba
nie prožívá nyní nesporně vážnou chvíli a budeme
se úsilovně snažiti o rozřešení těchto obtíží. Mezi
Rakouskem a Italií jest úplná shoda ohledně albán
ské politiky. Bylo tomu tak také ohledně prozatím
ních ochranných opatření, která byla nutna na zá
kladě nejnovějších událostí v Drači. Hr. Berchtold
ve všem omlouvá Italii, že ta nemá v Albanii vět
ších zájmů a břemen než my. A Essad paša v za
jetí svém odebral se na italskou loď proto, že prý
ta byla pohodlnější než rakouská.

V Uhrách úmrtím Frant. Košuta zjednoduší se
asi vnitřní poměry ve straně maďarské, smrtí jeho
pominula hlavní překážka sjednocení obou skupin

osoba zbytečně nebyla do nechutného sporu za
vlečena.«

»Tím lépe«, velebili poslanci důmyslného stát
níka hlasem velikým.

Uhodila rána hromová, Vyděděnci se svíjeli v
prachu, spílali Disidentům, že sami vyssávali dis
posiční fond. Ale Disidenti potají se smáli: »Jen si
křičte, však nás Litera neprozradí, protože nás po
sud velice potřebuje. Vás hodil přes palubu, proto
že nic neznamenáte.«

Ministr se usmíval, ale oddechl si jenom na
krátko. Sanskuloti po jednom přísném vládním o
patření přikročili k hrozným demonstracím, až by
lo několik strážníků a četníků poraněno. Málo pro
spělo, že bylo pozavíráno patnáct největších buři
čů. Nové roje demonstrantů zvláště času nočního
ohrožovaly pořádek v celých krajích.

»Co teď činiti?« tázal se utrápený ministr své
ho sekčního šéfa.

»Cha, cha,< zasmál se zkušený úředník. >Ne
zbude jiného, než hercům vyplatiti tučnou gáži.
Však víte, Excelence, jak veliké platy požadují io
byčejní tenoři a jak často k vůli zvýšení honoráře
vzdorují. Politickým hercům se přirozeně musí
vyplatiti ještě více. Slyšel jste snad, že se dali
zavříti dobře placení předáci strany? Ani jeden z
nich se neobjevil na baštách velice kritických. —
Proto jsou pozavírány nastrčené figury, kterým pá
ni režiséři za kriminál slíbili již předem obstojné
odškodné. Sami ovšem budou požadovat pro sebe
daleko více. Vždyť žalářovaným nechtějí platiti ze
svého. Celý ten hřmotný revoluční buben víří jen
tolik: »Dej hodně peněz a to hned!« Nepřijdou-li
k Vaší Excelenci předáci Sanskulotů co nejdříve
sami, brzy si vymohou za svou režisérskou práci
slušný poplatek cestou jinou.«

A hned den nato pan ministr poklepal spoko
jeně sekčnímu šéfovi na rameno: >Byl jste dobrým
prorokem. Čtěte toto psaní.< :

strany neodvislých. Frant. Košut neosvědčil se ani

obchodu. Hlavně dovedl těžiti výborně ze zásluh

Sazanov o ruské zahraničnípolitice. Ruský rl
nistr zahraniční Sazanov ve svém výkladu v dumě
poukazuje na shodu názorů svých s hr. Berchtol
dem, který ve své poslední řeči v delegacích o
svědčil přátelský ráz styků mezi Ruskem a Rakou
sko-Uherskem. Proto lze doufati, že rakouská vlá
da nedopustí nepřátelské hnutí, které v novější do
bě jest pozorováno mezi Rusku nepřátelským živ
lem v Haliči a které má za účel vyvolati obtíže
v ruských pohraničních krajích a tím porušiti po
měr dobrého souseda mezi oběma říšemi. — Míru
milovné snahy Ruska a Německa nedocházejí pod
pory tisku obou říší, který nedbaje všech z toho
plynoucích nebezpečí živí neodůvodněný poplach:
Též poměr k Italii jest sympatický. — Poměr Ru
ska k Balkánu vyjadřuje Sazanov heslem: Balkán
Balkáncům.

Revoluce v Albánil. Zajetím ministra války
Essada paši a několika rakouskými a italskými o
brněnci vzpoura mohamedánských Albánců zara
Žena a S povstalci vyjednává evropská kontrolní
komise. Kníže Vilém před vzbouřenými sedláky
mohamedánskými utekl ze své residence v Dračí na
loď, dříve podepsav potupné podmínky, jež si
vzbouřenci diktovalí a zavázav se, že proti nim ni
kdy zbraně nepoužije. Když se kníže dle přání po
vstalců zachoval, prohlásili tito, že s ním vyjed
návati nebudou, pouze s kontrolní komisí. Celé
hnutí jest rázu náboženského a bylo za souhlasu
Essada rozdmychováno — z Cařihradu. Zatčen ta
ké důvěrný přítel Essadův Mufid bey, albánský
člen mezinárodní komise. Essad paša zatím vypro
štěn ze zajetí na rakouské lodi a dopraven do I
talie, kdež se usadil v Neapoli. Essad stále tvrdí,
že jest nevinen, a že se stal oběti intrik. Halský
tisk prudce útočí na Rakousko, a Essad paša že byl
odstraněn jen proto, ježto je přítelem Kalie. Se
strany Italie útočí se proti rakoukému (!!) vlivu
v Albánii. Italie takto prozrazuje, že chce míti Al
bánii celou a že odtud chce vytlačiti Rakousko ú
plně. — Vídeňský vyslanec albánský Surreya Bib
Doda při odjezdu svém z Vídně vykládal, že e
vropský panovník jest v Albánii možný jen tehdy,
bude-li míti 5—6000 evropských vojáků a bude-li
jeho vláda podléhati rozkazům mezinárodní kon
trolní komise. Albánci sami se za vojáky nehodí,
tím méně, aby sami řídili správu země. — V ra
kouské delegaci prohlásil odborový přednosta hr.
Forgach. že revolta vypukla z příčinnáboženských
a hospodářských a bral v ochranu Italii. Naproti
tomu »Piova Korespondence« dokazuje, že odboj
Essada paši proti knížeti Vilémovi připravoval a
podporoval italský vyslanec v Drači, Aliotti.Bar.
Aliotti hraje v Drači tutéž protirakouskou úlohu,
jako hrál bar. Hartvig, ruský vyslanec v Běle
hradě. Alioti chtěl pomocí Essada paši svrhnouti
knížete Viléma. Ježto se mu to nepodařilo, proto i
talský tisk dnes zuří proti Rakousku.

V helgické sněmovně po nových volbáchmaj
katolíci 99 mandátů, liberálové 45, soc. demokraté
40, křesť. demokraté 2. Katolíci ztrácejí 2 man

(2,
Oslovený četl zprávu státního policejního ko

misaře, jak se přihlásilo devět vynikajících Sans
kulotů ke službám konfidentským. Ale chlapíci při
šli trochu pozdě. Nač vyčerpávati finanční pro
středky, jestliže velice svědomitě o všech důleži
tých zjevech referovali dva redaktoři (a zároveň
řečníci) sanskulotského denníku? Čím jest Sansku
lot osobou nepatrnější, čím méně ví, tím jest ve
svých požadavcích nestydatější. Za bezvýznamnou
zprávičku by každý žádal celých pět stovek. Zatím
sám přední sanskulotský poslanec jest nejspolehli
vější, váží si stálého, ač celkem nevelikého platu,
a hledí se poctivě v policejních službách udržeti.
Jest to velice důmyslný taktik. Při posledních vol
bách za skrovnou odměnu narafičil volební Šachov
nici tak, že propadli dva kandidáti jeho strany jako
žaludy — ačkoli čekali jisté vítězství. A nikdo ze
stoupenců jeho neměl ani tušení, kdo zde sehrál
hlavní roli.«

>No — takový chlapík jest dražší nad zlatol«
mnul si ruce ministr.

»Dle toho ráčíte, Excelence, nahlédnouti, kam
bychom přišli,kdybychomse spoléhalipouze na
státní úřednictvo. Takový vysoký rada bere veliký
plat, rád se pochlubí svou velikou hodností — ale
před nebezpečnými zjevy zalézá do kouta. Zatím
však chudák, který musí svůj chléb sháněti před
stíráním radikalismu ve straně odiosní, slouží od
daně jako obstárlý profous. Čím taková strana
Sanskulotů více vzroste, tím pro nás lépe. Kdyby
nepokojné živly byly bez jednotného vedení, kdy
by postupovaly rozptýleně bez vzájemného, doroz
umění vůdců, pak by dvojnásobný počet strážníků
nestačil. Byli bychom bez orientace, tápati bychom

jednou plachtou, pod jedním vedením, víme, kam
se máme obrátit, začnou-li s demonstracerni.c

»Znáte poměryvýtečně.« „
»Jak by ne, Excelence? Jsem již seá šé

fem devět let, sloužil jsem třem kabiňetům. Jaké

. P —



dáty.. Při volbách nešli tentokrát liberálové se
soc. demokraty. .- . —

" Zprávy organisační
a spolkové.

Slavnost desetiletého trvání, spojenou se sjezdem
katol. apolků ve Smiřicích, pořádá Katol. národní jed
nota pro Smiřice a okoli v neděli dne 5. července 1914
pod protektorátem sl. městské rady a obecního zastu
phelstva ve Smiřicích. Pořad jest tento: Dopoledne: Rá
no budíček úplné kapely račické osob. řízením kap. p.
Macháčka přes Čáslavky-Černožice, Holohlavy a Smí
Hice. —. O půl 8. hod. vítání přibylých hostí. — O tři
čtvrtě na L. seřadění spolků u městské dvorany. — O
10. hod. slavnostní kázání vsdp Msgra Dr. Fr. Šulce. Na
to slavná mše sv. na náměstí u kostela, při níž zpívati
se bude s hudbou píseň: »Tisíckrát pozdravujeme Tebe.«
Poté rozchod | obědu. — Odpoledne: O tři čtvrti na 2.
zpívané litanit s požehnáním v kostele Smifickém, na
čež seřadění průvodu u městské dvorany a pochod mě
stem do restaurace »Na lednici«, kdež koncert úplné
vojenské kapely c. a k. pěš. pluku č. 18 osobním řízením
kap. p. V. Rámetha. O zábavu je všestranně postaráno.
Vstupné za osobu 40 h. Přátelé! Na tuto naši slavnost
dostavie se všichni, čekáme Vás! — O pouti ve Smi
řicích, dne 5. července na shledanou! Slavnost koná se
za každého počasí.

Vysvětlení k Orelskému sletovému plakátu. Stojící
Orel drží svatováckvskou korouhev a ukazuje pravou
rukou na maják církve, na nějž doráží příboj vln, t. j.
znázornění útoku na církev. Plakát má skutečně uměle
ckou cenu a motivy náboženský, národní j cvičící jsou
zde vystiženy od umělce vdp. Edv. Neumana velice do
bře. Plakáty jsou umělecky provedeny známou firmou
V. Neubert, Smíchov a plakát dělá jak umělci tak firmě
úplnou čest. Nyní je na katol. organisacích, by hojně
tento plakát rozšířity. Cena velice mírná, při 10 ex. po
1 K. Hlaste se o ně u Zemského Svazu Orla v Hradci
Králové.

Úpice. 24. t. m. přednášel v hostinci p. Jos. Vacka
dp. J. Řezníček, katecheta z Červ. Kostelce o významu
sv. Jana Nep. pro národ český. O uspořádání této vý
znamné schůze se postaraly katolické místní spolky.
Četně navštívená přednáška dobyla si obecné pochvaly.
Při schůzi podniknuta akce k znovuzřízení kaple sv. Ja
na Nep. v Úpici. Děkujeme co nejsrdečněji dp. řečníku
za velice zdařilou přednášku a za obětavou jeho hor

nou hromadu. Čelkem zůstalo vše při starém. Páni čle
nové se žádají, aby horlivě navštěvovali svoji spolko
vou mistnost. Scházejme se, poznávejme se, podpo
rujme se!

Katolické mládeži české. Sdružení venkovské mlá
deže v Čechách spolu se Sdružením českých katol. ze
mědělců uspořádá dne 21. června 1914 velikou pouť če
ského lidu na Sv. Hoře u Příbramě. Čelkový pořad je
následující: Ráno průvod z Přibramě na Sv. Horu a
sůčastnění se pobožnosti na Sv. Hoře. Odpoledne o 2.
hodině v zahradě hote:u »Sebastopol« tábor lidu. K mlá
deži promluví Msgre Dr.Fr. Šuk, prof. z Hradce Krá
vé. Dále promluví naši selšťí pracovníci a hosté z Mo
ravy. —-O 6. hod. koná se v sále »Sebastopolu« IV. řád
ná valná hromada Sdružení venkovské mládeže v Če
chách. —- Blíží se doba našich slavnostních dní.

U
veliké gáže osvědčeným, pracovitým konfidentům
sám jsem sprostředkoval!«

Sotva sekční šéf domluvil, přišla šifrovaná de
peše, zda se má dovoliti Sanskulotům větší demon
strace před prefekturou a před kasárnami.

»Excelence, s Vaším dovolením hned ten plán
schválím s výhradou, aby nastrčení vůdcové neve
dli rozjitřené davy před paláce Rosendufta, Pop
ra, Goldsteina a Pollacka. Umdlení v ostražitosti
nebo malá mýlka. by snadno měla následky ne
dozírné. Kdyby se jedinému z těch ochotných na
šich věřitelů rozbilo okno, poznal byste hned, jak
draho by nám přišla jediná vytlučená tabule. Něco
se těm ubožákům k moudrému zakrytí ústupu po
voliti musí. Kdyby vůdcové rozháněli zástupy do
domovů bez vypuštění posledních blýsknavých ra
chejtlí, mohli by se naši věrní konfidenti snadno
prozraditi. Já však navrhuji, aby některý vyšší
úředník ubezpečil davy, že se o jejich požadavcích
začne hned vážně uvažovati. To stačí — naši kon
fidenti napíší fulminantní články o tom, jak vládu
přinutili k ústupu. Prostomyslní lidé zajásají, jakou
mají moc — a tím divadelní představení bude zce
la skončeno. Dobrý ten lid aspoň bude šťasten v
naději. Vždyť sám jeden ženiální básník píše, že
v hořkostech tohoto světa naděje a sen jsou jedi
nou skutečnou útěchou.«

>Věřte však, že byoh s největší chutí trpící a
nespokojené davy rád uspokojil energickým, váž
ným zakročením. Demonstrace nejsou zjevem zdra
vým a plodí státu jenom hanbu.«

, -. »Bxcelence, tak mluvilo již ministrů více. Vy
také navazujete na řetězec takových laciných slov?
Takhle si mluvte v parlamentě, dejte si tam od
poslagedu-Jsteříjsou našimi konfidenty, důkladně na
dat skbušte polepšení. Tak trefite jednou ranou
dvě mouchy. Voličové lidovým tiskem zpracovaní
nabudou k našim konfidentům větší důvěry. Vy

Lurdský spolek koná v pondělí svatodušní pobožnost

II. (u Františkánů) v násl. pořádku: V 7 hodin večer
kázání: »Česká pouť do Lurd k světovému euch. sjezdu
1914«prosloví duch. vůdce výpravy vdp. dr. Alois Kolí
sek, bisk. auditor a profesor z Hodoníma. Poté zpívané

litanie mariánské a sv. požehnání, jež uděli předseda
spolku vdp. Msgre dr. Mořic Pícha, metrop. kanovník v
Praze. Zveme všechny členy a ctitele mariánské k hojné
účasti. — Výborová schůze lurdského spolku koná se v
úterý svatodušní dne 2. června o půl 3. hod. odpol. v
hotelu Brejškově Praha-[I., Spálená ulice. Poněvadž pro
gram jednání jest velice důležitý, jest účast všech členů
výboru žádoucna.———
Všem našincům
odporučujeme

výhodné
ukládání

VKLADU
u ArálovčhraĎecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové v Adalberiinu.

- Podporujte český katolický podnik ! 

Cirkevní věstník.
Svátky svatodušní nazývají se řecky »Pentekostes«,

t. j. »padesátý den«, protože se slaví padesátý den po
Božím hodě velikonočním. Pán Ježíš totiž seslal Ducha
Sv. 50. den po svém vzkříšení. Právě v oktávě Božího
hodu svatoduš. uděluje se nejčastěji sv. biřmování.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pánové: Václav
Pleskot, administrator, za faráře v Olešnici u Nového
Města, František Jukl farář v Chlumu, za faráře v Ka
meničkác)i. Václav Buřil, kaplan v Meziříčí za kaplana
do Dobrusky, Jan Klaschka, farář ve Velké Borovici
převzal excurrendo administraci ve Vidochově, Eduard
Jarolí nek, kaplan, za administratora v Rokytnici, Frant.
Zrzavecký. kaplan, za administratora v Lřtomyšli, E
manuc| Ullrich. kaplan v Zahrádce, za administratora

dubicích. — V Pánu zesnuli: p. Alois Ulbrtch. b. notář,

budete za svou trpělivost a kajícné sliby nazván
prvním upřímně lidovým ministrem, který těžce
odklízí balvany, nakupené od byrokratických před
chůdců. Nějaká tisícovka ovšem musí padnout do
klína oposičnímu tisku, aby z hladu nestávkoval.
Pak uvidíte, jak se bude předstihovat ve chvalo
řečení. Ale při naší konferenci se musí mluvit
prakticky. Snad demonstrace zamezovat? Ucpávat
ventil pronikavě hvízdající písničku, že i náš stát
jest moderním? Všude se ohlašují demonstrace,
jen u nás má býti mrtvý klid? Vždyť by potom
svět o nás věděl jen asi tolik, co o některé osadě
eskymácké. Čím stát pokrokovější, tím musí býti
více bouřek. Listy historie obyčejně zcela mlčí o
těch periodách různých států, kdy v nich bylo
všecko v pořádku.«

Ale horší zprávy přišly za měsíc. Chytrá stra
na Posidentů vyšťárala adresy dvou nejčilejších
konfidentů a přeplatila je, tak že tito, majíce od
policie stálý plat, donášeli zprávy bezvýznamné,
ale zato informovali před doplňovací volbou Po
sidenty o každém hnutí Sanskulotů i o akcíchstát
ní policie.

Sekční šéf v hněvu práskal lejstry o stůl a vy
hověl žádosti policejního komisaře, aby se věnoval
slušný obnos na zřízení tajných inspektorů, kteří
by hlídali kroky placených konfidentů. >Každý
konfident má svědomitě a charakterně zastávati
svůj úkol, čím jest významnějším lidovýmposlan

vysvětloval rozmrzeléma Lišerovi. — Povoleno.
Nastala chvíle ještě osudnější. Posidenti se

zmohli tak, že toužili po nových volbách, aby byli
v parlamentě četněji zastoupení. Podplatili dva Di
sidenty a jednoho Saaskulota, aby přemluvili své
druhy k obatrukci S těmito ochotnými poslanci u

volební úspěch.

Sekční šéf měl v době obstrukce plno práce

„děkan v Pardubicích, zemř. 21. května (naroz. 1882,
vysv, 1874), p. Ant. Pohley, farář na odpoč. v Sejfich,
zemř. 27. května 1914 (naroz. 1842, vysv. 1866.) — U
prázduěná místa: Pardubice, děkanství, patron. barona
Drasche, od 22. května, Chlum, fara, Hberae coliationis,
od 1. června 1914.

Abrahamoviny slaví v sobotu dne 3%.května t r.
dp. P. Fulgenc František Khunt O. S. B., farář v Macho
vě u Police nad Metují. Narozen jmenovaného dne roku
1864 v Ústí n. Orl., studoval na gymnasilch v Lanškrou
ně a v Litomyšli a vstoupil do řádu Benediktinů Břev
nov-Broumovských. Jubilant působil po svém vysvěcení
na kněžství v duchovní správě jako kaplan v Metliča
nech u Bydžova a v městě Polici a jako farář v Bez
děkové a od 2. září 1909 v pohorském a pohraničním
městečku Machově. Kéž Bůh dobrotivý zachová laska
véh>, obětavého a horlivého pastýře ku blahu církve
sv. Ještě po mnohá léta! .

Protest protl brožurce »Pouť do Lard« uveřejnil i
vdp. farář Ant. Krob z Borotfna, který prohlašuje, že
brožurka sepsána bez jeho vědomí a souhlasu.

Česká pouť do Lurá. Na četné dotazy odpovídáme,
ze jest ještě možno se přihlásiti k účasti na euch. kon
grese. Nebudiž však s přihláškou otáleno až na poslední
chvíři. Nádherný, ano čarokrásný bude obraz, jakého
Lurdy účastníkům poskytnou po čas euch. kongresu; jak
odpolední průvody svátostné, tak i večerní průvody svě
telné budou velkolepé. jakých Lurdy dosud neviděly.
Proto, komu jen poněkud možno, rač se přihlásiti. Při
hlášky přijímají: Ant. Kašpárek, farář, Praha II., Jung
mannovo nám. č. 20., Leop. Kolísek, kons. rada a farář
Blansko. Morava a Jos. Rěssler, farář solnický t. č.
Velký Ouřím u Rychnova n. Kn. 1.

Idea svatováclavská a český národ. Můžeme sdě
liti s naší veřejností, že zájem o manifestační pouť k

(sv. Václavu a Matce Boží do Staré Boleslavě. která se
bude konati dne 28. června 1914, den ode dne vzrů
stá. K malému hloučku pořadatelů připojily se již mno
hé katolické spolky, takže pouť tato slibuje býti oprav
du manifestací českého lidu pro ideu svatováclavskou.
Ji bude také dokázáno. že sv. Václav ještě nezhynul
v srdcích českého lidu, ale že žije stále týž, jako žil po
celé věky, uctiván všemi vrstvami národa. Jakousi prů
pravou k této pouti bude přednáška, jež uspořádána bu
de začátkem června v Praze na Žofíně, jejíž bližší thema

jakož i datum bude oznámeno později. Tolik můžeme jen
prozraditi, že k přednášce té laskavě se uvolil nadšený
propagátor myšlenky svapováclavské vdp. Málek ze
Staré Boleslavě. Další přihlášky spolků adresují se na
Klub katolické inteligence v Praze Il. Voršilská I. —
Znovu a znovu prosíme naše spolky a organisace, by
pokud možno na 28. červen žádných schůzí si neustano
vov?"y.

Papežská alokuce o potřebě míru. Dne 25. t. m. v
tajné konsistoři Sv. otec projevil veliký stesk nad tím,
že církev jest nucena denně odrážeti nespravedlivé ú
toky lidí, kteří chtějí náboženství vyloučiti z oboru ci
vilisace. Pak pravii, jak svět katolický za konstantin
ského jubilea dokázal. že jest jediným zdrojem míru.
Konstatoval. že skutečně touží se nyní více než kdy
Jindy po míru, poněvadž vidíme, že třídy společenské
povstávají proti třídám společenským. stavy proti sta
vům. a národové proti národům a toto soupeření, které
je den ze dne urputnější, často a náhle se zvrhá ve
strašlivé boje. Velmi vážní mužové pracují společně o
prostředcích k zamezení vnitřních nepokojů a válečného

-=> = . —— 
s přijímáním a odesíláním telegrafických depeší.
Byl dobře zpraven o tajných cílech obstrukce od
jednoho posidentského sekretáře. Ubezpečoval Li
teru, že tohle všecko nic není, že se dá obstrukce
koupiti, Zatím však šelma skrýval před ministrem
celou spoustu své soukromé korespondence.

Kabinet s velikým rachotem padl — a veřejnost
překvapena byla velikým divem. Největší lidoví
fanatikové buď o sekčním šéfu mlčeli anebo vy
chvalovali jeho vzácný státnícký důmysl. Velicí fi
nančníci naléhali, aby byl zřízen kabinet úřednický,
aby se konečně ujali otěží vlády lidé dobře v mi
nisterských záležitostech zapracovaní.

A tak z čista jasna pan sekční šéf, ctihodný u
čitel odstřeleného ministra Litery, vstoupil do ka
binetu svého pána sám. Tak dlouho organisoval
obtížnou službu konfidentskou, znal všecky nitky
složité sítě důkladně, rozuměl požadavkům zá
stupců lidu. Proč by měl zase nového naivníhodi
plomata zaučovat, mohl-li využitkovati svých zku
šeností bezprostředně? Litera zatínal pěsti, ale ne
směl si ani nikomu postěžovati na zradu svého
pomocníka, aby jeho tragický pád nebyl podbar
ven neodolatelnou komikou.

Nově jmenovaný ministr ovšem musil pama
tovati na slušné odměny. Dva sekretáři sansculot
ské usadil ve výnosných státních úřadech, protože
z pytláků bývají nejlepší hajní. Nejobratnějšího
konfidenta vzal si do úřadu při ministerstvu, aby
mu ho nilsdo nepřeplatil. Takový chlapík zajisté z
vděčnosti poví, kteří konfidenti jsou jen línými,
nesvědornitými chamtivci a kteří nedbají toho, aby
na schůzích radikálních stran byly přijímány ostré
protivládní resoluce. .

Novopečený ministr se do této chvíle“napra
coval k zoufání — teď však po odbytí velice sví
zelných personálií konečně si oddechne trvale —

| vždyť po takové dřině zajisté sí zaslouží jslikdného
) odpočinka a přiměřené odměny.



zla a jak uvnitř, tak [ na venek-podporovahi trvale do
brodiní plodného míru. Tento úmysl je výborný, ale šlo
by jen o málo úspěšné porady, kdybychom se současně
činem nestarali; aby nauky křesťanské spravedností a
milosrdenství položily hluboké kořeny do srdcí 'Hdí,
kteří jsou dnes skutečně závislejšími na masách, než na
těch, kdož je řídí, ať je v civilsované společnosti ne
bo ve státě kHd či nepokoj. Papež zdůraznit zhoubné
následky, jaké má nedostatek křesťanské kázně a po
m-c, jakou může církev poskytnouti občanské správě.
Proti tomu však zachází se s církví většinou tak. jako
by nebyla tvůrkyní a matkou všech věcí, které tvoří
lidskon kulturu a civilisaci, nýbrž jakoby musta býti
považována za nepřítelkyni lidského pokolení Tyto sku
tečností, skončil papež, nesmí nás zviklati, neboť víme
z příkladu Kristova, že církev je tu, aby dobro činila
a jako odměnu za dobrodiní přijímala nespravedlivost.
Osvěděčl se i nyní pomoc Kristova.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako : malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 25. května. S policejním
úřadem bylo sděleno, že panu Václavu Panenkovi uděle
no bylo povolení ke zřízení parní strojní mlékárny v do
mě čp. 128 na Malém náměstí. — Na základě výnosu c.
k. okr. hejtmanství vyzvou se veřejnou vyhláškou vši
chni majitelé podniků živnostenských neb po živnosten
sku provozovaných, by přestali užívati při ohlašování
svých podniků v nápisech, obchodní korespondenci atd.
takých dodatků, které dávají jich podnikům zdání ústa
vů státem zvlášť uznaných a doporučených neb zvláštní
autorisací nadaných, a to nejdéle koncem června t. r.
— Panu Karlu Sklenářovi, majiteli domu čp. 308 v Čela
kovského ulici se utoží, by komíny nádvorní budovy
zvýšil nasazením plechových nástavků, nejméně 1.50 m
vysokých a za palivo užíval v této budově výhradně
koksu. — S uspokojením byla vzata na vědomí zpráva
c. k. zemské školní rady pro král. České o příznivých
výsledcích inspekce měst. dívčího lycea a vyučování
humanitního, vykonané v květnu t r. c. k. zemským
školním inspektorem. — C. k. okresní hejtmanství se
požádá za ustanovení komise k cíli rekolaudace prací,
provedených v letech 1911—1912na kostele sv. Ducha.
— Páni majitelé domků čp. 481, 448, 225. 226 a 421 v
Pospišilově třídě se vyzvou by při provádění uliční ka
nalisace na severní straně třídy Pospíšilovy dali si zá
roveň zříditi domovní přípojky kanalisační a zaplatili
příslušné taxy kanálové. — Žádost obyvatelů villové
čtvrti u Střelnice za zřízení stojanu pro pitnou vodu u
domu čp. 217 v bloku X., náležejícího pí. M. Šanderové
postoupena byla vodárenskému odboru.

Úmretl. 26. t. m. zemřela pí. Fr. Bařtipánová. choť
hotelierova v 47. roce svého věku. Po vykonaných po
svátných obřadech v Třebechovicích bude dnes převe
zena na hřbitov Pouchovský a zde o 3. hod. odpolední
do rodinné hrobky uložena. — 21. t. m. zemřela pí.
Anna Žaloudková. choť laboranta městského musea. —
23. t. m. po dlouhé nemoci zemřela slečna Josefina Ti
kalová. O. v p. :

Biskupská knihtiskárna
9| v HradciKrálové [g

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.

maličké solistky L. Stehlikové, E. Melonové, R. Sadíl
kové a M. Štréglové. Z pokročilejších vyznamonaty se
precisní hrou talentovaná M. Šímová, kteráž | s H. Du
chačovou zahrála duo od Horvátha. Obě také procttěně
přednášely Oriegovu Bruční suitu »Poer Oynt« s protěj
šími kolegyněmi. Další sotistky K. Brtounová, O. Štern
bergová projevily ve svých úlohách pěknou již zruč
nost. Dokonalé studování úloh sl. L. Karlové přímo pře
kvapuje. K ní druží se čestně též slečny: M. Falová, M.

rovná) maličké M. Holubová, J. Uhrová, M. a O. Stři
havková, V. [lobzková a A. Jeřábková, po jichž vese
lých číslech zahrály dále své pěkné úlohy sestřičky A
ninka a M. Michlová, pak Z. Sklenářová se sl. Rumie
rovou. — Klavírní dua byla v bezpečných rukou. Skvě
le vyzněl Alberitoho »Le Nord« pěkným podáním sl. M.
Voženílkové a sl. M. Zahradníkové, Dvořákův tanec č.
8. svižně hrály sl. M. Michlová, A. Jeřábková a s ji
stotou předvedly i Nůrnbergovu »Ouverturu« VI. Šubr
tová a M. Vodehnalová. Oddít tento korunován však
Weberovým »Koncertem C dur«, virtuosně přednese
ným sl. L. Karlovou a sl. M. Faltovou. Obtížnější je sou
hra 6ti a Amiručních skladeb, avšak i ta zdařile prove
dena. Důkazem toho byla šestiruční hra droboučkých
klavíristek M. Rosůlkové, L. Šimáčkové. M. Sládečko
vé a rovněž skladby hladce sehrány od Schultze, Strea
bboga a Albertiho »Don Cesar«. I osmiruční skladby se
plně rozezvučely jak od maličkých čtyř Černých, tak i
od dovednějších již A. Voltrové, J. Malé. L. Bubnové,
M. Dostálové, čále Belliniho »Polonéza«, Rossiniho »La
zebník Sevillský« a zejména krásně proveden »Kvapík«

Wagnera a zmíněná iiž suita od Griega. Koružek zpě
vačel: i těch nejmladších dovedně přednesl svá čísla.
Lze znamenati, že M. Paulíková a B. Řehounková jistě

činila již sl. L. Bubnová, sl. M. Voženíšková a sl. E.
Štursová. Delikátní přednes poslouchal se velice příjem
ně. SI. M. Tringlerová zapěla písně obratně a s poroz
uměnír. SI. M. Hlaváčová lahodným hlasem přednesla
od Brdifkové »Jezerní pannu«. pří klavíru není však
třeba při dobré rutině tolik strachu. Pěkně též zpívá V
Matysová. -- Houslová hra byla účelně zastoupena. Ja
ko solistky vynikají zejména sl. H. Kavkova a sl. M. Fai
tová, jež vystoupily několikrát a všecky úlohy velice
pěkně hrály. Maličká J. Věchtová prozrazuje dobré vlo
hy. Slavně a vesele zněl Šnorův »Český tanece, jejž ce
lá skupina bravurně zahrála. Produkce zakončeny vel
kou kantátru »Bethanie« od Sachse pro soli, sbor s prův.
smyčcového kvarteta, harmonia a klavíru, jež nad 0
čekávání pěkně se zdařila. Četná návštěva dokazovala,
jakým sympatitm se těší hudební škola klášterní a četná
pochvaln byla zajisté pěknou odměnou + ct. sestrám a
žačkám za namáhavou píli na poli umění hudebního. I
na dá'e přejeme mnoho zda!

ZUHLÍS
nejlepších známek v libovolném množství

dodá až do sklepa

Královéhradecká
bankovníjednota

Za Nár. divadlem brněnským. Bylo zde na krátko,
ani ne na celých čtrnácte dní, ate přece muslme konsta

lost. Pepertoir skládal se většinou ze zpěvoher a vybrá
ny byly věci, jež těžko bychom jindy v Hradci usly
šeli. Z oper vybrány byly: Pibichův Pád Arkuna, Mas
senetův Kejkliř Matky Boží, Charpentierova Luisa, Au
berova Němá z Portici. Smetanova Prodaná nevěsta a
Rozkošného Svatojanské proudy. Z operet: Nedbalova
Polská krev, pak Taneček Její Výsosti, Dttě cirku, Kou
zlo filmu. Skvělá partie a pohádka Strakonický dudák.
Jistě byl tedy výběr pečlivý. Ale také provedení bylo
vzorné. Z účinkujících hlavně třeba pochváliti dámy:
Richtrovou, Fábrovou, Skalskou. Vojáčkovou, z Popelků
a Jirkovu, z pp. Fialu, Demkova, Wilda. Řeznička, Ma
kého | ostatní sotísty a solistky. Sbory vynikaly pěknou
ukázněnosti a to ať pěvecké ať taneční. Orchestr nesl se
svižně, ač někdy zakry! zpěv. Výprava byla pečlivá
vždy. Jen bylo si ovšem přáti vždy takové návštěvy
se strany obecenstva, jaké sl umělci zasloužili.

Hudební večery v penstonátě Škot. Sester během to
hoto roku uspořádány ačkolikráte. Končily prodnkcemi
ve dmech 17.. 21. a 24. května. Všecky 'tři dri byly zda
Mé —- program by! bohatý ma společnou hru kiavír
nf i sjiným! nástroji —Začky £ve skupináchzdatně
krály, jak v rhytma tak v tempu. MRé byfo poslechnatí

společnost s r. 0.

[“ Hradci Král.,Adaibertinum.
Královéhradecká bankovní jednota úřaduje v sobo

tu dne 29. května pouze do 12 hodin dopoledne.
Henryovy slavnostní hry přinesou zdejšímu obecen

stvu, jak předběžně se nám oznamuje, vekmi milá přs
kvapení. Cirkus Henryův, jenž plným právem požívá
nejlepší evropské pověsti, přibude do našeho města i
hned po ukončení pohostinských slavnostních her v Pra
ze. Henryovy jubilejní slavnostní dny dodělaly se v Pra
ze úspěchu velikého. Má znamenitě rozhojněný program

artistické, jednotlivce i skupiny, veškeren živý i hmotný
materiál jest zdokonalen a rozmnožen, takže zálibám
městským ještě bohatěji a pestřeji jest vyhověno, než
za let minulých.

Třetí porotní období u c. k. krajského soudu v Hrad
ci Králové počíná 22. června. Vylosováni jsou pt. porot
cové: rol. J. Grótzbach ve Skřincích, řezník K. Sagner
v Ruprechticích, rol. J. Rýdl v Červené Hoře, řed. A.
Welgert v Čes. Skalici, chemik dr. K. Elsenstein ve
Dvoře Králové, tov. úřednék K. Ježek ve Dvoře Králové,
obch. jednatel J. Ltwenbech ve Dvoře Králové, hostin
ský K. Paulltschke ve Zboží, drogista J. Bufet v Třebe
chovicích, rol P. Dolanský v Praskačce, J. Mořínek v
Temešváru, ral V. Vinař v Seďfici, řed. F. Holeček v

Jaroměři, obch. Ot. Pitter v Týaišti, rol. F. Sinderman
v A. Lipce, továr. A. KMž ve Zbečrílku, úřed. P. Ráček v

Náchodě, host. V. Marek v Dohalicich, kancehsta J.
Matějovský v Nechanicích, továr. A. Lepš v N. Hrádků,
rol, J. Macháně v Jestřebí, rol. J. Uždí v Provodově,

rol. V. Bartos v Javornici, továr. Al. Herrscimann v
Rychnově n. Kn., rol. A. Merta v Liberku, obch. J. Pich
v Rychnově n. Kn., mlynář D. Holenda v Něm. Rybné,
V. Schwetz v Žamberku, tov. K. Vašíček v Pastvinách.
Náhradní porotcové z Hradce Králové: oboh. J. Flaš
ner, vinárník A. Oergurič, host. Jos. Košťál, architekt
O1. Liska, továrník R. Pajkr, pekař J. Rledi, pekař J.
Růžička, obch. F. Viktorin.

Vyloženl rejstříků všeob. daně výdělkové pro ob
dobí 1914—15. Rejstříky, obsahující sazby jednotlivým
poplatníkům všeob. daně výdělkové ukládacího okresu
obchodní komory liberecké I. a II. berní třídy pro u
kládací období 1914—15 uložené, budou od 22. května
do 4. června 1914 v berním referátě c. k. okresního hejt
manství v Liberci č. 6, I. poschodí v úředních hodinách
pro oprávněné poplatníky všeob. daně výdělkové ku
nahlédnutí vyloženy.

Alois Ulbrich. Tedy pochován věrný sluha Páně, do
brotivý a láskypiný biskupský notář a děkan pardn
bický. Trapná nemoc zvolna a zvolna ubírala zvěčně
lému poslední tělesné síly dlouhý čas, takže několik roků
nemohl děkan vykonávati své povimnosti, ačkolt tak
vřele si přál, aby mohl brzy pracovati s toutéž horli
vostí, jako za mladších let. Skon jeho byl provázen u
přímnou účastí nejširších vrstev, každý si vzpomínal
na jeho upřímnou povahu a obětavost se srdečnou uzna
losti. Zvěčnělý se narodil v Šumburku r. 1852. na kněze
vysvěc. 1874. Byl kapl. v Pardubicích, farářem v Seze
micích, pak děk. v Pardubicích, kdež jej přečetní přátelé
uvítali s velikou radostí. Pozoruje, jak zubožený má
chrám město tolik veliké, začal se starati ihned horli
vě o nápravu a za pomoci oddaných přátel také ještě

mohl patřiti na ovoce své ušlechtilé snahy. Velice tref
ná kázání Ulbrichova těšila se veliké pozornosti neto

brichova stoupala. když kolaturníci viděli, s jak úzkost
hivou péčí si h'edí svých povinností, jak často pro vel
kou horlivost zapomíná zcela sám na sebe. chtěje býti
každému vším. Při tom ani v dobách dosti obtížných
nestýskal, naopak jiné ve smutku pohřížené dovedi vel
mi účinně těšiti. Právě proto, že se těšil obecné oblibě
a plné důvěře, byl r. 1904 zvolen do městského zastupi
telstva. Zasedal též v okres. školní radě, byl členem ce
lé řady vlasteneckých a humánních spolků. Konečně
zhasla svíce života těžce zkoušeného duchovního pa
stýře. Pán života a smrti pokynul věrnému svému slu
hovi, aby se povznesl z pozemského slzavého údolí do
stanů nebeských, kde se trny promění v krásné, ne
vadnoucí květy.

Skvělé uvítání J. Excelence nejd. p. biskupa ThDr.
Jos. Doubravy v Čáslavi. Láska, kterou zapsal se Jeho
Excelence v srdcích Čáslavanů před třemi roky při svě
cení starobylého děkanského chrámu sv. Petra a Pa
vla, oživla znovu u příležitosti generální visitace, konané
ke konci tohoto měsíce, v řadě spontanních projevů, je
jichž počátkem byl již přijezd J. E. dne 26. května. Ač
toho dne byla povětrnost velice nepříznivá, zuřilať di
voká vichřice, oděla se řada domů prapory, které, ač
namnoze vichrem strhány, znova opět byly zavěšovány.
U mohutných stožárů, zdobených zelení, postavených na
cesťě ke chrámu Páně, shromáždilo se záhy před pří
jezdem J. Excelence všecko, co vyniká rodem, postave
ním, inteligencí i upřímnou oddaností k sv. církvi Vedle
městské rady s řadou zástupců obce a s p. purkmistrem
a býv. poslancem JUDr. Zimmrem, přišli sem zástup
cové všech c. k. úřadů, takřka veškero c. a k. důstojni
ctvo 21. pluku a c. k. důstojnictvo 12. pluku zeměbrany,
spolek sv. Ludmily, křesť. soc. spolek s praporem a
veškerá mládež obecných a měšťanských škol chlapec
kých a dívčích, jakož i žactvo c. k. gymmasia, všechni
vedení p. t. učitelstvem a c. k. profesorstvem. Za mlá
deží a před mládeží tísnHy se do set čítající zástupy
obecenstva všech tříd a stavů. Rázem 6. hodiny přijeď
J. Excelence provázen zástupcem c. k. vlády p. komi
sařem Zeitnerem a vys. důstojným kutnohorským arci
děkanem p. Msgr. K. Vorlíčkem. U brány slavnostní při
vital J. Excelenci nejprve p. purkmistr Dr. Zimmer, tlu
moče radost, s jakou občanstvo očekávalo svého arci
pastýře. Po něm pak ve vzletné řeči přijat J. Excelenci
vdp. děkan a upřímnými slovy, projevujícími odlanost
duchovenstva t vdp. vlkář čásfavský Ant Schreiber.
J. Excelence děkuje za tento tak srdečný projev přátel«
ství a lásky, ohlásil, že zvláštní dfk dovolí si ještě vy
jádřiti ve chrámu Páně kde nebude těch útoků přírod
ních živiů. jež brání mu, aby každému ruku stiskl a

chlapecké z úst žáka Pošvy a mládeže dívčí z úst šač
ky Kalašovy, se vzácnou pozornosti vyslechi | prostič.
ké uvttání předsednictva kat, spolku, thamočené panem
Musfiem a oddaný projev lásky z úst předsedkyně jed
noty sv. Ludmily pí. inž. A. Meyerové. Žehnaje řadám
mládeže a znamenaje křížkem čela dítek, jichž J. Ex
celence jest v duchu Mistra a Spasitele našeho Jeliše
Krista tak vřelýmpřítelem.došel k děkanství kdene
hledanými. ale upřímnosti dýšícím! slovy přivňal jej žák
VII. tř. c. k. gymnasta Jos. Dušek. Zahrnat takřka květy,
kterých při každém uvítání z rekou bělostných druži
Bek se madostalo, odebralse po krátkémoddechuna
děkanstvínejď. arcipastý?do chrámuPáně, do nejem
Sch prostor přeplníjného. aby tu vykorta! počáteční sb
fady generální vlstace. Po předepsanýchmodiiikách10



vým, horoucím vzletem prodchnutým a láskou v prav
dě otcovskou planoucím kázáním připravil srdce Čásla
vanů ma nastávající dny velikých milostí a velkého po

počas! přišli ukázati mu své synovské oddané srdce.
A co tak krásně a tak upřímně slovem projevil, to nato
i osobně i stiskem ruky každému ještě potvrdi. Vzácná
tato blahosklonnost J. Excelence působila hlubokým doj
mem na všecky přítomné a uchvátila, jak svědky jsme
byli, i srdce těch, kteří s předsudkem k hodnosti J. Ex
celence vzhlíželi. A tak končíce tuto zprávu o uvítání
J. Excelence, můžeme říci, že, byl-li přijat nejd. arcipa
stýř náš před třemí léty v Čáslavi s láskou vroucí a 0
pravdovou, tentokráte žár její se ještě zdvojnásobit. Po
byt J. Excelence v Čáslavi jistě bude se čítati ke dnům
plným radosti a slávy a tím i plného uspokojení jak všech
upřímných a sv. víře oddaných katolíků, tak i Jeho Bisk.
Milosti.

Kaňk. 23. květen byl dnem slavnostním a svátečním
pro naše město. Toho dne zavítal k nám se svým prů
vodem Jeho Excelence nejdp. biskup Dr. Josef Doubrava,
aby udělil svátost biřmování 446 bifmovancům a konal
gen. kan. visitaci. U slavnostní brány shromáždilo se
okolní duchovenstvo, slavná městská rada s p. starostou
v čele, zástupce patronátu p. sekretář Přibyl, školní dít
ky (na jichž očích patrna byla veliká radost a nadšení)
se svými učiteli a množství věřícího lidu. Za hlaholu
zvonů a střelby uvítal arcipastýře pan starosta Jan Má
dle, jinénem biřmovanců žák III. tř. O1. Kremta a zástup
ce duchovní správy vdp. katecheta Mašina z Kutné Ho
ry, poněvadž p. administrátorovi pro náhlou a bolest
nou chorobu odňata byla možnost, aby svého milované
ho vrchního pastýře sám uvítal. Ve velikém průvodu o
debral se nejd. pan biskup do chrámu Páně, žehnaje
cestou malým dítkám. Po skončení svatých obřadů ko
nána byla ve školní budově zkouška dítek ze sv. ná
boženství. U školy uvítal vznešeného hodnostáře jmé
nem sboru učitelského p. říd. učitel Frant. Gyurkovics,
Ve třídě, vyzdobené květinami, uvítala J. Exc. jménem
školních dítek žákyně JII. tř. Růž. Horáková. Během
zkoušky četně navštívené získal si J. Exc. srdce všech
ditek. —-Doba loučení byla svěďkem oddanosti a lásky,
kterou si J. Exc. za krátký pobyt v městě našem získal.
Po vykonané pobožnosti v chrámu Páně rozloučila se
jménem biřmovanců sl. A. Palečková, načež podala J.
EÉxc. nádhernou kytici. Hluboce dojat děkoval nejdp.
biskup a nabádal věřící, aby otevřeně a statečně se hlá
sili ku praporu Kristovu. Svou dobrotou, laskavostí a
svými promluvami zapsal se hluboko náš nejdp. vrchní
pastýř do srdcí všech a mnohá slza zateskla se v očích
mladých i starých, když opouštěl naše město. Bůh že
hnej nejdp. biskupovi na apoštolské cestě další!

Nebovidy. »Ecce sacerdos magnus« (ejhle velekněz)
ozývá se všude na visitační cestě nejdp. biskupa Dra
Josefa Doubravy. — V každé farnosti vznešeného vele
pastýře vítají s radostí a láskou. A po kanon. visitaci
na každé vesničce jistě tím větší úctu, lásku a odda
nost Jeho Excelenci zachovají. Zvláště nebovidská far
nost dlouho vzpomínati bude na nejdp. biskupa, na jeho
v pravdě apoštolskou horlivost a lásku, s kterou jako
apoštol národů sv. Pavel chce býti všechněm vším. —
Na svátek »Nanebevstoupení Páně« Jeho Bisk. Milost
udělil svátost biřmování sedmi stům biřmovancůr. a od
poledne nedbaje únavy sám osobně vedl procesí ke ka
pličce sv. Jana v městečku v Červených Pečkách a po
procesí podával k políbení četně shromážděnému lidu
ostatky sv. Jana. — V pátek po zkoušce z náboženství
konal Jeho Excelence ze zámku vys. uroz. pana barona

býval, návštěvy přednějším rodinám. — Jeho Excelence
svojí dobrotou a svým velepastýřským slovem potěšil
a povzbudil dospělé. A co radostí způsobil těm nejmen
ším — dftkám, když kažďému z nich zvlášť dělal kří
žek! — Arcipastýř také v příčině stavby nového kostela
v Pečkách rozhodl pro rozšíření nynějšího chrámu a
slíbil za tím účelem dobrotivě svoji všemožnou podporu
a pomoc zvláště již obstaráním skizzy. Proto ta láska,
kterou si Jeho Excelence ve farnosti nebovidské zvlá
ště získal, nebude jen prchavou vzpomínkou, ale bude
se osvědčovati upřímnou modlitbou za zdraví jeho, aby
ještě dlouho svůj vznešený úřad vykonávati mohl ke
slávě Boží, ke zvelebení katolické církve a k dobru
svých milých a oddaných oveček.
--12jPosvěcení larního chrámu Páně a generální visltace
v“ Malá obec Grunta u Kutné Hory má farní
chrám Páně, jakým malokterá osada na našem venko
vě může se honositi Chrám v Gruntě jest vystaven ve
slohu románské bastiky, má tři lodi a dvě věže a ro
mánský sloh proveden jest důsledně nejen ve stavbě sa
mé, ale i v celém vnitřnám zařízení nádherné svatyně
mariánské. Stavbu navrhl Rudolf Vomáčka, c. k. vrchní
stavební rada v Praze, budoval J. Sklenář, stavitel v
Kolině, uměleckou malbou vyzdobil Frant. Urban, akad.
madíř v Praze s chotí svou Marií, rozenou Zahradni
ckou, vnitřní úpravu dle návrhu prof. J. Kastnera poří
dila křesťanská Akademie v Praze. Bohatý všechen ná
klad věnovalo záduší gruntské. Stavba chrámu trvala
téměř devět roků a jenom zvláštní péči Jeho Excel. ndp.
bisktpa dr. Doubravy jest děkovati, že letos stavba i
vnitřní zařízení byly dokončeny a že kostel moht býti
v „neděli 24. května slavně vysvěcen. Posvátný obřad
svěcení vykonal nejdl arcipastýř náš za přísluhy 15
kaěží a 6 bohoslovců a poněvadž svěceny byly tři obtáře
nehybné, trvaly obřady s pontifikální mší svatou od půl
sedmé hodiny ranní do jedné hodiny odpoledne. Církev
ní zpěvy při svěcení i při mši svaté vzorně provedl

strně byla zapěna Fórsterova Missa solemnis. Slavnosti
posvěcení súčastnil se též vysoce důst. pan prelát Vor
ček, arciděkan a vikář kutnohorský, jenž jako osvěd
čený znalec církevního umění i jako biskupský vikář zí
skal si nemalých zásluh o stavbu svatyně gruňtecké a
její dokončení. Akademii křesťanskou zastupoval vsdp.
pan kanovník Ed. Šittler, jenž se vzácnou ochotou a
dovedností připravil vše, čeho k vysvěcení kostela bylo
zapotřebí. Zde třeba výslovně zmíniti se o tom, že vnitř
ní zařízení kostela grunteckého slouží ke cti Akademii
křesťanské a že všechny předměty, jež Akademie doda
la, jsou umělecky slohově pracovány, paramenta a bo
hoslužebné náčiní jsou z nejlepšího materiálu zhotove
ná. Zvláště nádherná mariánská kasuje a bohatě zdo
bený kalich došly zaslouženého obdivu a pochvaly všech
přítomných. Obřadů svěcení kostela súčastnilo se veli
ké množství věřících z farnosti gruntecké a z dalekého
okolí, hlavně z Kutné Hory, jimž před kostelem kázah
dp. farář Kratochvíl z Radboře a dp. Pekárek, kaplan
z Kutné Hory. Odpoledne po loretánské litanii, kterou
se smíšeným sborem dovedně zazpíval dp. katecheta
Kudrnovský z Kutné Hory a po sv. požehnání udělil
ndp. biskup svátost biřmování 150 biřmovancům. Po

skončeném biřmování poděkoval místní duchovní správ
ce Jeho Excelenci nejen za všechny namáhavé duchovní
práce, které ve farnosti gruntecké vykonal, ale také za
velikou péči. kterou stavbě a výzdobě svatyně grunte
cké věnoval. Osadníci gruntečtí srdečně rozloučili se se
svým milovaným arcipastýřem, jehož duchovních služeb
a otcovských slov vždy vděčně pamětlví budou.

SEPO ORAVA
Znovuzlacení a opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlavovačský

GAUDENU APPL
V LITOMYŠLI.

Doporučení po ruce. Ha požádání jsem
vědy k službám bezplatně k ústnímu

Jednání se dostaviti.KAM
Křesetice. Mlhavým jitrem pro farní osadu zdejší

začínal slavnostní den 26. května, kdy slaviti se měla
po 13 letech slavnost sv. biřmování. Ač naposledy z ce
lého Kutnohorského vikariátu pro slavnost tu zdejší 0
sada ustanovena, nebyla svým svátečním leskem nikte
rak poslední. Možno o ní užíti slov: Fimis coronat opus
(ukončení korunuje celé dílo). Slavnostní vyzváněná,
střelba z hmoždířů a veselé zvuky hudby hlásaly o půl
8. hod. příjezd Jeho Excelence z Kutné Hory, jemuž
četné banderium a zastupitelstva obcí k Poličanům vyje
la v ústrety. Provázen sbory hasičskými a živnosten
ským spolkem s hudbou přijížděl vrchní pastýř náš k
slavobráně, kde uvítán byl za ochuravělého vysokoro
dého pana patrona Christiana, barona ze Scháffrů pa
tronátním komisařem B. Papežem, pak družičkami za

dítky školní, obecním starostou, duchovním správcem a
řídícím učitelem. Jeho Excelence děkuje za slavné uví
tání, ubiral se v průvodu Mons. a papež. preláta K. Vor
líčka, vikáře a arciděkana kutnohorského a četných ji
ných duchovních do fary a pak do zlatou výzdobou
zářící svatyně sv. Markéty, kdež konala se za četné
účasti slavnost sv. biřmování a naposledy zkouška v
nádherně vyzdobené škole. O půl 5. hod. loučil se vrchní
pastýř s osadou zdejší a vikariátem kutnohorským. —
Vsdp. prelát K. Vorlíček vzletnou řečí děkoval Jeho Ex
celenci za apoštolskou práci na vikariátě kutnohorském
vykonanou, dp. farář Al. Novák díky vzdával za osadu
a vyžadoval apošt. požehnání pro svou osadu. Dvě dítky
krásně přednesenou básní rovněž projevily arcipastýři
dik. Vzpomínaje těch lisíců, jimž sv. biřmování ve vika
riátě kutnohorském uděliš (11.595) a tisíců, jež slovem
arcipastýřským k víře otců povzbudil, loučil se vzneše
ný hodnostář za všeobecného pohnutí s osadou zdejší i
vikariátem, načež provázen vsdp. prelátem K. Vorličkem
a družinou odejel do Čáslavi. Slavnost tuto přítomností
svoji poctil též p. okres. hejtman František Blažek.

Záboř n. Lab. (Oener. visitace.) Nadšeného, důstoj
ného uvítání dostalo se nejdp. arcipastýři našemu také
u nás v Záboři. U slavobrány, postavené proti soše
Panny Marie. vkusně ozdobené případnými nápisy, ohlá
sili příjezd Jeho Excelence především dva trubači, kteří
zaujali svá povýšená místa na samé bráně, načež u pří
tomnosti značného zástupu lidu uvítal Jeho Blsk. Milost
patronátní komisař p. Boh. Pešek, ředitel panství novo
dvorského, Po něm za onemocnělého starostu první rad
ní zábořský p. Jan Polák, nato velmi případně akcento
vanou básní školačky zábořské Marie a Anna Charvá
tovy a posléze místní farář. Jeho Excelence ukázat hned
při tomto oslovení svou osvědčenou rutimmve své odpo
vědi, dotknuv se téměř všech význačných myšlenek,
které byly vítajícími vysloveny. Nato se ubfral špalirem
dospělých a dětí školy kobylnické, svatokateřinské a
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zmíněným patronátním komisařem, říš. poslancem pa
nem Jos. Švejkem, hraběcím nadlesním p. Jos. Slavíč
kem, obecními zastupřtelstvy, místními -školními rada
mi, domácím spolkem křesť. sociálním, hasičskými sbo
ry zábořským, svatokateřinským, kobylnickým a lišic
kým. Památný kostelíček, renovací vnitřní čistě obno
vený, byl v malé chvíli plný. Po mši sv. měl J. Exc..
promyšlenou, hluboce založenou řeč o víře, která vy
slechnuta velkými i malými s pozorností napiatou. Pak
přijalo z ruky Jeho Excelence 474 biřmovanců svátost
posily, ve dvou odděleních, pro něž každé měl nejdp..
arcipastýř krásnou, srdečnou promluwu. A již se řadily
přespolní dítky před okář, aby ukázaly, co se naučily,
co dovedou. Nejprve B. Vondráková z Bernardova, žač
ka III. třídy školy kobylnické, pozdravila Jeho Excelenci
velmi pěkně předneseným pozdravem, načež nastala
zkoušku. Škoda, že čas zatím příliš pokročil a nebylo
naprosto možno déle přes poledne dítky prozkoušet a
dopřáti jim té radosti, aby se všecky mohly svými vě
domostni pochlubit. Bylo potěšením opravdu pozoro
vati, jak to s nimi Jeho Excelence umí a jak rázem si
jejich celou lásku získal a jak mu vesele dítky odpo
vídaly. Bylo již po poledni, kdy V. Švejk, žák II. třídy
svatokateřinské, syn přítomného pana poslance, Jeho
Biskupské Milosti vhodnými slovy vzdal uctivé díky za
jeho všecku dobrotivost a lásku. — Nyní ještě do školy!
Na prahu jejím uvítal Jeho Excelenci domácí řídící pan
Jan Zadražil. Ve třetí třídě shromážděny všecky dítky.
1 tady prostinkým dětinným způsobem pozdraviřa Jeho
Milost maličká roztomilá Martička Robovská, která by
byla bezmála své rozčilení, radost a očekávání odsto
nala tak, že by si ji musila matinka odvézti domů ne
mocnou. Ale nepoddala se a uvítala. | bylo velice tklivé,
jak jí Jeho Excelence politoval, povzbudil a potěšil. I zá
bořska škola se dobře držela, ač byla přece už jen únava

IH. třídy Alois Vaněk. | ten se zhostil svého úkolu zda
řilee — Odpoledne rychle míjelo. Nežli jsme se nadáli,
už byly 4 hodiny a zvony zvaly do kostela na roz
loučenorv. Dp. farář poděkoval Jeho Excelenci za jeho
všecku lásku, shovívavost, horlivost Arcipastýř proje
viv ještě jednou radost a spokojenost se vším, co styšel
a viděl, rozlouči! se s pp. patronát. úředníky, duchoven
stvem, pp. starosty obcí a všemi přítomnými a za hla
holu zvonů opustil Záboř, aby se zastavil ještě u Sv.
Kateřiny. | tam jej uvítal starosta obce p. J. Kout pří
padným proslovem, ma který odpověděla Jeho Bisk. Mi
lost delší řeči. Stejně bylo i v kostele. Nato navštívit Je
ho Excelence p. poslance Švejka v jeho domově, kde
bylo uchystáno občerstvení. Ale čas kvapil a do Červ.
Peček není zrovma blízko. — Návštěva Jeho Excelence
v Záboři učinila dojem nejlepší. Není tu jediného člo
vška, kterému by se byl nejdp. biskup cele nezamlouval.
Každého si všímme, pro každého má nějaké vlídné slo
vo. Každý cítí, jakou opravdovou řáskou ke všemu lidu
jeho šlechetné srdce plane. A ta vroucnost, srdečnost,
upřímnost. sdílnost otvírá mu zase navzájem srdce všech.
Tak působí srdce, výmluvnost a takt.

Hor. Jelení. Dne 14. května konal se u nás pohřeb
v Pánu zesnulého Boh. Kolárského, továrníka a starosty
města, za účastenství všech místních spolků a korpora
cí a velikého počtu jiných smutečních hosti, přes to,
že deštivé počasí přes celé dopoledne trvalo. Taková
účast jest zajisté důkazem, jaké vážnosti a úcty zesnulý
požíval. Pohřební obřady vykonal zdejší vidp. farář
spolu s vldp. farářem Borohrádeckým a dp. kaplanem
zdejším. Nad rakví v kostele po slavné zádušní mši sv.
promluvil vldp. Fr. Dušánek, farář města zdejšího, vel
mi tklivou pohřební promluvu, označiv, jakého to muže
v čele obce stojícího město ztrácí, co pro město vykonal
a ještě ve své obětavosti vykonati mohl, kdyby Pán
života a Sturti v tak mladém věku z tohoto světa ho
byl neodvolal. Také dělnictvo ztrácí v něm pána vždy
milého, na kterého s vděčností vzpomínati bude. Promlu
va ona dojala všech přítomných, jelškož vytryskla ze
srdce upřímného, život zesnulého dobře znajícího. Jsa
mužem svobodomyslným, svobodu přál všem. Nebyl o
všem členem kat. soc. jednoty naší, ale zastancem a
příznivcem vždy. I jeho přáním bylo, aby spolek náš
pohřbu jelro se súčastnil. Už z úcty k zesnulému jsme
tak učinili, ne však z toho důvodu (jak nám od soc. de
mokratů jest předhozeno), že byl členem naším a záro
veň místostarostou Sokola. Ovšem vždy jako katolík
své povinnosti konal, zacož dosti v novinách byl tupen,
o světlo v chrámu Páně našem se postaral, dav na svůj
náklad zříditi elektrické osvětlení, jež k ozdobě chrámu
Páně nemálo přispívá. Jako katolík zemřel, přijav po
řádné přípravě svátost posledního pomazání. Bůh budiž
jemu milostiv!

Velké Jeřice. V pondělí 25. května snesla se nad
Vel. Jeřicemi bouře, provázená vydatným deštěm. Blesk
sjel do topolu u mlýna p. Ed. Erbena a rozrazil jej na
dvě polovice. Jiný pak sjel na stavení koláře p. Fr. Pou
ra, tam urazil prkenný štít, vjel do dílny, z níž právě p.
Pour odešel, roztrhal strop i stěny, rozmetal doškovou
střechu, ale nezapálil. Z obyvatel nebyl nikdo zraněn.

Bohánka-Skála. Na svátek Nanebevstompení| Páně
konala se v této obci řídká a významná slavnost. Svě
cen byl toho dne krásný, umělecky zhotovený, pískov
cový kříž, stojící uprostřed obecního hřbitova. O 2. hod
odp. dostavil se do chrámu Páně ve Vel. Jeřicích zástup
tamních osadníků se svým starostou p. Kleanďrem v
čele a dítky tamní obecné školy se svým p. učitelem
A. Stuchlíkem. Po sv. požehnání připojit se k těmto
veliký zástup osadníků z ostatních přifařených obcí,
všichni se seřadili a v dlouhém průvodu za zvuků bud



by a nábožných zpěvů křáčeli se světitelem vdp. fará
řem jeřickým k novému kříži. Tam ve špalíru očekával
vdp. světitele tamní hastěský sbor, obklopený přečet
nými věřícími z celého okol. Když zpěvácký sbor za
řízení p. J. Nováka zapěl bezvadně případně zpěvy, vy
stoupil vdp. světitel na vyvýšené misto a promluvil k
shromážděným o příčinách, pro které my katolíci ctí
me sv. kříž, vybídl. přítomné, aby mitovaši kříž, jenž je
znamením naší sv. víry a na tomto místě dobrým zna
mením obětavosti a křesťanského smýšlení celé osady

duch pověry a mravní zkázy, ale aby zůstali vždy věr
ni tradici svých předků. Po vykonaném svěcení a mo
d'itbách za zemřelé osadníky zapěli přítomní píseň »Od
počiňte v pokoji« a za zvuku hudby odebírali se účastní
ci k p. obec. starostovi, kdež oddali se volné zábavě.
Kéž ten Ukřižovaný žehná vždycky těm, kteří ho v
tento den s láskou a nadšením uctili!

Od Rychmburku. Veliká sensace — splašil se jan
kovity autobus, aniž by jej byl někdo podráždil! V so
botu odpoledne dojel autobus, udržušící spojení mezi
Skutčí a Vys. Mýtem, do Proseče. Zastavil se blíže po
šty. Snad šofér dobře nezabrzdil anebo v benzinu po
vstal horký vzdor — proto došlo na svahu, pod nímž
jest potok, k svémocnému pohybu. Autobus bez dotazu
u vozotaje se rozjel a schladil svůj horký stroj ve vodě.
Nastala panika. Na sto lidí a čtyři koně pomáhali auto
busu na souš. Ryla veliká práce s takovým mamutem.
Korečně pe společném domlouvání a podpírání dal si
kolos řící a vyjel na silnici. Autobus neutrpěl žádné
zvlásní poruchy, ale cestující si odlehčovali heroický
mí výkřiky, protože si odnesií z nedobrovolného inter
mezza četné odřeniny. Šťastnou náhodou se nezmrzačil
žádný. Ale z překvapujícího rozmaru toho autobusu bu
doi míti radost pouze lékárníci. Poštovní erár rozhodně
z toho výdělek míti nebude. Patrno, že i autobusy vy
žadují velice pečlivé krotitele, aby v náhlém divokém
záchvatu neublížily ani sobě ani jiným.

Záložna v Hradci Král,

vandrneny A3
Vkladyvázanévýpovědí4 kb |a vklady pokladničkové

Markoušovice, (Hudba chrámová). Na Hod Boží
Svatod. »Vidi aguam«, chorál ed. vat. s průvodem var
han. Ints.: »Spiritus« a Kommunio: »Factus«<, Ihlasně s
prův. varhan. Bonvin, Op. 101. »Alleluja« V.: »Emitte«
Sekvenz: Veni« 4hl. sm. sbor s prův. orchestru a varh.
od Grubra. Op. 147. Offert. »Confirma« 4-hlas. sm. sbor
s prův. varhan od Leitnera -- pevné části mešní; Tau
bitz Op. 6. Odpovědí: Chorál ed. vat. »Tantum ergo«

o—-—————

orch. a varhan. Reinmann do C, »Tantum ergo« a »Ge
nitori« 4-hlas. sm. sbor s prův. orch. a varhan, Reinmann
č, 1. — Na pondělí svatod. Introit: »Cibavit« a Kommu
ni: »Spiritus« 1-hlasně s prův. varh., Bonvin Op. 101.
AHeluje V.: Loauebantur: 4-hlas. sm. sbor s pr. varh.
od Leitnera. Sekvenz: »Veni« 4-hlas. sm. sbor s prův.
orchestru a varhan. Gruber op. 147. Offert. »Intonuit«
4-hlas. sm. sbor s prův. varhan, Leitner. pevné části 4
hlas. sm. sbor s prův. orchestru a varhan, Taubitz Op.
6. »Tantum“, »Genitori« Choral ed. Vat. Odpol. se zpí
vají s prův. varhan Litanie k nejsv. Srdci J. a předepsa
né Oltáření a Nápěvy modlitby. — Na žádného sklada
tele círk. skladeb se nelze spolehnouti. U nás se každá
skladba zkouší, odpovídá-li předp. církevním, text těm
to přiměřeně upraví, nástroje zakázané vyloučí a pak
teprve se skladba ta provádí — a požehnání Boží ná
mahu tu stokráte vyváží a nápadně provází.

rodina vzdává tímto všem šlechetným dobrodincům
srdečné »Zaplať Pán Bůh:, kteří prostřednictvím důst.
farního úřadu zdejšího přispěli jí v tak hrozném neště
stí. Dobrotivě darovali: vdp. A. Štěpina, c. k. prof. v
Poličce, p. Petr Prášil z Roškopova po 1 K, p. Cel. Sou
kup z N. Benátek, p. V. Maťátko z Újezdu Podh., dp.
A. Peměkl, farář ve Zruči, vdp. J. Kousal, děkan v Ho
řicích po 2 K, vdp. M. Jičínský, farář ve Všestarech,
vletpí. Jos. Pojarová z Vídně XX. po 3 K, vdp. farář J.
Profous v Býšti. Spolek Záchrana v Jičíně a s). Ziková
2 Jičína po 5 K. Prostřednictvím dp. Fr. Říba. faráře ve
Studenci 8 K. Vlctpí. Anna Černá, obchodnice v Jaro
měři, vlctpí. Marie Jakubcová v Jaroměři a vdp. AL
Kaván. bisk. vik. sekretář v Rokytnici po 10 K. Nejme

novaná z Dobrušky 2 K, Anna HI. z Hradce Krát, po
skala balík šatstva a prádla. Ze Suderwichu od sl. Jed
noty Svato-Václavské 6 K (Vestfálsko). — V Křížlicích,
dn: 16. května 1914. — Rodina Nechanická.

Různé zprávy.
-.- Ráj francouzské svobody. Městský rada Veérgand
v Cenfolensu, který jest zednářem. dal při setkání knězi
Pichérýmu beze všt příčiny poliček. Už to jest význam

no, že žaloba kněze na takové barbarské jednání neby
la provedena před soudem trestnám, nýbrž smérčím. Ver

proto, že nemůže křidně snést Zádného kněze. Zednát

ský soudce smírčí odsoudil útočníka pouze k pokutě půl
druha franku. Nyní tedy již zednáři vědí, jak lacino mo
hou kněze poličkovat. Za deset franků mohou rozdat
ran jako při rvačce o muzice. — Ale co hned považují
zednáři za hotový zločin u kněží! Volnomyšlenkářská
inkvisice zjistila k své veliké hrůze, že dva školní bratři
Flamidien a Pavel se zdržují v republice v jedmém bytě.
Zjištěno ostřížím zrakem také tolik, že tito smělci se
společně modlili. Jelikož však zákon protikongregační
zakazuje školním bratřím ve Francii bohoslužbu, hned
nastalo nejpřísnější vyšetřování. Vždyť tací mnichové
mohou způsobiti nejhorší převraty, kdežto beránci soc.
demokratičtí, pumoví anarchisté a pařížští apačové jsou
lidmi velmi hodnými. Že se tolik vláda lekla dvou zcela
pokojných kněží, dokázala jenom to, jak se v ní ozvalo
zlé svědomí. Na jedné straně vláda rozhlašuje, že jt ne
uškodí statisíce ozbrojených nepřátel, křičí do světa, jak
občanstvo dovedlo poraziti klerikální pověry — ale na
druhé straně již dva mniši jí nahánějí smrtelnou bázeň.
Vláda se leká, aby katolíci si neuvědomil všude, jak
jsou ujařmování hrstkou prodajných ziskuchtivců. Tato
bázeň volnomyšlenkářská se projevila také v Mouvaux.
Do jesuitské budovy, v níž bydlilo pouze 10 členů řádu.
vniklo 80 četníků, vedených komisařem, aby vypudili
obyvatele z jejich vlastního majetku. Ozbrojená moc
dobře věděla, že přikročuje ke skutku protilidovému, že
jest potřebí silné ozbrojené moci k zastrašení silných
vrstev lidových. Však také katolické obyvatelstvo ode
bralo se do domu a protestovalo proti akci ozbrojené
moci. Vždyť se tak vláda stavěla proti právům a snahám
lidu samého. Že se řeholníci v Lille sůčastnili volební
kampaně s hlasovacím listkem v rukou, pomstila se jim
vláda tím, že nařídila zavření jedné jejich koleje. Zkrát
ka Doumergův vládní kabinet, který jest tolik zkompro
mitován hanebnými aférami, snaží se uspokojiti aspoň
radikální nespokojence novým pronásledováním katolí
ků. Hodi-li se fanatikům taková kost, zapomenou ná
chvíli na své protesty, pozornost od ministerských vý
dělečných čachrů se na chvíli odvrátí. Ale tato umlčo

vací a tutlající taktika dlouho širé vrstvy národní v do
brovolném zajetí neudrží.

Bulhaři oslavují sv. Cyrila a Methoděje. Národní
svátek apoštolů slovanských Cyrilla a Methoděje ko
nal se 24. t. m. v Sořii velmi slavnostně. Dopoledae po
bokoslužbách uspořádán velkolepý průvod ze všech vr
stev občanstva. Zároveň universita uspořádala v Nár.
divadle literární slavnost. Odpolednímu průvodu v čele
byli profesoři a studenti universitní. Uspořádány sbírky
na zřízení fondu na stavbu křižníku, jenž má dostati
jméno svatých Cyrilla a Methoděje. Z výnosu večerní
slavnosti universitou pořádané založen fond pro zřízení
pomníku sv. Cyrila a Methoděje. Po celý den konaly
se veřejné zábavy lidové. Tak uctívají Bulhaři sv. bra
try Soliňské.

V:elicos. Uherský ministerský předseda hr. Tisza
měl souboj s posl „Št. $l. Rakovszkým. Sekali se 20
minut savlemi a rozešli se neusmíření, každý s menší
ranou na těle. — Na vídeňské universitě promován byl
na dokrora lékařství 70letý rada zem. soudu ve vý
službě dr. Ed. si. Feyerer. Teprve na pensi počal stu
dovati lékařství. — Za posledních 30 let od r. 1880 do
r. 1910ubylo židů v Čechách o 25 procent. Znalci poměrů
odůvodňují to hospodářskou zdatností ostatního obyva
telstva. — V okoli Lvova snesla se obrovská mračna ko
bylek, jimiž na polích a sadech natropeny velké škody.
—. V Středozemním moři před Bizertou kotví 106 váleč
ných lodi francouzských se 400 děly. 25.000 mužů po
sádky tu stojí pod velením 6 admirálů a 900 důstojníků;
nejsilnější námořní moc, jaká za míru byla shromážděna
ve francouzských přístavech. — Na ulsterské pobřeží
depraveny byly opět veliké zásoby zbraní. které 50
automolLily rozveženy byly do bezpečných úkrytů. —
Císař 22. května, poprvé od svého onemocnění prochá
zel se v zahradě schonbrunnské. — Od r. 1829 nebyl na
Islandš spáchán žádný zločin, a dva strážníci stačí ú
plně, aby na celém ostrově udrželi veřejný pořádek a
bezpečnost. -- Proti porotnímu rozsudku v aféře Šviho
vě podal zástupce dra Švihy dr. Bouček zmateční stíž
nest. — Mladočeší na fond strany sebrali již nad 100
tisíc K. —- Vojenských kapel smí býti používáno pouze
jako hudebních sborů při koncertech a na místech, jež
vyhovují vojenské vážnosti. — Bulharsko-srbský poměr
se zase zhoršil a v Bulharsku dáno zase heslo boyko

Rozumné stanovisko. Dle zprávy »Hlasů Venkova“«
(ze dne 22. května) pravil na pracovním sjezdu agrár.
dorostu v Praze 18. t. m. posl. Udržal o přípravách a
grárních k oslavám Husovým m. j. toto: »Oslavování
par'átky nejsvětovějších událostí naších dějů, oslavová
ní velké kulturní a národní doby české nesmíme zneužíti
k protináboženskému štvaní. K protináboženskému štva
ní hodilo by se nejméně oslavování doby právě nábo
ženským zanicením nad všechny časy jiné vysoko vy
nikající.«

Slovácké museum v Uh. Hradišti. Dne 1. června na
svatodušní pondělí o 11. hod. dopoř. buďe otevřeno Slo
vácké mnscum v Uh. Hradišti. Ze všech koutů mor. Slo
vácka a také uherského Slovenska sejde se k této slav
nosti lid v malebných krojích. Na programu je jízda
králů. slovácké zvyky a tance. Zájem na všech stranách

se jevící, slibuje velkolepý průběh.
Dar. K uctění památky zemř. vdp. Aloise Utbricha,

Kampě 20.K. Uctivé. díky a. zaplať Bůh vzdávají neví
domé dívky. E

Máj plný krásy, vyhaslé oči nevidomých dívek ne
uvidí. Potěšmeje aspoň dárkem, který přífímá:Útulna
slepých dívek v Praze III., na Kampě. Tam jsou ty nej
nešťastnější! | administrace listu příspěvky uveřejní.

Kalendář katolického studentstva českoslovanského
byl dan již do tisku. Vzhledem k tomu upozorňujeme na
še studentstvo, aby, pokud možno, předem přihlásili
se o zaslání kalendáře za účelem usnadnění prací admi
nistračních, Páni inserenti, kterým zaslány objednací li
sty, se upozorňují, že lhůta ku podání insertních objed
návek jest stanovena do konce tohoto měsíce. Komu
v této lhůtě tak učiní bez objednacího listu. Inserce v
snad omylem nebyl zaslán list objednací, prosíme, nechť
kalendáři jest velice levná (15 K celá, 8 K půl, 5 K čtvrt
a 3 K osmina strany), podmínky platební příznivé (splat
no po vyjití kalendáře). Přihlášky a objednávky přijí
má Ústředí českosl. katol. stud. v Praze II., Voršilská I.

M
dobra Avp

Žádejte
vědy výslovně

MAGE ožení

a dbejte, aby bylo na
lito z původní volké
láhvo MAGGI'0, neboť
v té nosmí so dlo zá
kona nabízoti k pro
deji nic jiného, mož

koření MAGGIHO.

MAGGI'O kořenípředět|
všecky mapodoboníny, n0
dejte si proto vnutíti nio

jiného.

ADOLF HORÁK,
pozlacovač v Rychnově n. Kn.

dovoluje si oznámiti veledůstoj. duchovenstvu
a sl. patronátním úřadům, že otevřel nově

odbornou

pozlacovačskou dílnu
pro veškeré práce kostelní.

Provádím přezlacování oltářů, kazatolen, Božích
hrobů, křížových cest, pomníků, křížů atd. —

Četná doporučení mám po race.

Rozpočty i veškeré informační cesty na požádání
bezplatně.

Zal. 1850. Zal. 1850.

Karel Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů vwkaždém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem ruční práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu
zřízení provádí se co nejpečli

věji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

S"
Čtěte a rozšiřujte spie:

Dbrana ÚGiy OTalojadsků,
Sepsal Dr. Fr, Reyl. © Cena 8 hal.

Zasílá a při hromadných objednávkách větší
| slevu poskytne
| administrace „Casových Úvah“ v Hradel Král.



V nejhlubším zármutku nad úmrtím drahé, nezapomanutelné tety,

Joseliny Tykalové
byly nám velikou útěchou přečetné projevy srdečné soustrasti a hojná

účast při pohřbu.

. slečny

| <

Za všecky dojemné důkasy vzácné přízně vzdáváme všeohněmm | Právěměl
m =nejvroucnější díky.

druhé doplněné vydání nád
Zvláště pak uotivě děkujeme vid. duchovenatvu, slav. Mariánské herného illustrovaněho díla

kongregaci, slov. p. primáři MUDru Bedřichu Honzákoví a vůbeo všem,

kteří jakýmkoli způsobem náš bol zmírniti se snažili.

Odplať Bůh stonásobně! RA LOVNÁ

Josef Schwarz,
o. k. soudní oficiál, |

Lidové legendy o Matce
Boží. - Napsal Marian

AA4444444444444444 ODarevná Gawalewicz,illustr.
* zv Petr Staochiewioz.Pilnáčkovoaa4a 2, |
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| Korupce. /
Už by 52 molla zavésti stálá rubrika © tom,

jak novohusité zneužívají vlivných národních funk
cí k plnění vlastních kapes pod protekcí — titulu
lidovosti.

mo jiné poslanec Vojna. Byl to člověk zcela chu
dý. Když se stal jednatelem Zemské jednoty že
lezničních zřízenců nár. sociálních, prováděl proti
předsedovi prudkou, systematickou oposici — až
se stal předsedou sám. Když si tak zlepšil své po
stavení, pojednou zapomínal na své opravné plá
ny. Opíraje se o několik ochotných pomocníků,
dbal hlavně o utvrzení své kariéry. Stýkal se také
s pol. komisařem Klímou v »Demince« a jinde. Ale
k vlastním stoupencům se choval Vojna aristokra
ticky — jako milostivý pán.

Palba však začala do nár. soc. strany také z
jiné linie. Vznikla nár. soc. oposice na Žižkově,
která založila stranu »neodvislých nár. sociálů« a
vydává časopis >Náš boj.« Časopis ten si zaštval
proti kandidatuře Netolického. Proti klofáčovcům
napsal: »>Náshonili demonstrovati proti svatojan
ské oslavě a štvali nás jednou, bychom přepadli
procesí. Šviha však podepisoval klerikálům rever
sy, Choc šel do Čenstochové na pouť ..... Král,
Auda a Klečák vydali svého času pro užší volby
na Moravě prohlášení, by v těchto užších volbách
bylo pracováno pro klerikály.« — Inu za mandát
a udržení vlastní kariéry i klerikální oportunita
dobrá pro nejradikálnější husity. »Čes. Slovo« kři
čí, že podepsaný redaktor odbojného listu Fr. Heř
man není stoupencem strany nár. sociální, že se
jedná o >úžasně nemravný, ale rafinovaný pod
vode, jehož se dopustila — mladočeská strana. Ale
Heřman přece byl tajemníkem nár. soc. organisací
v Praze a v předměstích. O tom se »Čes. Slovo«
nezmiňuje.

„Autonomistický soudruh Fr. Šustáček, poklad
ník »Českosl. svazu obch. a dopr. zřízenců« v Brně
vyraboval kasu do dna. — Zpronevěřil i peníze
určené pro podporu chudých soudruhů. Po překva
pujícím výsledku revise prohlásil Šustáček, že mu
sil krásti proto, poněvadž mu zase jiní soudruzi u
kradli z pokladny na 200 K.

Dobře řekl dr. Kramář v Litomyšli: >My žije
me vůbec nad své poměry. Zahnizdila se touha po
zbohatnutí a proto to tak nevesele u nás vypadá.
Kdo hazarduje se svým; hazarduje s veřejným. Ne
věřte těm, kdož slibují vám modré s nebe, kteří
mají kuráž převraceti světy, ale podívejte se z
blízka, zdaž převraty ty udělati dovedou a je-li
to tak lehké. Nevěřte těm, kteří vám budou slibo
vat, že proti všemu se postaví, a pří tom patří do
strany, která se chodí omlouvat na policii.«

Dne 24. t. m. feuilletonista »Nár. Listů« před
vádí časovou debatu dvou lidí:

Podvodník dobře ví, co je zlo a jaké budou
následky. A přece prodává důvěru přátel, přece
falšuje cifry. Praví se, proč mají stále užívat jen
druzí? Užiju také!

— Nízké, nemravné smýšlení.

ve světě člověk, který je sice mravní, ale více nic?
Který nemá ani peněz, ani postavení, ani jiné mo
ci, aby si opatřil — požitek? ...

— Právě v tom je mravnost. Síla o sobě! Sama
obstojí ve světě, na nikoho se neohlíží, od nikoho
nečeká odntěny.Ani uznání...

— Krásně! Kde však se dobrat takové vzácné
síly?

— Moderní nauka ji skýtá. Morálka rozumu!
Liší se od staré citové ...

-—Nebývala ta lepší?
— Naopak! Jindy lidé věřili v odplatu věčnou.

Být mravným k vůli nějaké odplatě příští, není
mravnost, ale spekulace.

— Tenkrát aspoň lidé bylispolehlivější. Nebývalo tolik defraudací.
— Ale důstojnost lidská trpěla. Ta žádá, aby

rozumovládalcity.
— Jenžepoznatek rozumu mluví o rovném

právu všech...
— Plným právem.
— O stejném právu všech na život a požitek...
-—Zcela správně.
— Mám-li stejné právo, užívat jako kdo jiný,

pak mi rozum praví ... Není-li pak cizí majetek
vlastně bezpráví na mně páchané? ...

— Osobní majetek? Jediná záruka rozvoje,
pokroku, vůbec vzdělanosti?

—;Možná. S hlediska vyššího, rozhledu, snad.
Který však prostý rozum uzná ty nesrovnalosti a
pochopí je? A poněvadž většina lidiček hlediska
vyššího rozhledu hikdy nedospěje, ani nemůže do
spět, k jakým cílům pak vlastně směřuje ten obdi
vuhodný — rozvoj?<

Autor dodává:
. »Novověká vzdělanost překypuje sebechvá

lou. Obzvláště na své morálce si zakládá. Sám vý

©a.

vod přesně logický, čistý rozum! Jaká vymoženost
doby, ta pronikavost závěru, které odstraňují a ni
čí všecku citovou ilusi. A přece holý klam. Ta
vzpoura rozumu proti přeludům citovým není žád
ná vymoženost doby. Je tak stará, jako svět sám.
Aspoň, kam vědomost sahá.«

Pisatel poukazuje na hořekování Jobovo nad
nesrovnalostmi na světě. Ale Job na konec se koří
přece Všemohoucímu. Cit u Joba zvítězil. »Jeho ci
tová. morálka osvědčila se silou, která přes dva
tisíce let dovedla býti vzorem společenského těle
sa. Jak bude s novou, rozumovou? Člověk starého
světa nosil v srdci zákony božského řádu světa.
Býval za všech dob sláb a prohřešil se snadno. Ale
v zápětí pociťoval poklesek proti řádu bolestně ve
svém nitru, kajicně podroboval se pokutě a stávalo
se, že sám se udával z viny, aby se vyrovnal. Vě
domí porušeného řádu bylo mu nesnosné. Očisťo
val se zpovědí. Člověku nové doby zpověď je
směšna. Nosí své zákony jen v rozumu. Bude také
sláb a bude vědět, kde se prohřešil proti zákonu.
Ale nebude ho proto hnisti žádná bolest. Vynaloží
jen bystrost svého umu, aby unikl pokutě a trestu.
— Jako ve staré Spartě. Šelmovství je dovoleno,
jenom běda toru, kdo se dá chytit! .... Jenže ve
staré Spartě vychovávali mládež pro tvrdý život,
naváděli jí tužit svaly a smysly, snášet slotu a
psotu, zříkat se požitku a kde přikáže vlast, položit
ochotně život po příkladu Lakedajmonských! ....
A novověk? Má také své zásady. Třeba sloužit o
becnému dobru, společnosti a národu, ale jen pokud
je v souhlase s vlastním blahobytem. Třeba kráčet
s dobou, která tihne k rozkvětu, hlásá právo na
stejný požitek všech. Třeba především užívat svě
ta a sám co nejpříjemněji možno, se vyžít.
Těžko nazírat za clonu budoucna. Kterak odhad
nout, jak bude dále? A morálka rozumu zdali také
se osvědčí svorem společenského tělesa na — dlou
há tisíciletí?«

STROJE
Trledry a
dalekohledy

jen světoznámých
známek, dodává

firma:

adlslav Š ! Praha, Václavské n. 53.
věru hodným osobám též mírné měsíční splatky. | Žádejte cenníky.
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Kulturní jiskry.
Literární novinkou letošního jara je Dra Sol

dáta »Nástin základův a všeobecných zásad spole
čensko-hospodářských«. Podíl údů dědictví sv.
Prokopa v Praze na rok 1913.V záslužné knihovně
katolické vědecké revui sv. Prokopa vydána byla
již celá řada obsažných a cenných prací ze všech
oborů katolické vědy. Jen obor nejmladší vědy
společenské byl dosud bez pěstitele, až knihou Sol
dátovou došel důstojného zastoupení. Spis Soldá
tův jest velmi cennou publikací v katolické litera
tuře české, která vykazuje poskrovnu vědeckých
spisu sociologických a vůbec postrádala dosud sou
stavně psaného díla o národním hospodářství, dle
zásad mravouky křesťanské pěstovaného. Spisova
tel, chvalně známý ze svých dřívějších prací, roz
luštil velmi zdařile problém důkladnosti obsahu v
přístupné formě, proto nelze pochybovati, že přij
de kniha jeho vhod všem, kteří se o veřejný život
zajímají. Soldátovy Základy národohospodářské

jsou knihou veskrze praktickou a nezbytnou pro
orientaci katolických praktických sociologů, kteří
nebudou nuceni, jako dosud toho bylo třeba, shá
něti pracně informaci i theoretický podklad pro
svou činnost v německých dílech, protože naleznou
nevyčerpatelnou studnici vědeckých poznatků ve
spise Soldátově. Jednotlivé statě knihy tvoří vhod
né náměty pro poučné přednášky ve spolcích a
hodí se dobře za vhodnou četbu křesťanských so
ciálů. Uvedeme titul důležitějších kapitol knihy. aby
jeji obsažnost stala se přehlednou. Kniha obsahuje
statě:

Základní pojmy národohospodářské. — Ho
spodářství národní. — Věda národohospodářská. —
Přehled dějin vědy národohospodářské a. její
směry. — Systémy národohospodářské. — O soci
álním systému práce či solidarismu. — Poměr vě
dy národohospodářské k jiným vědám a její zá
kony. — Společnost. — Rodina. — O společnosti
státní. — Soukromé vlastnictví. — Právo dědické.
— O blahobytu po smyslu sociálního ©systému
práce. — Území a národní blahobyt. — Obyva
telstvo a národní blahobyt. — Vzrůst obyvatelstva
a otázka lidnatosti. — Plemenné vlastnosti a je
jich pěstění. — Další podmínky blahobytu národ

Na 535 stranách vykládá kniha základní pojmy
národohospodářské nauky a sociologie, dokazuje
nepostrádatelnost nezměnitelných norem křesťan
ské mravouky i v nynějším rušném životě hospo

“

dářském. Kniha Soldátova vedle výkladů základ
nich pojmu národního hospodářství je také apolo
getikou životní síly nauky křesťanské. — Spis lze
co nejvřeleji odporučiti, protože je skutečně cen
nou prací, bez které se těžko může obejíti nejen

. ————————————mmmmm

Dr. Reyl.
Největší paroloď světa nastoupila 14. t. m.

první cestu z přístavu Cuxhavenu do ©Ameriky.
Jest to turbinový rychloparník >Vaterland.« Loď
stála 35 milionů. Tento plující kolos může vézti
přes pět tisíc lidi. Posádka čítá 1234 mužů, mezi
nimi 1 komandéra, 4 kapitány, 7 důstojníků, 1 vrch
ního inženýra, 3 první inženýry, 35 inženýrů a e
lektrotechniků, 3 lékaře, 3 pomocníky lékařské, 1
ošetřovatelku, 3 úředníky pro závazadla, 3 tele
grafisty, 3 telefonisty, 1 stenotypistu atd. atd. Pro
kuchyni jsou 3 vrchní kuchaři, 53 podřízených ku
chařů,350 stewardů, 5 cukrářu,46 číšníků atd. Pro
cestu Ge New Yorku a zpět do Hamburku veze
loď s sebou: 45.000 liber čerstvého masa, 8500 liber
zvěřiny a drůbeže, 8000 liber ryb, 15.000 liber chle
ba, minio četné jiné požívatiny.

Dr. Kramář o radikálech. Vůdce mladočechu
na voličské schůzi v sobotu v Litomyšli pravil:
»Prof. Masaryk má specialitu hájiti odsouzené. Ně
kdy jest to velmi ušlechtilé, ale přicházet dnes —
po procesu, v němž on i dr. Bouček vedli svědky
tak nemožné, kde dopustili se zhanobení svědků
způsobem, který nikdy nedovedeme odpustit,s tím,
že Šviha jest nevinen, jelikož to řekl pan Klíma
nebo president Křikava, tomu nikdo nemůže rozu
mět. Profesor Masaryk odvolává se na moji roz
mluvu s presidentem Křikavou, mým starým ko
legou z university. Musím konstatovat, že mě pre
sident Křikava nikterak neubezpečil, že by nebyl
Šviha koufidentem, nýbrž on mi pravil, že Šviha
nedělal nic tak zlého, načež jsem já mu odvětil,
že jeho názory jakožto policejního presidenta a ná
zory české politické veřejnosti na skutek Švihův
jsou jistě podstatně různé.

Masaryk chce však rozvířit otázku v ten
smysl, učinil-li Šviha něco národu nepříznivého či
nikoliv. Což smysl pro mravnost a čest poklesly
již tak hluboko, že nespatřuje se již něco úžasné
ho v tom, že je někdo konfidentem? Nechci snad
sahati na čest policejních úředníků a zřízenců, kteří
začasté i život svůj nasazují ve službě, ale aby
někdo, poctěný důvěrou veřejnosti, byl ve službě
policejní a pak aby se ještě uvažovalo, škodilo-li
to národu či nikoli, to znamená takové poklesnutí
smyslu pro čest, že musili bychom se obávati o
svoji budoucnost, kdyby takové uvažování mělo
se stát všeobecným.

Vše to, co doprovázelo a doprovází proces
Švihův, jest mnohem horší, než proces sám. Psalo
se o syčárnách, o přechovávačích, horších než zlo
ději. My opovrhujeme takovými prostředky, tako
vou špínou nechceme třísniti sebe, to jsme přene
chali panu dru Boučkovi a svědkům prof. Masa
ryka. Když všecky strany české i německé útočí
na vládu, aby případ vysvětlila, jistě by to učinila,

věc. Nechci ani připomínat, jak mně se vedlo. Ne
směl jsem mluviti v Kutné Hoře a v Jičíně jen pro
to, že jsme v »Národních Listech« napsali, že v zá
piscích Anýžových stojí, že ve straně nár. soci
ální bylo 18 špiclů. A uvažte, že i při procesu sám
dr. Bouček prohlásil: »My víme, že někdo prozra
zoval, ale my chceme věděti, kdo to je.< Oni tedy
mají podezření, že by to mohl býti ještě někdo jiný
než dr. Šviha! A konečně, .co řekl sám Šviha i po
slanec Klofáč? Výkonný výbor věděl o spojení Švi
by s policií a přál tomuto spojení, neboť chtěl prý
se tím brániti proti tomu, co z jejich strany bylo
na policii vynášeno! Když jsme to řekli my, bylo
to nejstrašnější věcí, ale oni se s tím dokonce
mohou chlubiti!

Povídka o vymáhání tiskárenské koncese jest
velmi naivní, neboť známo jest, že svou koncesi
obdrželo »České Slovo< ve Vídni, a konečně i my.
jsme všichni vymáhali různé koncese a nikdy jsme
nebyli proto na státní tajné policii. Už to, když se
řekne, že dr. Šviha byl dvakrát ve výkonném vý
boru a 40krát u dra Klímy, že místo do schůzí cho
dil na policii, jest hrozným -mementem pro onu
stranu. Což měl (Šviha) tolik toho omlouvati? Což
bylo tolik těch, kteří nosili nepravdivé zvěsti na
polici? Což neměli poslanci ve výkladu svých
skutků a své taktiky blíže z parlamentního fora k
ministru presidentovi, což musill choditi ke Klf
movi? Což jest možno věšet celému národu ta
kového hejla na nos, že by klub 14 poslanců u Ki
my se očišťoval, že není tak zlý, a nešel by přímo
k těm, kteří řídí politiku tohoto státu? — Nejenom
něco, nýbrž hodně mnoho jest shnilého v dánském
státě strany nár. sociální.

Nyní najednou volají nár. socialisté, že vším
vinna jest vláda, a poslanec Klofáč dokonce v de
legacích uvádí případ Švihův jako důvod, proč
bude hlasovati proti vládě. Připomínám však, že
dr. Šviha dal se angažovat nikoli za nynějšího ka



binetu, nýbrž za barona Bienertha, čímž věc jest
ještě horší, neboť tehdy národ český byl celý v
obstrukci Chtějí snad také přesvědčiti nás, že
vlastně dr. Klíma chtěl sloužit svému národu a ni
koli tomu, kdo ho platí? U nás hledají se vždy pří
činy, vlivy okolí a bůhví co ještě, k vysvětlení zlo
činu, takže za nedlouho budou pomalu všichni vln
ul, jenom ne zločinch«

Dr. Bedřich Pacák po dlouhé nemoci dotrpěl
V noci ze dne 23. t. m. na neděli. Narodil se 14.
září 18460v Bělohradě. Již jako universitní poslu
chač práv účastnil se horlivě politického života.
Spolu s jinými vlasteneckými'druhy konal přednáš
ky proti nespravedlivostem centralisačního vídeň
ského režimu. R. 1868 byl pro svou činnost obža
lován pro velezrádu a odsouzen s jinými národovci
k pětiletému žaláři. R. 1871 však dostal milost a
vstoupil do kruhu redakce >Nár. Listů«. Zanechal
později žurnalistiky, aby mohl dokončiti co nej
dříve právnická studia. Když po vykonání stát
ních zkoušek odbyl si advokátní praksi v Poděbra
dech, usadil se jako samostatný advokát v Kuti.
Hoře. Brzy mu byly svěřeny důležité funkce v sa
mosprávě, Pacák řečnil, psal novinářské články,
organisoval politicky se vší horlivostí. R. 1889 byl
zvolen za mladočeskou stranu do sněmu království
českého, rovněž i r. 1895 a 1901 (ve venkovské
skupině kutnohorské). 1 do rady říšské byl po tři
krát v téže skupině zvolen. Za vlády Beckovy r.
1906 jmenován ministrem-krajanem. Po provedení
nových voleb na základě volební reformy Pacák
podal 2. června 1907 demisi. Tehdy vyznamenán
za své přečetné zásluhy hodností tajného rady a
velkokřížem řádu železné koruny. Po demisi zvo
len místopředsedou Českého klubu. Velice horlivá
byla práce Pacákova jak ve prospěch zastupova
ného okresu, tak i v záležitostech všenárodních.
Pozoruje, že všecky vídeňské překážky nelze zdo
lati náhlými nepromyšlenými útoky, byl v druhé
polovici své poslanecké práce politikem umírně
ným, za čež se mu dostalo prudkých, nesprave
dlivých výtek od radikálů. Umdlen jsa obrovskou
prací, zasloužilý kmet podlehl zákeřné, vleklé cho
robě — zkornatění tepen. Jméno Pacákovo jest
vepsáno v dějiny české politiky písmem význam
ným. Čestná mu budiž pamět!

Američti Iidojedl. Kanibalství bylo v Americe
před zavedením řádů křesťanských velice rozšíře
ným barbarským obyčejem. Obyvatelé nynějšího
Mexika hověli této ohyzdné choutce při každé ve
řejné slavnosti, strojíce hostinu z těl zajatců. Za
jatec stával se majetkem toho, kdo se ho zmocnil.
Vítězný. ujařmitel sezval pak své přátelé k pom
pésní hostině, která nebyla pořádána k vůli uko
jení hladu z nouze, nýbrž k vůli slavnostnímu ho
dování. Rudí spojenci Španělů obětovávali přemo
žené a zajaté bohu války, mezi nimi i bělochy. Ka
ribové a Fijiané nešťastné zajatce před usmrcením
opatřovali hojnou potravou. U některých indián
ských kmenů několik dní před popravou zajatců
docházelo k velice bolestnému mučení. K tělu při
kládány rozžaté pochodně, nehty na rukou i nohou
vytrhány, kůže sedřena a do otevřených ran me
tány hořící jiskry. Tohoto katanství účastnily se
s velikou zálibou ženy i děti. Konečně tělo rozse
káno a rozdělováno. Někteří pívali ještě teplou
krev, věříce, že tak na ně přejde udatnost těch mnu
čedníků, kteří trápení nesli se zvláštní statečností.
Obyvatelé Patagonie činili kanibalské výpravy
hlavně z veliké nouze. Když se výprava nezda
řila a hlad dorážel, byly zabity v táboru stařeny,
kusy těl dány na oheň a pak se vyhladovělí bo
jovníci nasytili. Dr. Črevaux, pilný badatel v po
říčí Amazonském, setkal se s několika kmeny li
dojedů. U Ouitotoúv viděl píšťaly, zhotovené z lid
ských kostí. Jednou překvapil ženu, která vařila v
kotli indiánskou hlavu.

Velice mnoho pověděli o silně rozšířeném ka
nibalismu indiánském Jesuité, kteří bez bázně do
cházeli .i. ke kmenům velice divokým. Mnoho je
suitských misionářů ovšem zaplatilo svou odvahu
smrtí, ale jiným se podařilo tisíce a tisíce nešťast
ných barbarů zcivilisovati a bídu jejich zažehnati.
Když tak misionáři katoličtí kraje nejdivočejší zkul
tivovali, pak teprve po nich přišli vypočítaví zi
skuchtivci, kteří sklizeli tam, kde v době nejkriti
čtější nepracovali. :

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné Oya c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.
Věstník Sdružení katolické inteligence, Na pod

nět mnoha spisovatelů svolal výkonný výbor Sdru
žení členskou schuzi na svatého Jana do místnosti,
propůjčené Českou Ligou Akademickou. Za značné
účasti členstva založen pracovní odbor literární.

Po tomto formálním aktu konala se ihned u
stavující schůze literárního odboru, na niž zvolen
byl jednchlasně výbor. .

Nově ustavený výbor vzal prozatím na vě
domí přání Msgra dra Kordače. aby odbor navá

zal přátelské styky s družstvem »Vlast«, návrh na
dohodu s dr. G. Mazancem o úpravě týdenníku
sNový Věke v orgán všekulturní a kritický, jakož
i oficielní vzkaz pana nakladatele Kotrby, který
ústy pana Jaroslava Nováka prohlásil: hodlá vy
dávat novou katolickou revui a byl by ochoten
postoupiti ji jako měsíční representační orgán no
vému literárnímu odboru v tom smyslu, že by si
odbor sám sestavil redakční kruh, a pan Kotrba
podržel by vlastnictví.

Vzhledem k důležitosti svrchu uvedených ná
vrhů ustanovena první výborová schůze odboru
na úterý dne 19. května. »Česká Liga Akademická«
vyzvána. aby si zvolila dva přísedící výboru a vy
sílala je ke schůzi. První výborová schůze literár
ního výboru konala se v úterý o 5. hodině odpo
lední v místnosti České Ligy Akademické. Jednatel
Bitnar předložil svůj podrobně vypracovaný ná
vrh na Jednací a pracovní řád literárního odboru,
který byl beze změny jednohlasně přijat. K návrhu
téhož jednatele a ve smyslu přijatého jednacího
řádu zvoleny byly dvě pracovní komise. V záleži
tosti dohcdy s panem Kotrbou pracovní odbor li
terární se usnesl pověřiti redaktora a spisovatele
pana Jaroslava Nováka, aby s panem Kotrbou in
formativně jednal o jeho nabídce. — Výbor prosí
katolické spisovatelstvo a všechny přátele litera
tury, aby hojnými přihláškami za členy odboru u
šlechtilé jeho akce podporovali.

Úpadek poslaneckého úřadu. Rudá »Rovňost«
píse: »Dle našich zkušeností v české politice di
skreditování poslaneckého mandátu dostoupilo vr
chole hlavně přičiněním radikálních a obstrukčních
skupin. z jichž řad většina poslanců důslednost v
politice čestně nezachovává. Známe poslance z řad
radikálních a obstrukčních, kteří v současné době,
kdy uvádějí v pohyb nebe, peklo i zemi proti mi
nistrům, proti vládě i proti parlamentu, v téže sa
mé době horem pádem běhají po ministerských
kancelářích, vytloukají výhody pro kraje, obce,
korporace i osoby, v pravém slova smyslu žebrají
a prosí o drobty u téže vlády a u těchže ministrů
a úřadu, proti nimž před půlhodinkou vrhali ob
strukční pumy. Jsou nám známy dokonce případy,
že radikální poslanci v době nejživější obstrukce
proti vládě žebrali v ministerstvu, aby příslušní
kům jejich strany (t. j. strany radikální, obstrukční
a protirakouské) byl udělen titul císařských radů.«

Nádherným ilustrovaným dílem jest spis »Krá
lovne nebeská«, který vyšel nákladem knihtiskárny
Matice Opavské s 23 ilustracemi provedenými mi
strným umělcem. Jest to sbírka lidových legend
o Matce Boží, která vytištěna již v druhém dopl
něném vydání Úprava jest skvostná. Kniha, která
tak krásně tlumočí lásku katolického lidu k Matce
Ježíšově. zajisté v kruzích našich nalezne četné
odběratele. Do knižního suchopáru © současného
vštípilo nakladatelství nádherný květ. Kniha ta se
hodí velí dobře jako cenný dárek dívkám a že
nám ke všem příležitostem. Brožovaný výtisk K
4.50, v nádherné vazbě 7 K. Objednávky vyřizuje
knihtiskárna Matice Opavské v Opavě.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, mlabského mostu 279.

Národohospodářská hlídka.
Příjmy rakouských státních drah za duben či

nily 62,086.900 K, loni za stejnou dobu 59,917.300 K.
Spotřební daň z cukru v Rakousku těžce dolé

há jak na konsumenty, tak zejména i na průmysl
cukrovarnický. Obnáší 38 K z jednoho metrického
centu, čímž si vysvětlíme nepoměrně nízkou Spo
třebu cukru u nás oproti jiným kulturním státům.
Snížení daně cukerní mělo by nepochybně za ná
sledek podstatné stoupnutí domácího odbytu, tak
že finance státní by přílišné ztráty neutrpěly. Zato

slu a ovšem i pěstitelim řepy, poněvadž by se zvět
šil odbyt cukru doma, od něhož závisí udržení cu
krovarství našeho na dosavadní výši, jelikož za
hraniční obchod trpí intensivnějším pěstěním cu
krovky a vzmáháním se vlastního průmyslu cu
krovarského v dosavadních našich odbytištích.

Na podporu rakousko-uherského vývozu uči
nily vlády v poslední době celkem málo. Právě
nyní ozývají se znova stížnosti na nedostatky na
šeho úředního obchodního zastoupení v cizině a v
jedné z předních hospodářských korporací uher
ských byl uveden na přetřes případ, kde nedbalo
stí rakouského konsulátu -připraven byl náš pru
mysl o velkou státní dodávku. Z řečí ministra za

hraničních záležitostí v delegacích sotva lze vyčí
sti pochopení pro skutečně reelní zájmy rakousko
uherského vývozu. Hr. Berchtold nevšímá si valně
Smutného fakta, že poslední obchodní smlouva s
naším spojencem Německem měla takové výsled
ky, že dřívější naše aktivum změnilo se v několika
stamilionové pasivum.

Hospodářská družstva mohou obchodovati |
s nečleny. Dle nejnovějšího výnosu nejvyššího sou
du mohou hospodářská družstva obchodovatí i s
nečleny. Rozsudek tento vynesen byl na základě
udání obchodního gremia v Nové Kdyni v Čechách
proti zástupcům Hospodářského družstva v Klato

nečlenům. Soudní dvůr odsoudil funkcionáře spol
ku k pokutě, nejvyšší soud je veškeré viny a trestu
zbavil. Některé úřady moravské stíhají funkcioná
ře spolků za to, že objednávají jménem spolku zbo
ží jen pro členy spolku! Novým výnosem nejvyšší
ho soudu budou družstva oprávněna obstarávati
hospodářské potřeby i nečlenům.

Němci se hrnou na Balkán. Tolik se toho na
mluví o slovanské vzájemnosti, o české pokročilo
sti, ale skutek utek. V »Nár. Pol.« sděluje bulharský
žurnalista Kunčev, že do bulharské Makedonie ja
ko přistěhovalci se nejvíce ženou Němci z říše.
Snahy vystěhovalců organisuje řada velkých spol
ků, jako >Klub přátel Balkánu« a »Vývozní spolek
v Berlině«, »Balkánský spolek« v Mnichově a jiné.
Mají čilá spojení s německými konsuláty, jejich zá
stupci a důvěrníci slídí a hledají. Vystěhovalci tá
hnou po moři do Soluně, Kavaly a Dedeagače, od
tud nastupují do vnitra země. Železniční spojení
přes Niš na Kumanovo, Skoplji, Veles, Dojran, Sěr
až do Gimildžiny valně se oživilo. Od stanic dále
jezdí povozy a automobily. Na počátku jsou tyto
cesty rázu výzvědného, ale v zápětí přicházejí již
agenti velkých obchodních firem, aby nabízeli zbo
ží a navázali obchodní styky. Sjíždějí se továrníci
po úpadcích i s kapitálem, aby tu zakládali vý
nosné podniky, za nimi hrnou se řemeslníci, děl
níci a dobrodruzi. Zástupcové bank s hospodář
skými odborníky, aby pátrali po čiflikách (turec
kých bejských velkostatcích), které lacino kupují.
Jest patrno, že se jim daří. »Deutsche Oriental
Bank« zřizuje v Makedonii agentury a filiálky. Při
cházejí žurnalisté a fotografové velikých listů ně
meckých, lékaři, botanikové, geologové, učenci a
inženýři, ti všichni zapisují, zkoumají, slídí a vy
měřují jako vojenští vyzvědači. — Z české strany
shánějí se na Balkáně po většině po nějakém mí
stečku v úřadech, v obchodech, ale po samostat
ném podnikání am potuchy. Pak se nedivme, že
nás Němci říšští na Balkáně předstihují a vytla
čuií ze všech možných národohospodářských po
sic. —

Včelařství v říši rakousko-uherské, Dle sčítá
ní z r. 1910 měly Čechy 235.393 včelstev, na 1000
obyvatel připadá tu 34.8 včelstev, na Moravě
103.687 včelstev, na 1000 obyvatel 39.5, v Haliči
320.194 — 40.6, Dol. Rakousy 76.620 — 20.6, Hor.
Rakousy 62.341 — 73.1, Štyrsko 118.487 — 82.0,
Korutany 63.254 — 159.8, Kraňsko 52.694 — 100.2
atd. — Na 45.000 včelařů naší polovice říše je
sdruženo ve více než 1680 spolcích. Školu včelař
skou kursovní měl dosud jediný říšský spolek vče
lařský ve Vídni, česká škola včelařská právě se
zakládá. -- Výtěžek ze včelařství v Rakousku ko
lísá mezi 40 až 70 tisíci metrických centů medu v
ceně 7 až 12 mil. korun a 4 až 5 tisíců g vosku v
ceně | až 1.5 mil. korun. — Uhry pečují o včelař
ství více, než naše polovice říše. Mají svůj zvlášt
ní inspektorát včelařský, jemuž je podřízeno 7 stá

-tních kočujících učitelů včelařských. Mají i státní
školu včelařskou v Gódoll6. Počet včelstev koli

Modernímu hospodaření přiučili se i pokroká
ři v Kraňsku. Zemská vláda tam rozpustila pokro
kářské obecní zastupitelstvo v Postojně. Pokrokáři
hospodařil tak, že za krátko nasekali městu 600
tisíc K dluhi (Postojná má 1600 obyv.)! Zemská
revise přišla na veliké nepořádky. A hlavu tohoto
hospodaření. starostu Lavrenčiče, nestyděli se po
krokáři v nedávných dnech kandidovati do říšské
rady!

Zemědělská prodejna dobytka v Praze-VII., ú
střední jatky sděluje, že dle vyhlášky c. k. místo
držitelství pro král. České lze z pražského ústřed
ního dobytčího trhu hovězí dobytek vypraviti jen
za účelem porážky: a) do veřejných jatek vůbec.
b) do jiných obecncíh a společenstevních jateke,
jakož i do soukromých porážek, pokud přinich jsou
stáje, výhradně pro postavení dobytka jatečného
určené.

Doprava hovězího dobytka z trhu může se dí
ti až de vzdálenosti 15 km od pražského ústřed
ního trhu dobytčího průhonem, na větší vzdále
nost však jen povozem s koňským spřežením nebo
po dráze. Doprava po dráze má se díti z pravidla
až do stanice místa určení nejblíže položené. Ze
stanice vykládací buďtež zvířata přímo na dotyč
né jatky dopravena. Pokud není místo určení od
stanice vvkládací vzdáleno více než 10 km, smějí
se zvířata hnáti. V jiných případech dlužno též ze
Stanice vykládací koňským | spřežením | odvěsti.
Zvířa, nesmí býti použito k účelům užitkovým a
musí se v místě určení do 8 dnů odporaziti. Vyko



nání poražky budiž obecním úřadem místa určení
cestou příslušného okresního hejtmanství oznáme
no magistrátu král. hlav. města Prahy. ——————

Sociální besídka.
Soclální theorie a skutečnost. Posud ještě se

- hlásá v táboře soc. demokratickém, že malé pod
niky propadnou vesměs zkáze ve prospěch závo
dů velikých. Odpověď na toto proroctví přichází
znovu právě z říše německé, kde průmysl a kapita
lismus rostou do takové výše, jakou sotva kde
jinde vidíme. Na základě úřední statistiky zjištěny
poučné zjevy. Před 30 lety v Německu bylo ve
likých podniků (jež čítaly více než 1000 dělníků)
127. Nyní takových závodů jest 506. Také počet
dělnictva v nich zaměstnaného stoupl ze 213.000
na 954.000. Leč podniky malé (po 51 až 200 dělníků)
vyvíjely se lépe než velkozávody. Vzrostly z poč
tu 8000 na 26.000. Počet pracujících sil byl před30
lety 742.000, nyní však dosáhl výše 2,500.000. Pod
niky střední velikosti zaměstnávaly dříve 1.3 mil.
pracovníků, nyní však již 3.6 mil. V nejskrovnějších
dílnách stoupl počet zaměstnanců o jeden milion
(dříve 4.3 milionu, nyní 5. 3 milionu). Maloprůmysl
organisuje se čile, vzdělává své lidi horlivě. Zvlá
ště obor elektrotechniky poskytl široké pole drob
nýn: lidem a malopodnikům k slušné obživě.

A jaké jsou poměry v polním hospodářství?
V Německu jest rozvoj podobný jako v průmyslu.
Menší hospodářské usedlosti prospívají veliké
statky trpí předlužeností, namnoze hynou a zanikají
parcelací. Jestliže tedy tolik soc. demokraté básní
o důležitosti experimentální vědy, kdy konečně
začnou reformovati zastaralé své zásady dle kři
klavých hromadných fakt? Sociální situace usvěd
čuje z tak velikých omylu základní soc. dem. po
učky, že jen zpátečníci mohou Ipěti na odbytých
vymyšleninách. Ale rudé štáby posud váhají s re
jormou své sociální školy.

Soolální pojištění provedeno — od belgických
»klerlkálů.« Kdy k tomu dojde v zednářské Francii,
Portugalsku a v jiných státech, kde se o vládu dělí
zednáři se sociálními demokraty, o tom neproroko
val ne ani slepý mládenec. V belgické sněmovně
schválena osnova zákona o nemocenském, inva
lidním a starobním pojišťováni. Pojištění toto pro
hlášeno za povinné. Každý dělník od 16 let výše,
který si ročně nevydělá přes 2400 fr., musí býti
pojištěn proti nemoci, invaliditě a stáří. Ponechává
se mu však na vulí, aby zustal pojištěn u dosavad
nich ústavu nebo přihlásil se do okresních pojišťo
ven, jež budou teprve zřízeny. Pojišťování týká se
všech dělníků v zemědělství, prumyslu, Živnostech
a obchodu. Na starobní rentu lze se pojistiti jenom
u Společné státní pokladny. Příspěvek dělníku činí
ročně 6 fr. na pojištění invalidní a konečně 6 fr.
na pojištění starobní. Zaměstnavatelé platí rovněž
6 fr. za každého dělníka. Onemocnělý dělník dosta
ne bezplatnou pomoc lékařskou, bezplatné léky a
1 frank denní podpory. Volba lékařů jest úplně
svobodna. Všech pojištěncu bude asi 1,800.000.Při
spěvky pojištěncu vynesou okrouhle 33 milionů
fr., příspěvky zaměstnavatelu 11 mil. franků. Stát.
provincie a obce uhradí 43 mil. fr. Celkem tedy
bude sociální pojišťování v Belgii vyžadovati roč
ně asi 90 milionů franku.

"Fak pracují katolíci tam, kde mají vládu ve
svých rukou.

Našemu veledůstejnému duchovenstvu
ku provádění pad kostelních vřele doporučujeme mladou českouInu absol. c. k. stát. skoly řezbářské

BOHUMILA BEKA v KUTNÉ.

Křesťanský živnostník.
Dovolený bojkot proti křesťanským živnost

níkům.V Čes. Budějovicíchv minulýchdnech roz
šířili židé letáky, jimiž vybízejí své venkovské sou
věrce, aby kupovali maso jen od těch řezníků, kteří
vysekávají pouze z dobytčat košerovaných. Tedy

zasahovati i do řeznických krámů k vůli svému o

zval našince, aby kupovali k Vánocům zvláště
křížky, posvátné obrázky a potřeby k Jesličkám
jen u katolíku, bylo by to oprávněnější, ale časopis

nepatrnou náboženskou menšinu, horší-pro velikou
většinu. .

Resoluce křesť, soc. živnostníků moravských
na poslední konferenci byla přijata tato: »Konfe
rence křesť -soc. živnostnictva, uváživši příčiny
úpadku řemesbtictva a živnostnictva, vidí možnost
nápravy také v řádně vybudovaném družstevnict
ví jak nákupních tak úvěrních i výrobních druž
stev. Neuznáváme taková družstva, která se tvoří
pod pláštěm živnostenským z vypočítavosti jedno

neschopnost života $sou udržována z kapes po
platnictva. Proti tomu také v zájmu naší dobré vě
ci protestujeme, jakož i dáváme k uvážení povo
laných činitehu.«

I

+

I

i

.
'
.

Ve prospěch živnostníků bylo promluveno
důrazně v Brně dne 18. t. m. na schůzi Svazu na
šich živnostníků. Vysloveno důrazné přání, aby
práce řemeslné byly zadávány přímo, nikoli pro
střednictvím stavitelů. Zdurazněn byl požadavek,
aby se dostalo živnostnictvu většího procenta do
dávek vojenských a erárních vůbec. Přísedící zem.
výboru Šrámek pak požádal, aby Svaz co nejdříve
uspořádal kalkulační kurs.

Zd dolníSloh hdohdkdalě ká hd

M Podporujte své diec. knihkupectví. A

| S UPOMÍNKY =;
| K SV.PŘIJÍMÁNÍ ;
1v uměleckém provedení, '
J ve velkém výběru. Nové £
ýuměl. vzory. W každém ;
) počtu.

4 1 kus po 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, £
) 80 haléřích. p

S Vzorník pod podmínkou vrácení zasíláme £
franko. — Zásilky vyřizujeme franko. [

3 Není potřebí obraceti se na cizí firmy,
naše firma poslouží Vám k plnému

uspokojení.
SAdtobo

a

Družstevní knihkupectví |
w Hradci Králové, Adalbertinum.
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Podporujte své diec. knihkupectví.
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Školský obzor.
Zápis do IL—VIII.třídy dívčího reálného vyš

šího gyninasia s právem veřejnosti na Král. Vi
nohradech, Korunní třída číslo 4, jakož i do dívčí
dvojtřídní obchodní školy koná se dne 6. a 7. čer
vence od 8—10 hod. v ředitelnách ústavu. Při ú
stavu zřízeny jsou: 1. Jednoroční kurs ku vzdě
lání industriálních učitelek pro školy obecné i mě
šťanské. z. Praktický kurs ku vzdělání vychova
telek. Kromě toho vyučuje se hře na klavír a hou
sle, němčině, francouzštině, angličtině, všem dru
hům praktických i ozdobných ručních prací, mal
bě, šití prádla atd. Pro divky z venkova zřízen
jest pensionát. Přijímají se též komptoiristky a dív
ky, jež navštěvují kterékoli školy pražské. Při
hlášky se přijímají denně. Prospekty ochotně za
sílají Školské sestry O. S. F.

Na c. k. jubilejní reálce císaře a krále Fran
tiška Josefa I. v Kostelci n. Orl. konati se bude
zápis a přijímací zkoušky žáku do I. třídy dne 6. a
T. července a 17. září 1914 od 8—10 hodin. Zápis
žáků ze škol měšťanských aneb z jiných škol
středních konati se bude dne 16. září 1914 od 8—10
hod. Bližších zpráv lze si vyžádati u ředitelství

Zápis do I. ročníku c. k. ústavu ku vzdělání

dne 4. července 1914 od 9—12 hodin. Zkoušky při
jimací konají se v týž den a dle potřeby i ve
dnech následujících. Žádosti o'dispens věku. řádně
doložené,podati jest nejpozději do 6. června t. r.
u ředitelství ústavu.

der. provedení ry

w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

chle zhotoví uměl.Vazbumů čz
přepychovém mo

Richarda Šimáčka

|

|

ostné dárky
ke 'všem příležitostem, jako výtečné

kapesníhodinky
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

řetlzky,prsteny, náramky, jehly
a jiné zlaté a stříbrné skvosty
v nejmodernějším provodoní

JAN KALIS
zlatníka hodinářv RYCHNOVĚa Kz

lidní obsluha přimírných cenách. Důvěryhodným
8 zásilky na výběr i na splátky bez zvýšení cen.

Založeno r. 1848.

Skv

Všeobecná úvěrní. společnost
zapsané společenatvo s ruč. obmez.

v Hradci Králové Palackéhotřídač 64,
I. poschodí

eskontuje účty a směnky,
poskytuje zálohy na zboží, cenné papíry a

skvosty,
povoluje úvěry osobní.

Vkladyúročísazbou = Zdle výpovědi. 4
Obstarává inkasso směnek a účtů za pod

mínek knlantních.
Prospekty zdarma a franko.
Uhlí, dříví, koks všech druhů a v každém

množství na skladě.

=—— Cenníkyna požádánízdarma.==

KEBXBB)XGODXGSBXCSDX
Š Jan Horák, ?an Horák,*
š soukenník nv Rychnově nad Kněžnou
M zasílá na požádání vždy *

f dle roční smisony kollekcimejnovějších druhů pravých
% vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
zemských.vw

Cetná mmmání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svěcčí o poctivé ob
sluze mcbe ryze křesťenského závodu za

dobu vice než třicetiletého působení.
Učňte, prosm, malou ob;ednávíu

skoušku,
X vatejemné látky na taláry. *
ý Té na oplátkybez zvýšenícen! | (2
VED XCODX SBD X GODX GB X

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný i /) K
—uměleckýzávod — be

ro MU M

oken kostelních.(

PRARA -1,

8. 145 st, Milá Kartova ES
el. čís. 29nové blíše Ma. BE
lého náměstí, dříve přes M :
00 roků na Malém ná |
maěstí pod loubím) dopo- kf

ručuje86 :

natogenemový wejjednoduš-|

šáhoad kboakémufi- jgwural u provedení a
Moe 6 se kelesnými

rámy, sítěmu,vsasenémi.

Votkoré , Bklzvy1odberuá rada Dekpiatné,Dome
. Ví Marzostika dofini ivníVkjednávos.©

RY- Neačetnáveřejná | piseianápochvalnásnu: ( <

Založeno roku 18604.



Ť EKatolioi!Nejvýhodnější a nejbezpečnější uložení vašichúspor vám skytá jedině naše

Českoslovanská záložna VDraze
Spálená ulice č. 46-IL

dání = venkova.složní listy
zdarma.

ws-Zápůjčky "U
5 % úrokaž Důchod.daňplatízáložna- Povinná revise

všeho druhu kulantně.

sama.- Pro latné uklá

»Jednotysdlošení vPrazedledoby"o

Svatovádlavelů ce Školské.

Uznaný sa nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerýchkosar
prádla, praporů. příkrovů, koborců a

kovového nášmáčimí ve výrobnách nejstaršíhošávodu 3. ©. a k. dvorního dodavatele

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

obratte? uznávacíchreferencía od rčení8 bdovécenníky, rozpočty, vzorya Boťovézbo
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a

domech, levné pracovní síly na vomkově, čímž levnější
ceny aš o 00 nož všude jinde.
Jabíl. 100 lei. trvání a 40 let. vlasíní čtnnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Elektrické
c;mmsvětlo m

přenos síly pro továrny,
hotely, domy, villy atd.

zařizuje

dos. Ježek,
elektrotochuický závod

v Hradoi EKrál.

I Hromosvody
staví a jich opravy pro

vádí velmi pečlivě a přesně.

Všude rosšiřujte.
a podporujte

katolický tisk!

květinový
MED

se zárukou neporašenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíní.

Tombolové

100 kusů
krásných předmětů praktic.,
ozdobných a žertovných za
K 6—, 8—, 10—, 18—.

Losy a čísla zdarma.

Lampiony, obňostroje
výlet. sklenice napívo,

povětrné balony

a veškeré předměty ku svýdodášení veselí (eetních zábav
Vám nejvýhodněji PEVON

obchodní dům „U:městaPaříže“

L. J. PEK,Kostelec n. 0.
Komické kestymy,které všude velkou drandupů

9 a mlrnýhonorářMotrám P
Novinky:

Povětrní ba jčee. 8 diskem roit8 v. — Pe ovo létadlo.
PO 0Kusů Kl 20.

Spolkům dodám korns předměty o výletech ku pro
deji do komise, neprodané příjmu v plné ceně zpět.

Žádejte ceník.
Tombola mušlová, obsahující 50 kusů předmětůve
směs z mušlí jako řítiček, rámečků, sirničků, stojánků

na hodinkyaj. v. za K 6-.
Tombolaceluloidová, obsah
vých předmětů jako figurek, svířátek, žertov. předmětů

aj. v.zaKk6—

Zahradní

ŽRJEZNÝ 1 UDOSAZ, DÁŘTŮDÍ
všeho druhu,

drátěné ploty, vrata atd.
nejlevněji u firmy

JOSEF PLOCEK,
prení královóhradocká volkodílna zámečnická.

Rozpočty zdarma.

Velodůstejnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ruělil veškeré kosteluí nádoby 3

Hbaře, nádoby,patánky. pa. abycibáře o mky,pa: y

smícng,Janpy Žditelíc, jv enkypředpisám

Hrlernímnanní fc Btáré před
opravuje„pkárodní intencl s. 6 nialatí a Hinebo proti do

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázku franko bes sávsznosti koupě.
Vše se posílá pevočosné.Prács ruční.

Oblad vedi slatých 6 dlenohů, jako: ře.dzů
madenek, 6, prstýnků,náramkůatd. < Motářeké
protony, tab jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského vždy na uzladě.

Staré olale, stříbro «drahobomy bupuje sa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paslé a olseiour

Praha-L-970., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

-a Paramenta.

jgnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná frma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(dratr P, J. Helkudiy, (aráře vo Výprachticloh)

doporačaje P. T. veledůstojn. duchovezstvu
svůj savědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
Evšech kostelních páramentů,
i spolkových praporů a kovového náčiní

i Ceanfky, vzorky i roucha hotová as ukázku [č
se na pošádání franko zašlou. i

Obohoslužbě nobřadech
Úvaha tato velmi výstižně seznamuje nás

s významem katolických bohoslužeb, dokazuje
účelnost zevnějšího kultu jako zroadla přísluš
ných ideí.

Stran 32. — Cena 8 bal. — Při hromad
ných objednávkách větší slevy.

Zasíláadministrace„Časových Úvah“
v Hradci Králové.

PE-60-nánfintáud
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KUTNA HORA, CECHY =o£=

Mačte silpsáti o vzorky
firmě

Tkolcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ NE
O8“ v Hronově Číe. 190. “U8

Vývoz inčného a modního zboží.
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sesoně:

Modní látky viněnéi dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ročníkyZEĚHY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

dl Davy pro nevěsty “U8evné, pevné, osny. Velkolepý výběr. Mnoho po

abralnýchsonání — Oo O BR boných
láme A laveně, 1 balík zbytků vkusněrosdruených=== a
Obdržíteto mejlopěl!| ření. -seciálpodnik!podnik
EP“ Vpodnikutomtolze též bezpečněulošiti
vklady proti 6%,úrolkování.
Podnik podléhá rovisi Zemského výboru král. Ceského

a ZemskéhoSram. | SYLLLLL=—

-
Koberce a předložky
jutové chenillové imit. »Smyrna«, vlněné cheniiolvé
minster«, vlněnéplyšové» apestry« a »Velvete.
Oelistvé i běžné, růsných šířek a velikostí, výtečné
jakosti apřekrásných vzorů vkusně zbarvených
Nástěnné koberce
gurové, zvláštěpečlivě provedené.

3ÁI- . a

Koberce běžce
jutové bos tozné vlněné sholandské«, vlněné »Harléme.Kokosovéběšcearohožky

velmi trvanlivé, sa ceny úžasně levné

ek, záclony
bavlněné | vlněné, různých druhů a jakosti.

MÉ

=zJan Novák
Hrades Králové, Volké náměstí,
— vedle kostela Sv. Ducha. —
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Depeš. adresa Albibanka. Telet. č. 83.

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s r. o.

v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení: vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho

T | spodářskými stroji, strojními oleji
a petrolejem. Inkaso nájmů.

Podporujte podoik českých katolíků!

k
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Boží Tělo.
Od prvních počátku církve obecné až do na

šich dob trvá vroucí úcta k Nejsv. svátosti. Nejno
vější výzkumy archeologické a historické zcela
zdrtily domněnky těch jinověrcu a racionalistů,
kteří se odvážili tvrditi, že nynější katolické dogma
o Eucharistii není apoštolské, že vzniklo v katoli
ckém světě teprve za několik stoleti,

Již slova Písma o ustanovení Nejsv. svátosti
a následující na to úkony sv. apoštolů mluví velice

LA
VHradci Králové, dne 5. června 1914.

Eucharistie, »aby oběť eucharistická byla čistá.«
R. 90. za sporů mezi křesťany napsal papež

sv. Klement list ke Korintským, v němž prohlásil,
že každý imnátím způsobem světiti Eucharistii ke
cti Boží, jak to jeho postavení v církvi předpisuje:
tudíž kněz má konati nejsvětější oběť, laikové pak
mají ji přijímati jako pokrm ve svátosti. Jako Bůh
poslal Krista, tak zase Kristus vyvolil ke konání
oběti apoštoly, apoštolové pak ustanovili pro vě
řící biskupy a jáhny. Klement staví ve svém listě
zřejmě oběť novozákonní proti starozákonnému 0
bětování zvířat.

Biskup Antiochijský sv. Ignác (zemřel r. 107.
v římském cirku) napsal k Efesským: »Nikdo ať se
nemýlí! Není-li někdo uvnitř oltáře (t. j. ve spojení
s oltářem biskupovým). zbavuje se chleba Boží
ho.« Jednota víry Efesanů a jich spojení s Kristem
projeví se na venek tím, že »s myslí nerozdělenou
budete poslouchati biskupa a kněžstva, jeden chléb
lámajíce. kterýž jest lékem nesmrtelnosti, prostřed
kem. abychom nezemřeli, nýbrž živí byli v Ježíši
Kristu na věky.«

V listě k Smyrnenským vykládá: >Zdržují se
(kacíři) Eucharistie a modlitby, protože nevyzná
vají, že Eucharistie jest tělo Spasitele našeho Ježí
še Krista. Bylo by pak jim spasitelno, kdyby ko
nali hody lásky (Eucharistii). aby mohli též z mrt
vých vstáti ... Za pravou budiž považována ona
Eucharistie, která se slaví od biskupa nebo od to
ho. komu on by to dovolil.«

V listě k Filadelfským napomíná veliký tento
biskup: »Snažte se tedy jednu Eucharistii slaviti,
neboť jedno jest tělo Pána našeho Ježíše Krista a
jeden kalich pro sjednocenost krve jeho, jeden
oltář, jako jeden jest biskup spolu s kněžstvem a
jákny.« — Jinde dí: »Nemám záliby v žádném po
krmu porušitelhém ani v rozkoších tohoto života.
Po chlebě Božím dychtím, kterýž jest tělo Ježíše
Krista a po krvi jeho jakožto nápoji toužím, kteráž
jest láskou nesmrtelnou.«

Ovšem v tehdejší době křesťané všemožně ta
jili před pohany slunce své bohopocty jednak pro
to, aby dogma nelvlo zesměšňováno od pohan

očitají ase levně.!Ingerty Ročník XX.

ských cyniku, jednak z té příčiny, aby denuncianti
nezneužili tohoto článku víry k falešnému podezří
vání. Prozradil-li někde křesťan, že přijímá tělo
Krištovo, hned se roznášely žaloby, že křesťané
v tajnosti klesají v lidojedství, že požívají těla a
krve malých dětí atd. Proto také autor první kře
sťanské apologie, psané Diognetovi, poznamenává:
»Nedoufej, že by se's od kohokoli z křesťanů mohl
dověděti tajemství jejich vlastní bohopocty.«

Přes to však kult tolik rozšířený ani nebylo
možno všude utajíti. Křesťané sice i mezi sebou
korespondovali o Eucharistii po většině mluvou
obraznou, ale často — jestliže se nebáli, že dopis
se dostane do rukou pohanských úředníků — psali
souvěrcimm zcela jasně.

Sv. Justin (sťat v Římě r. 167) napsal ve své
Větší Obraně mimo jiné o kultu eucharistickém:
»Když přednosta Eucharistii byl dokonal, tu ti tak
zvaní u nás jáhnové rozdávají každému z přítom
ných část posvěceného chleba. vína a vody...
A pokrm ten nazývá se u nás Eucharistie, jehož
požívati není nikomu jinému dovoleno, leč tomu,
kdo věří, že pravda jest, čemu se u nás učí...
Neboť nepřijínáme těchto věcí jako obyčejný chléb,
ani jako obyčejný nápoj; nýbrž jako skrze slovo
Boží vtělený Ježíš Kristus, Spasitel náš, i tělo i
krev pro spasení naše měl, tak poučení jsme, že i
pokrm modlitbou slova od něho pocházejícího po
svěcený (eucharistisovaný), z něhož krev a tělo
naše skrze proměnu se živí, jest tělem a krví onoho
vtěleného Ježíše.«

Sv. Justin také zřejmě učí, že Kristus v Eu
charistii jest jako oběť, vysvětluje také pořad eu
charistické bohoslužby (oběti mše sv.).

Tak a podobně potvrzují jiní svatí otcové prv
ních století po Kristu naše dogma o Těle Božím.
K těmto svědectvím připojují své dokumenty kata
korby jak symbolickými kresbami, tak velice vý
znamnými slovy. Kdyby taková víra vznikla v po
zdějším teprve století v některé křesťanské obci,
jistě bychom četli o velikých sporech, které by se
byly rozpoutaly působením orthodoxních katolí
ků proti novému dogmatu. O takových sporech
však nevíme, protože eucharistický kult byl všem
katolíkům společný od pradávna.

Ostatně sama slova Písma: mluví na několika
místech zcela určitě, což měli konstatovati právě
ti bludaři, kteří Písino prohlašovali za výhradný
pramen víry, opovrhujíce starobylou tradicí.
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Protože však ikacíři s vášnivou umíněností
se snažili do jasných slov Ježíšových a apoštolů
vpašovati smysl nekatolický, upadli přirozeně do
velikého tříštění,

»>Biblejest naším jediným zákonem, kacíř jest
jen ten, kdo se uchyluje od bible«, tak volali od
štěpenci. Jen bible jim byla ve všem neomylná.
Leč — jakmile uznali zásadu o neomylnosti bible,
logika jim velela uznati také nějaký neomylný tri
bunál vysvětlující, neomylnou autoritu rozpozná
vací. Vždyť přece na některých místech v bibli
jsou zdánlivé protimluvy, jinde jest smysl vět ve
lice nejasný, tak že by na základě pouhé biblické
autority mohlo dojíti k nekonečnému tříštění náhle
dů, k neustálému převracení dogmat.

Učitelská autorita Říma od bludařů neuznána a
proto samo kacířské učení o Eucharistii bylo brá
nou k nejrůznějším a nejzbědovanějším zmatkům.
Zabředlo se do pestrého básnění, které v praksi
vedlo ke krvavým bojům, k převratům sociálním
a politickým, k zlehčování učení křesťanského, k
tyranisování jinak smýšlejících atd.

V aktech samé husitské konsistoře při r. 1561
zaznamenáno, jak veliký počet zmatených význa
mů se přikládá již pouhé větě Kristově: »Totoť
jest tělo mé.< Jmenují se zde bludaři Zwingli, Kal
vín, Ekolampad, Bulinger, Karistadt a jiní. Tito
dávají slovům Ježíšovým následující výklady: >To
to značí tělo mé. — Toto jest znamením. — Toto
jest obrazem. — Toto jest utrpení snášené v těle
mém. — Toto jest znamením, které vás upomíná
na mé tělo. — Toto jest posvátným obrazem mi
losti mého vykoupení. — Toto jest svědectvím a
upomínkou slavného těla, vydaného za vás. — To
to jest mystické tělo čili církev svatých vykoupe
ná mým tělem.« Tak pokračuje dále řetězec po
pletených výkladů ve století XVI.

Tehdy ovšem se archeologie nestudovala tak
horlivě jako v nynějším čase a proto kacíři mohli
znáti jen pramálo starých dokumentárních svěde
ctví, jak první křesťané věřili. Nyní však výzkumy
potvrzují skvěle, že naše církev o Tělu Božím věří
zrovna tak, jako věřili svatí apoštolé a všichni
rmučedníci křesťanští v prvých stoletích po Kristu.

Věříme, že v Eucharistii jeví se nejvyšší, ne
hynoucí láska Kristova k pokolení lidskému a proto
také církev vzdává Eucharistii manifestačním způ
sobem hlubokou úctu.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Volné listy.
Národní proces. Byla to >Obnova«, která prvá

mezi českými novinami pronesla myšlenku: není
jediným hříchem, že vyskytl se v národě našem
zrádce Šviha, ale jest mravní pohromou a větším
hříchem, že jistá část inteligence vzala tohoto člo
věka v ochranu. Mínili jsnie tím ovšem poslance
a novináře národně-sociální a jmenovitě stranu po
krokovou s Masarykem v čele. Podobně jako my,
vyjadřovali se později všichni činitelé, kteří v záj
mu národa proti politicko-národnímu bahnu musili
psáti a mluviti. Tím proces Švihův stal se národním
procesem proti jeho zastancům a přechovávačům,
kteří spáchali čin. jemuž dějiny nemají rovného.
Proto dnes na lavicí obžalovaných nesedí již po

pravený Šviha, nýbrž Masaryk, Bouček a ostatní,
kteří podnikli organisovanou výpravu na záchranu
člověka, jehož jméno pro všechnu budoucnost za
psáno bude v českých dějinách písmem nejčerněj
ším a jehož památka provázena bude vždycky 0
povržením. V národní tradici řecké hrozné jest na
příklad jméno Efialtovo, v českých dějinách z ná
roda vyvržen byl Sabina, ale nikde nebylo bez
charakterních kejklířů, kteří by byli za ně lámali
kopí.

letí dvacátého dočkali jsme se toho, že překoceny
jsou všechny pojmy o národní cti a Čistotě veřej
ného života, teprve dnes dožili jsme se chvíle,
že pokrokoví sofisté projevují, jak národu není
nic škodlivějšího nad pravdu a nic prospěšnějšího
nad lež. Dnes přičiněnímMasarykovým ryzost ná
rodního karakteru dána jest ve psí a pokrokářská
niravouka dovinula se takové výše, že jest dovo
leno a záslužno hájiti druhého a ještě zločinnějšího
Sabinu. Jest smutnou zásluhou Masarykovou, že
právě v českém národě uplatňuje se významné slo
vo Dostojevského: »pak dovoleno jest již všech
no.«

Když pokrokáři slavili Macharovy čtyřicáté
narozeniny, namaloval malíř-chvalořečník Iva a
vedle něho Machara, obvazujícího jeho tlapu. Ma
líř věděl z her pokrokářské strany tolik, kolik bylo
mu lze se naučiti. Naučil se tedy také odříkávačce,
že Machar, Masaryk a ostatní nadlidé jsou povoláni
léčiti národ. Dnes každý nepodjatý člověk si uvě
domuje, že takový obrázek byl velikou lží a zne
uctěním znaku českého národa. Vždyť i Machar
v >Čase« vyřítil se na ty, kdož zrádcovské Švi
hovy zálety odhalili. Proto, chopili-li se kdo z ma
lířů ještě štětce, aby symbolicky naznačil lékař
skou dovednost pokrokářskou, nebude na jiném,
než aby namaloval starou sešlou kobylu a kolem
ní naše velikášské pokrokové reformátory, neboť
pro českého Iva přítomnost jejich byla by urážkou.

Novináři lámali si hlavy, kdo jest hlavním či
nitelem, že proces Švihův dostal se před porotu.
Jedr.i mínili, že sosnovala všechno policie, aby se
dověděla, až kam do jejich tajemství se proniklo,
jiní zase sváděli věc na počin Švihův říkajíce, že
byl raněn duševní slepotou. Není potřebí tohoto
hádání. Jakmile počal Masaryk nadhazovati, že
Šviha nebyl řádně souzen, hned jsme věděli, kolik
uhodilo. Z poznámek Masarykových jsme vytu
šili, že se dal do zákulisní práce, a že brzo z toho
něco nepěkného se vyklube. Jako že se vyklubalo.
Když tyla řeč o tom, že asi Šviha bude žalovati
a že to bude Masarykovým přičiněním, leckdo po
chybovačně potřásal hlavou. Když došlo k procesu
a když bylo patrno, jak Masaryk všudy zatahoval
viditelné a neviditelné sítě, aby tonoucího Švihu
vylovil, mnozí udiveně otevírali oči a tázali se,
zda jesť to možno. Oh ano, přátelé, jak sami vidí
te, jest to možno. Pro nás, kteří jsme do poslední
krůpěje krve přesvědčeni, že Masaryk nehájil vra
žedného tuláka polenského z důvodů humáních, ne
bylo již žádným překvapením, když veliký národní
lakýrník ujal se také proklínaného zrádce a když
vyšlapal si cestu do poroty, aby jako svědek do
kazoval, že dvakrát dvě jsou sice čtyři, ale za ji
stých okolností že o pravdě té vzniknouti mohou
důvodné pochybnosti, které dlužno sobě uvědomiti
a pokudmožnoi řešiti...

Hádání, kdo proces přivedl k místu, jest dnes
již zcela zbytečno, protože Masaryk sám slavnost
ně před porotou prohlásil, že jest rád, že se mu
to podařilo. Každý pořádný Čech však byl by rád
býval. kdyby se to bylo Masarykovi nepodařilo.

Běželo-li Masarykovi skutečně o pravdu?
Sbor šesti, kteří na podkladě přednesených svěde

“

ctví a listin Švihu odsoudili, byl sborem, zastupu
jícím celý národ. Měl autoritu, která jménem ná
roda svědomitě soudila a odsoudila syna temností,
čímž měl býti podán důkaz, že národ český má
ještě dosti mravní síly, aby odstranil z veřejného
života člověka, jehož proradné řemeslo u všech ná
rodův. i barbarských, bylo a jest v ošklivosti. To
hoto imponujícího činu, vyřezati hned, co je hnijí
cího, bylo potřebí, protože celý svět očekával, jak
český národ se zrádcem naloží. Tato mravní poho
tovost nelíbila se však Masarykovi. Přičinil se
tedy, aby Šviha byl souzen porotou a aby mravní
bahno skýtalo divadlo cizině a aby špinavé prádlo
rozvěšováno bylo v zahraničních novinách, z nichž
německé přinášely doslova řeči, které v soudní síni
byly vedeny, čímž zostuzen byl národ a osla
bena mravní jeho rozhodnost. Na ospravedlněnou
svébo usilování, aby Šviha dostal se před porotu,
Masaryk říkal, že výrok šesti nedostačuie, že mo
hou býti omyly, jež často se přiházejí. Nechť před
řádným soudem se prokáže Švihova vina nebo ne
vina, aby uspokojeno bylo české svědomí. Masa
rykovi nešlo prý o nic jiného, než o zjištění prav
dy. Kdyby Masaryk se byl choval tak, že z jeho
řečí a činů nic jiného nevyzíralo, než jediná snaha
po pravdě a po uspokojení českého svědomí, pak
skutečně vhodný čin vykonal. Masaryk v soukro
mých rozhovorech také říkal: >Za zrádce byl vy
hlašován Rieger, já, a nyní jest tu Šviha. Nuže,
nechť zrádcovství projedná se soudně.«

Masaryk podal hojně průkazné látky. abychom
neomylně mohli se přesvědčiti, šlo-li mu skutečně
o pravdu, či o její popravu. Tvrdíme, že za proce
su Švihova Masaryk vystupoval proti pravdě v
úloze kata a že hájil vlastizrádce. Jeho svědecké
výpovědi přesvědčují o jeho úmyslech jistotou ma
tematickou. Na důkaz toho uvedeme několik otázek
obou obhájcův a Masarykovy odpovědi.

Jak Masaryk svědčil Dr. Bouček: >Je vám,
pane profesore, jako poslanci známo, že by byl dr.
Šviha vyzrazoval něco z klubu?< Dr. Masaryk:
>Ano, ale prosím, u nás stále slyšeti slova zrádco
vání a vyzrazování. Dr. Šviha jest ve službách
policie taková léta, ale co bylo vyzrazováno, co
by českému národu škodilo, co by škodilo nějaké
straně? Ať mi někdo jeden případ uvede, že to
škodilo. Škodilo snad vyzrazování nějakých ma
ličkostí, nějakých usnesení, nebo něčeho podobné
ho?«

Ejhle zásady našeho Katóna! Tedy na vyzra
zování nezáleží. Pokud se nedokáže, co Šviha vy
zrazoval, není možno ho vinit z něčeho nečestné
ho. Žasnete, že ano? Opakujeme, že my se strany
Masarykovy ničím již nedáme se překvapiti. Filo
sof však v zápětí povídá něco, co jeho lhostejnost
ke zrazování důkladně vyvrací: »My dostali v klu
bu zákaz, že ani ve Vídni nesmíme mluviti česky
o politických věcech, protože ve Vídni jest tolik
Čechů, a mohlo by se to prozraditi.« Pan filosof
usiluje o pravdu tak přímo, že v několika slovech
si odporuje a vyvrací lhostejnost ku prozrazování,
sotva že si ji podivuhodným přemetem svědomí
skonstruoval a porotcům předvedl. Mravouka Masa
rykova o zrádcích zní tedy takto: zrazujte si, ale
nedejte se chytiti, to jest hlavní věc. »Ne že bylo
snad prozrazováno, nýbrž zda a jak zrádcování
škodilo, to jest pro mě kritickou otázkou.« Rádi vě
říme, kdo omlouvá zrádcování, okatě dává na je
vo, že duševní a charakterní stav jeho pořádně již
jest kritickou otázkou.

Svědčiti u soudu pro rozličné lakýrníky jest
velmi nebezpečná věc. Jest tam tolik pánů, kteří
mají právo se ptáti. Otázka vyletuje za otázkou,
jedna stíhá druhou, a nelze zabrániti, aby psycho
logické pohledy nedostaly se do nitra svědka, jenž
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dát za všecko napráskat. Za postup tohoto moder
ního nevolnictví jsou zodpovědní rozhodně i vlivaí
a"mlčící konservativci, kteří projevují úzkostlivou
starost o solidaritu národní jenom tenkrát, když se
katolík ozve proti plantážnickému karabáči. Leč
karabáč sám těší se největší svobodě. Co se stalo
na Moravě, děje se často i v Čechách, ale povolaní
národní soudcové v takových zpupných kopancích
nechtějí viděti rušení národní solidarity. Zaječí bá
zeň před despoty kvete dále.

Poměr $0c. demokratů k Sokolu. >Čes. Slovo«
dne 4. t. m. přináší nové doklady, jak soc. demo
kracie se chová pohrdavě k všenárodnám podnikům.
V nenšinovém území se staví národní domy za
peníze Nár. Jednoty severočeské a za příspěvky
sokolské. Soc. demokraté na stavbu nepřispívají
ničím, ale po dostavbě stěhují tam své spolky a
činí si obsáhlé nároky — a docela hledí sokolské
jednoty vystrnaditi. V Trutnově vystavěn Národní
dům, soc. demokraté se tam nastěhovati a počínali
si tak pánovitě, že Sokol byl nucen dům opustiti.
— V Běhánkách u Teplic zbudován za peníze če
ských národních sdružení u českého hostince sál.
Když se v něm usadáli soc. demokraté, postoupili
ve své smělosti tak daleko, že Sokol a odbor N. J.
S. nyní smí pořádati v domě tom své zábavy jen
tehdy, když to soc. demokraté dovolí. Pro takové
zjevy Čes. Obec Sokolská se rozhodla, že na stavby
Nár. domů ve zněmčeném území již nebude přispí
vati. jen aby se vyhnula soc. dem. teroru. — V
Ústí n. Lab. zbudována z národních sbírek Česká
beseda. V poslední době ovládli zde soc. demo
kraté komando tolik, že snad Sokol bude nucen k
vystěhování. Již také v Teplicích snaží se soc. de
mokraté okupovati jednotu >Sokol«, změniti ji na
jednotu rudou, nastěhovati si do domu svůj kon
sum.

A patentovaní vlastenci, kteří proti pokojným
katolíkům pracují karabáčein, kteří vyhnali orga
nisované katolíky ze sokolských jednot, dále se
klaní soc. deinokratům, dále s uctivými omluvami
ubýbají a uctivě prosí za laskavou rudou součin
nost.

V Portugalsku svítá. Po revoluční horečce za
-čínají i fanatikové klidněji uvažovati, co vlastně
získali. Listy radikální ztrácejí odběratele, žurná
ly rázu konservativnějšího tisknou se v nákladu
stále- větším. Republikánský >Mundo« tiskl se před
třemi léty v nákladu kolem 50.000 exemplářů, nyní
však tiskne se pouze 8000 exemplářů. Monarchi
stický (konservativní) »>Dia« měl dříve náklad

pouze 6000, nyní však se rozesílá v 30.000. Migue
listický konservativní »Nacao« vycházel dvakráte
týdně v jednom tisíci výtisků. Nyní vychází každý
den v nákladu 14.000. Republikánské listy >A Luc
ta«, >A Republika« sotva kryjí svá vydání. — —
Vzestup je však značný netoliko u listů konserva
tivních, ale i u těch radikálů, kteří břitce tepou
zednářskou vládu. Soc. dem. list »O Socialista«
před 2 měsíci změnil své jméno na >A Vanguarda«
a stoupl za 2 léta ze 100 na 5000 odběratelů. To
jsou velice špatné příznaky pro posici nynější vlá
dy. Sama židovská liberální »Kólische Zeitung«
doznala: »Budou-li volby, které mají býti příštím
rokem, opravdu svobodné a půjdou-li monarchisté
do nich, tož dožijí se republikánští držitelé moci
velkých překvapení.«

Otázka rakouských konsulátů musí se konečně
řešiti důkladně k spokojenosti našeho poplatnictva.
Neobratní konsutové na Balkáně měli značnou vinu
na tom, že naši průmyslníci byli vytlačování z trhů
ve prospěch průmyslníků říše německé. Veliké po
litické a hospodářské napětí mezi Rakouskem a
Srbskem zaviněno z části také tím, že vídeňská
diplomacie nebyla přesně a správně informová'a.
Vždyť neobratnost jednoho konsula by byla málem
způsobila válečné zákročení obrovské armády. A
jak jest v Albanii? Italská vláda byla informová
na o každém vážném hnutí přesně, rakoušké mini
Sterstvo dostávalo zprávy zmatené a mylné. —
Před několika měsíci potřebovála albánská vláda
velikou dodávku sukna pro své vojsko. Sdělila to
rakousko-uherskémuvyslanci a čekala, kdy rakou
ští průmyslníci podají své nabídky. Jelikož průbě
hem několika měsíců se nehlásilz Rakouska žád
ný dodavatel, zadala vláda dodávku firmám ital
ským. Rakouští průmyslníci dověděli se o všem
teprve ve chvíli, kdy již bylo pozdě. Tu po jejich
dotazech vyšlo na jevo, že náš vyslanec na tolik
důležitou záležitost — zapomněl. Kdyby se někde
na hranicích začalo hájiti několik Srbů proti ar
nautským tlupám, hned by docházely četné a veli
ce opepřené zprávy, jak stát srbský se odvažuje
jednati proti vélmocem, jak Srbové utiskují ar
nautské beránky. Ale to, z čeho by mělo rakouské
poplatnictvo trochu užitku (po tak velkém placení
na Albanii), již zůstalo v zásuvce stolu pana vy
sance.

Za zástupce našeho státu, našeho obchodu a
průmyslu mají býti vybírání lidé zkušení, učení,
svědonnití, agiln! pracovníci. Mají-li býti konsuláty
zaopatřovacími ústavy pro nezkušené protekční
aěti. pak se míjí jejich účel svým cílem.
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=UHLÍ=
nejlepších známek v libovolném množství

|
dodá až do sklepa

Královéhradecká
bankovníjednota

společnost s r. 0.

v Hradci Král., Adatbertinum.

Politický přehled.
Zasedání delegaci skončeno 30. května, kte

rého dne se pracovalo plnou parou. Povoleny vý
daje na bosenské záležitosti, rozpočet společného
ministerstva financí, rozpočet nejvyšší společné ú
čtárny, celní příjmy, všeobecná ustanovení finanč
ního zákona, rozdělení dodatečných úvěrů a účet
ní uzávěrka za r. 1912.— Hr. Stůrgkh řízně odbyl
del. Wolfa, který tvrdil, že ministr Trnka poče
šťuje duchcovský kamenouhelný revír; jednostran

V delegacích nejvíce byla kritisována činnost
mit stra zahranič záležitostí, nejlépe pochodili mi
nistr vojenství Krobatin a velitel válečného ná
mořnictva admirál Haus. Povoleno jim 575 mil. K
na vojsko a 168 mil. K na válečné námořnictvo.
Ryt. Krotatin získal si uznání převážně většiny
delegátů v takové míře, jako snad ještě žádný spo
lečný ministr vojenství před ním. A admirál Haus
mohl dokonce prohlásiti, že nikdy nebylo veliteli
námořnictva tak snadným proniknouti se svými
požadavky jako v této delegaci.

Česko-německé smiřování. Předseda poslan.
sněmovny dr. Sylvester zaslal poslancům, jež jme
novali Češi i Němci, listy,*v nichž zve je k nezá
vazní předběžné poradě, kterou svolal na den 4.
června, a která se má omeziti na rozpravu o mí
stu a době, jakož i o jiných formálních předpokla
dech jednání, jež by případně následovalo. — Ně
mecký tisk však už napřed píše, že všecky pora
dy budou zase asl marny. Čeští agrárníci při po
radě s něm. agrárníky v zeměděl. radě nechtěli v
ničem povoliti a také dr. Damm v Pešti marně vy
jednával s českými agrárníky. — Porada něm. po
slanců z Čech konala se minulý týden ve Vídni.
Posl. dr. Urban tvrdí, že při věčném vyjednávání
s Čechy běží především o zákonitou úpravu zem
skeho zřízení. Vypsání voleb do sněmu bez zají
štěrí nového zem. zřízení vehnalo prý by Němce
z Čech do obstrukce na říšské radě. — Dr. Bach
mann ná velmi malou naději, že nastane dohoda
mezi Němci a Čechy. — Místodržitele kn. Thuna
prý si Němci nepřejí při poradách. — Dle Nár. Li
stů vyjednává se v zákulisí s českou obstrukcí, aby
pozvolna upouštěla od své taktiky. Prozatím, aby
svolila k vypsání voleb v Čechách. aby v červnu
mohla být: svolána říšská rada. — Vídeňských po
litických Kruhů nemile se dotkl požadavek dvor.
rady Bachmanna vyslovený v Plzni, aby národ
nostní komise vČechách měla právo veta jako na
Moravě.

"Vyššípollilka. Masarykova. Posl. dr. Masaryk
sděluje dr. Sylvéstravi, že se předporady o národ
nostním smíru v Čechách nesůčastní, poněvadž bu
de účastna také vláda. Jako poslanec a politik ne
může prý.s upnější vládou o vážných politických
věcecli jednat iak dlouho, pokud ona,v aféře Švi
hově zaujímá postavení, jež. žádný poslanec, kte
rému čest parlamentu není hostejnou, schvalova
ti nemůže 4 nesmí. Nejistota, zda parlament není
vubec expositurou tajné policie, může býti zapla
šena pouze určitým a přesným prohlášením vlá
dy, zda dr. Šviha skutečně placené konfidentské
služby prokazoval nebo ne a parlamentu musejí se
dostat patřičné záruky, že podobný zločin proti
parlarentarisom se stane nemožným. Dobře. zde
usuzují Národní listy, že nemůže-li se prof. Ma
saryk účastniti jednání tam, kde | jednání účastní
se vláda, pak nemůže se účastniti jednání říšské ra
dy a pak důsledně je povinen vzdáti se poslanec
kého mandátu. Vedle Masaryka odmítli též schůze
4. června se súčastniti čeští státoprávníci a ná
rodní sociálové,

Proti německo-radikálním štvanicim. Vídeňský
křesť. soc. list »Wiener Neu. Nachrichten< obrací
se rázně proti štvanicím německých radikálů z
Čech, kteří napadají ministra Trnku v záležitosti
pronájmu dolít české uhelné společnosti a píší, že
o nějakéní nebezpečí německého živlu v okolí Mo
stu nelze mluviti. Na dolech, které byly státem

pronajaty české společnosti, je celkem zaměstná
no 180 dělníků a. proto jest přímo směšné mluviti
o počešťovací činnosti ministra Trnky. Celá věc
byla vyvolána z jiných průhledných příčin a ně
mečtí radikálové pracují zde za určitým cílem.

Cesty císaře Viléma. Dne 12. června navštíví
prý císař Vilém následníka trůnu arcivévodu Fran
tiška Ferdinanda v Konopišti. Schůzce této bude
také přítomen král švédský, který právě mešká v
Karlových Varech — Německý císař navštíví v
létě též rumunskéhc krále Karola v Sinaji, při čemž
jej bude provázeti státní tajemník Jagow. Pozoru
hodno jest, že do Rumunska jest také oznámena
návštěva cara. --- Je vidět, že císař Vilém dle mož
nosti utužuje trojspolek, aby se Německo krylo a
sílilo na všech stranách. Tuto soustřeďovací sna
hu Vilémovu posiluje radou v >Neue F. Prese«
prof. nění. dr. Oucken, aby Německo a Rakousko
utvořily jeden světově politický celek, který by
společně provozoval velkou světovou politiku ob
chodní a finanční a zároveň dal plnou národnostní
samosprávu — slovanským národům.

V Uhrách strana neodvislosti zvolila po Ko
Šutovi svým vůdcem hr. Mich. Karolyiho, který
má jediný vedení vyhraženo. Košut přál si míti
svým nástupcem hr. Apponyiho.

Revoluce v Albánii. Mezi městy albánskými
Valonou, Dračí a Skadarem jeví se nepřátelství ve
snaze o přednost v zemi. K této řevnivosti mezi
třemi čelnými městy přistupují náboženské roz
pory, které se v poslední době velmi rozšířily jed
nak agitací s rakouské strany mezí katolíky, jednak
podněcováním náboženského fanatismu mezi moha
medány se strany mladoturecké. — Velká část mo
hamedánských povstalců trvá na svém požadav
ku, aby se Albánie opět stala tureckou nebo aby
dostala mohamedánského panovníka. — Námořní
cí rakouských a italských válečných lodi hlídají
stále palác knížete a obě vyslanectví. — Meziná
rodní komise v Tiraně vyjednává s povstalci. —
Na poradě náčelníků severoalbánských kmenů ka
tolických usneseno dáti knížeti Vilémovi 10 tisíc
mužů na ochranu Drače. — Nové albánské mini
sterstvo sestává z pěti mohamedánů, Z katolíků a
| ortodoxního, pravoslavného. — Essaď paša v I
talii navštěvuje různé diplomaty. — Vlády trojdo
hodových států souhlasí prý, aby všechny vel
moci súčastnily se ozbrojeného zakročení v Al
bánii, tato ochota považuje se za pokus rozbiti
rakousko-iralskou solidaritu. Rusko drží se tento
krát v pozadí, Anglie však dle všeho italské po
zvání zamítne.

Porady u Niagarského vodopádu dospěly tak
daleko, že se konají společné porady | zástupců
Spoj. Států a mexických povstalců. Bude ustano

vena zatímně vláua pěti, kteří provedou volbu no
Pvého presidenta, vicepresidenta a parlamentu. S

Huertou už prý se nepočítá.

ADOLF HORÁK,
pozlacovač v Rychnově n. Kn.

dovoluje si oznámiti veledůstoj. duchorenstvu
a sl. patronátním úřadům, že otevřel nově

odbornou

ozlaco kou. dílni

C
Provádím přezlacování oltářů, kázatolou, Božích
krošů, křížových test, podizíků, křížů atů —

Četná doporučení mám po race. :

Rozpočty i veškeré inforttáčaí cesty ha požádáníbezplatně.

zbřávý ořbanišatní
a spofkové.

Českéémudu katolickémuve východníchČechách!
Ořganišační komitét královéhradecký a »Sdru

žení české mládeže katolické« sídlem v Hradci
Králové svolávají na den29. června 1914 u příle
žitósti Žživnostensko-průmyslové a hospodářské
výstavy východočeské

, „do Chócně
krujskýiézd kářotokékodu

spojený s valnou hromadou královéhradeckého ko
mitétu »Sdružení české mládeže katolické« s timto
programem: Dopoledne: 1. O půl 9. hod. uvítání
účastníků, seřazení u nádraží a průvod do děkan
ského chrámu Páně. 2. O 9. hod. slavnostní kázání
vsdp. Msgra Dr. Fr. Šulce, kanovníka z Hradce
Králové a mše svatá. 3. O čtvrt na 11. hod. sraz
na silnici Běstovické a manifestační průvod na vý
staviště, kde pronese slavnostní řeč: >Katolicis
mus a národ český: gener. tajemník »Matice Cy
rillo-Methodějské< v Olomoucí p. Dr. Fr. Dolanský.
Prohlídka výstavy a oběd. -- Odpoledne: 4. a) O
2. hodině odpoledne tisková konference v Panském
doině. Referent pan redaktor František Šupka z



snaží se hájiti zlořády a nepravdu vydávati za
pravdu. Máš-li v mysli věci nekalé, ani se nena
děješ, a již jsi prozrazen. Pravda jest jasná a pří
má. Svědek mluvící pravdu ani jednou otázkou ne
ní uveden v nedůslednost, kličkování a výkruty.
Svědek však nesoucí v duši neupřímnost donucen
jest otázkami, že sám nechtě a často ani nevěda
podá srozumitelný obraz svého nitra, které skrývá
třeba i pod pláštěm filosofa.

Dr. Rašín: >Nebylo vám, pane profesore, ná
padno, že se strany Práva Lidu byl dr. Šviha u
stavičrě vyzýván, aby šel se hájit do parlamentu,
k Meinoldovi a na policejní ředitelství, ale dr. Švi
ha svoji čest očistit nešel nikam?< Prof. Masaryk:
>Nemohu předvídat. Neslyšeli jste dra Švihu a po
kládám za zisk tohoto procesu, že konečně dr. Švi
ha musí mluviti a že všechny tyto věci musí vy
světliti.« Každému člověku bylo jasno, že Šviha
dokazuje svoji vínu právě tím, že přes všechny
výzvy nezvolil způsob, kterým by se mohl obhá
jiti nejlépe. Co jest jasno poslednímu žáčkovi, toho
pochopiti nedovede universitní profesor, jenž před
náší také konkrétní logiku. Sebeobhajobu Švlhovu
u soudu pokládá za zisk, ale místa, kde čest měla
se hájiti hned a nejúčinněji, za zisk nepokládá a
na otázku, na kterou by odpověděl dobře desíti
letý chlapec, universitní profesor odpovídá ne
smyslným a nemotorným: nemohu předvídat. O
všem, toť Masarykova snaha po pravdě.

Dr. Rašín: >Říkal jste, pane profesore, že dr.
Šviha nejevil žádný zájem o věci politické, naopak
netečnost. Nemyslíte, že to mohlo býti také pře
tvářkou, že by v jeho povaze mohla býti jistá zú
myslnost? Nepozoroval jste, že bývá velmi úmysl
ný, že dovede dávatí titulatury, dovede se klaně
ti a zachovává vždy formy? Nemohla by to být je
ho úlisnost, aby se kryl před svým okolím, že ma
skoval takovou určitou netečnost?<«

Prof. Masaryk: »Možné jest všechno. Jest ne
příjemno před ním o tom mluviti. Já myslím, to je
tak nátura. To jest vnějšnost, to nic nedokazuje.
Takových lidí u nás v Čechách, kteří chodí pořád
s kloLoukem v ruce, je mnoho.«

Dr. Bouček: »Vy ráčíte znát, pane profesore,
dra Švihu. Račte laskavě říci, jak jste ho poznal
a jakým jest zejména povahově?< Prof. Masaryk:
»Myslím, že v politice nejevil příliš veliký zájem.
Měl jsem vždy dojem, že jest mu to dosti lhostej
no a divil jsem se, že ho strana pustila na tak vý
značné místo. Přiznám se, že důvody,- proti němu
uváděné, mi zavdaly podklad podezření proti ně
mu, :'e na druhé straně znal jsem jeho netečnost.
Mně chování dra Švihy bylo důvodem, že jsem
to podezření měl. Státi se to nevinnému člověku —
mání zkušenosti v těchto věcech, byl jsem také
zradvován a pruské penize prý isem dostal — byl
by.h letěl do parlamentu atd. atd. Ale mám dlou

na člověka s takovým nějakým obviněním. tu ten
nevinný člověk na týden si lehne do postele a je
nemocen, místo aby jeho energie se vzpružila a on
rázně postupoval. To jest všechno možné.«

Jak zjevno. Masaryk svého miláčka a vlasti
zrádce Švihu hájí jako lvice své mládě. Nemoha ú
plně pravdu popírati, protože by to bylo řvoucí
nestoudností. dělá jí maloulinké koncese, aby je
hned zvrátil svojí sofistikou. která mele páté přes
deváté a vypráví věci vůbec nemožné jen aby ví
nu Švihovu seslabila a foukala do procesu zmatek a
nejistotu. Na příklad jest nehorázná nepravda, že
by u nás lidé nevinní lehali do postele a na místo
obrany stonali. Odporuje to všem zkušenostem i
psychologii. že by člověk obviněný z národní pro
rady, ač nevinen, zalézal strachem za pec. Masa
ryk takovým tvrzením a sobecňováním jeho jedno
duše uráží národ, líče ho jako národ slabochův a
zlomených bytostí. A bylo-li by tomu tak. pak by
to bylo jen největším odsouzením moderního po
krokového člvěka, jejž nám Masaryk a jeho škola
vychovali. Ale i v této svědecké výpovědi Masa
ryk rozsvěcuje dvě. svíčičky jednu pravdě, že by
člověk nevinný hned běžel do parlamentu, a dru
hou nepravdě, že json v Čechách lidé, kteří bez dů
vodu jsouce obvinění na místo obrany uléhají do
postele.Bojovníkemza pravduv procesu Švihově
bylo na porotce mrkmito, že by Šviha jako mohl
náležeti mezi ty nevinné slabochy. kteří ovšem se
potácejí jen ve fantasii filosofově. A tak sledujte
svědecké výpovědi Masarykovy jednu za druhou
a poznáte. že Veliký Milovník pravdy všechny
věci, které svědčí proti Švihoví, rozděluje na dvě
strany. shledává obdoby. kterých v životě není,
vyvrací a oviklává psychologické zkušenosti, ve
kterýchž všech machinacích o nějakém silnějším
tónu touhy po pravdě není ani vidu ani slechu. To
jest ono biblické kulhání na dvě strany. Kdyby tím
to způsobem svědčil některý katolík, byl by tu
hned Machar jako na koni a křičet by o rozeklané
duši, rozeklané logice a o rozeklaném zatraceném
jazyku.

*

Jak Masaryk Švíhu polapii a propustil Když v
procesn všechny snahy obránců vlastizrádce vy
šly na prázdno, když tHo oficielní i neoficielní ob
hájci konfidentovi po výroku poroty, pokryti han

bou a opovržením, sletěli střemhlav do propastii
se Švihou, »Čas< zaklopen mrakem zoufalosti sna
žil se dokazovati, že Masarykovi skutečně šlo jem
o pravdu. Na důkaz toho uvádí koncept dopisu,
který před procesem měl býti poslán od Švihy mi
nistru vnitra Heinoldovi a který byl sestaven Ma
sarykem. Jelikož historie tohoto dopisu jest zají
mavá, otiskujeme jej doslovně: »>Vzdavse svého
mandátu, čekal jsem po odpovědi Vaší Excelence
na dotaz presidenta sněmovny p. dra Sylvestra,
zdali vysoká vláda se mne ujme a vydá svědectví,
Že jsem byl neprávem obviněn z konfidentství. Va
ší Excelenci musí být známo, že jsem nebyl ve
službách tajné policle v Praze a že jsem ani od té
to policie, ani z jiného fondu jakéhokoliv žádného
platu a žádného daru nedostal. Vzdal jsem se man
dátu a jsem teď tedy vůči Vaší Excelenci pouhým
úředníkem; a právě jako c. k. úředník obracím se
nyní k Vaší Excelenci jakožto k oficiáinímu ochrán
ci všeho úřednictva, aby se mně dostalo náležité
satisfakce. Nedovoluji si úsudek o tom, jak c. k.
vláda postupuje ve věcech tajné policie; dovolá
vám se však pomoci Vaší Excelence-jako úředník
a jako soudce. Mám totiž přesvědčení, že je v zájmu
autority rakouského soudcovství, aby podle prav
dy bylo c. k. vládou konstatováno, že mne ke kon
IIdcntství nezneužila a že jsem já žádných konti
dentských služeb nikomu zekonal.«

Masaryk přísně prý vůdcům národně sociál
ním uložil, aby Šviha tento koncept opsal a po
sla! ministrovi vnitra Heinoldovi. Uznáváme, že ta
to zkouška byla dobře promyšlena a že Masaryk
správně rozpoznával toto: jest-li Šviha nevinen,
jistě dopis pošle, neučiní-li tak, prokáže svoji vinu.
Nuže, Šviha dopisu neposlal a před porotci se vy
mlouval, že o myšlence dopisu zvěděl až před pro
cesem. | kdyby předáci národně sociální byli tak

lých důvodů, přece Švíha měl pořád ještě dosti
času dopis poslati. Šviha o této ožehavé věci mlu
vil úmyslně nejasně, takže sám >Čas«<| povídá:
»Zmínka dra Švihy před soudem byla neúplná a
nepodávala o věci jasného názoru.« — Proto »Čas«
koncept uverejnil, aby dokázal, že Masaryk usi
loval o oravdu přímo a poctivě. Ale s důkazem o
dobré vůli svého vůdce »Čas< podává zároveň pře
svěděující protidůkaz, neboť, ačkoli Masaryk na
strojil na Švihu lapačku a ačkoli se do ní konfi
deut chytil, Masaryk, jako by se ani nechumelilo,
tohoto stravu Švihova strany dopisu nedbá, chy
tá svědky V'ačihy a před porotci v potu tváři své
se namáhá. aby vlastizrádce z pletiva těžkých svě
dectví nějak vymotal. Jsme přesvědčeni, že tento
koncent M sarvkův jest velmi důležitý a že určitě
obviňuje i samého autora.

V konceptu svém Masaryk, pokládaje konfi
dentství za zločin proti národu, nasazuje Švihoví
nůž na hrdlo a velí mu: »Napiš ministrovi Heinol
dovi dopis, aby ti dosvědčil, že jsl ve službách taj
né policie nebyl« — Šviha jsa vinen dopisu
nepíše, ale Masaryk. ačkoli zrádce se tímto způ
sobem prozrazuje. pojednou toho nedbá, před po
rotou natahuje pojmy jako švec kůži a změniv v
několika hodinách mínění o konfidentství. zrádco
vání bere na mliost a ohromuje všechny poctivé a
čestné lidi výrokem: »ne že bylo zrádcováno, ale
do jaké míry bylo zrádcováno, to jest pro mě kri
tickou otázkou.« Koncept Masarykův nepřímo tedy
svědčí. že Masaryk šel hájit člověka. o jehož zrád
covství bví již přesvědčen. jinak by nebyl sesta
vl výpomovnou thési. která zrazuje mravnost a
čestnost, právě tak jako Šviha zradil národ.

Masaryk usiluje o proces. měl něco za lubem.
ale snaha po pravdě to nebyla. Nikoli. nejsme s to,
abychom pfisuzovali gentlemanovi Masarykovi či
sté úmysly. stejně jako bychom nemohli věřiti v
nevimnost lišáka, který se potlouká o půlnoci ko
lem kurníku. A výčitky svědomí? Takových bláho
vých rozpaků, jak pozorujeme, u moderního po
krokového filosofa není. Snaživý člověk nedosa
huje svých účelů bez obětování někoho nebo něče
ho. Budiž si člověk jakkoli obratný, nemůže uděla
ti orteletu bez rozbití vajec. Proto chceme-li Švi
hu zachrárií:. nesmíme se báti nějakého toho roz
bití, na příklad rozbití národní cti, a abychom své
ho cfle dosáhli, musíme smělými slovy porotcům
a veřejnosti podstrčiti pochybnost. zda jest do

se neví, do jaké míry bylo prozrazováno a jak nám
to škodí. Ale co bude pak, když většina českých
lidí těmito záludy nedá se omámiti? Pak bezpo
chyby obhajoba zrádce Švíhy se nepodaří a pak
fucerna filosofova zhasne v prudkém plápolu hně
vu a opovržení. jimiž Masaryk Veliký bude po
hlcen.

Národové musí dbáti povahy tak dobře, jako
jednotlivci. To, čeho se dopustil Masaryk, Jest či
nem, schopným zkaziti lidi, jejichž zásady v pří
tomné době beztoho nejsou pevné. Masaryk jed
noduše všem marnotratníkům. potřebným peněz,
nastrčil na životní cestu svůdné pokušení. Jest ji
sto, že v konstitučních zemích, kde všechny třídy
účastňují se politiky,národní povaha musí býti
chráněna od každé hniloby. I kdyby nám vláda o
kamžitědala státní samostatnost, nic to neprospě
je. budon-li vůdcové takové povahy, kterou uká
zal právě Masaryk a jeho kompanie.

Sechy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné ško
a e. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Proti monismu se utvořil v Německu velice
čilý svaz Keplerův (Keplerbund), který má své
středisko v Bonnu. Ten zatápí skutečnou vědou jak
Haecklovi tak Ostwaldovi tolik, že se probouzejí
z monistických mátoh i lidé, kteří uvázli značně
v přízi monistických výmyslů. Keplerův svaz ve
svém nedávném provolání praví, že monismus zce
la nevědecky potírá svobodnou vůli člověka a ne
smrtelnou duši. Popřením svobodné vůle jest po
hřbena i mravní zodpovědnost, zničeno tak celé
množství hodnot mravních.V provolání se praví dá
le: »Keplerův svaz stojí na půdě svobodné vědy a
uznává jedinou toliko tendenci, zdůvodnění a slu
žbu pravdy! Jest při tom přesvědčen, že pravda
v sobě má harmonii přírodovědeckých fakt a ná
boženské zkušenosti. Tím se liší Keplerův svaz vě
domě od monismu materialisticky předpojatého a
potírá propagandu atheistickou od něho vycháze
jící, která se odvolává na přírodní vědy neprá
vem.«< „3

Provolání to podepsalo 80 přírodozpytců, 68
jiných zástupců filosofické fakulty a značný počet
jiných vážných mužů.

Svaz Keplerův prohlašuje, že pozorování pří
rody jest vždy neutrální ke světovému názoru,
o nadsmyslných pojmech. Není to tedy svaz, který
by si bral zřejmě za úkol hájiti pravdy náboženské,
ale snaží se přísnou vědeckou prací odkrývati ve
liké slabiny monismu, o němž praví: »Je znásilně
ním duševního života a jeho nábožensko-ethických
základů, jestliže chce monismus spoutati světový
názor pouty pouhého pozorování přírody.« Jest
věru poučno. že svaz po tak chlubných frázích
monistů o »svobodné vědě« prohlašuje, že musí
skutečnou vědu hájiti proti monistické tyranii.

Svaz žádá nestranné badání, rozlišování pří
rodní vědy od přírodní filosofie, uznání. že pří
rodnívědasamao sobě neníschopnavytvořitisvě
tový názor. Svaz míní se zabývati otázkami histo

rickými. náboženskými a mravními jen potud,
pokud tyto jsou v přímém vztahu k přírodovědě.
Svaz jest neodvislý ode všech konfesi, politi

ckých stran a státních instancí. Již také vydal řa
du přírodovědeckých úvah. Ve službách svazu jest
60 řečníků. Nyní čítá svaz již osm tisíc členů. Ta
kové skutečně vědecké sdružení může srdečně při
vítati každý katolík. protože katolictvo touží po
nefalšované vědecké pravdě, zato však se staví
proti dryáčníkům, kteří vědy zneužívají i použitím
křiklavých podvodů na protikatolický výboj. Ale
čeští monisté od mužů pravé vědy prchnou, aby
nepřišli o svou nevědeckou pověru, která se jim
hodí k proticírkevnímu boji. Fanatismus bude zne
užívati slova »vědy« proti katolicismu dále.

Práce pro národní solidaritu? Na pondělí sva
todušní chystána v Uh. Hradišti slavnosť otevření
Slováckého musea. která měla býti svátkem celého
Slovácka. Poslední týden před slavností i do Čech
zaslány katolické žurmalistice o tom zprávy S uji
štěním, že se sejde ve svých malebných krojích
ke slavnosti lid »ze- všech koutů moravského Slo
vácka i uherského Slovenska.« Připojeno, že se
zve a počítá na účast zastupitelstva naší žurnali
stiky. Zatím zvoucí komitét měl úmysly jiné, tak
že měl raději předem pověděti pravdu celou. —
Jest možno představiti si charakteristickou velikou
slováckou slavnost bez Slováků katolických? A
přece panstvo k pořádání slavnosti nepozvalo spol
ky konservativní. Pokrokový starosta Beneš dal
rozkaz, že slavnost se musí konati v sokolovně a
že »klerikální« spolky nesmějí býti zvány, aby slav
nost nedostala ráz — klerikáhní. Podle toho také
slavnost dopadla. Průvod slavnostní byl skrovný
a neuspořádaný. | pokrokoví cizí hosté odsoudili
fanatické výhrady pokrokářstva ©hradišťského,
když viděli následky. Pokrokáři naběhři Šeredně.
Dělali veliké ovace ministrirm. které dříve prohla
šovali za klerikální — nejvíce přítomnému Berch
toldovi. V průvodu kráčely místní slečny. které si
oblékly kroj slovácký výjimkou a pak místní
služky — ze slováckého venkova se dostavilo lidí
pramaloučko. Ani jediná obec venkovská nebyla
zastoupena oficiemě. Na výletě panstvo se usadilo
v zahradě sokolovny, ale slovácký lid — pokud se
dostavil — umístěn tam. kde jsou dobytčí trhy. U
bohá imitace špatně uspokojila hosty, kteří chtěli
viděti skutečnou, přirozenou stováckou krásu. Slo
váci katoličtí nyní se táží kuratoria musea: »Jak
se mohlo opovážit kuratorium žádat památné naše
věci. nemělo-li síly opřít se našemu vyloučení?« —
Ruka pokrokářská hrabe a sbírá tam. kde nesila.
shromažďuje kulturní památky práce katolické —
a pak do dárců kopne. Takových kopanců jest o
všem celá řada. Ale tážeme se kdv konečně tako
vé bezohledné fanatiky klepnou přes prsty ti ná



-HradčeKr. b) Ve spolk. dvoraně-na výstavě valná
-hroiňada královéhradeckého komitétu >Sdruž. čes.
-mládeže katolické«, 5. O 4. hod. dřvadlo ve volné
-přtrodě:-»Jan Výrava«. Hudba výstavní, os. říze
ním p. kapelníka Kubička. Vstupné na výstavu 60
hal. — Poznárhky: Sjezdu může se súčastniti pouze
ten, kdo si zakoupí výstavní vstupenku, opatřenou
křesť. sociál. kolkem a razítkem kanceláře sjezdo
vé. Vstupenky tyto lze obdržeti u místního dů
věrníka, u jednatele místních spolků, nebo v sekre
tariátu »>Sdružení české mládeže katolickét v Kr.
Hradci. — V den sjezdu budou se vstupenky vy
dávati v místnostech Katolické Jednoty v Chocni.
— Obědy za zmírněnou cenu 60 hal. bude lze ob
držeti na poukázky, jež budou vystaveny těm,
kdož na rnístech výše připomenutých nebo ve vý
stavní kanceláři předem se přihlásí. — Veškeré
dotazy buďtež řízeny na sjezdovou kancelář: Se
kretariát >»Sdružení české mládeže katolické« v
Hradci Králové (Adalbertinum). Na shledanou v
Chocni! — Organisační komitét královéhradecký.
Sdružení české mládeže katolické.

Třebechovice. Katolická jednota naše pořádá dne
21. června koncert spojený s I. veřejným cvičením své
ho tělocvičného odboru »Orek v městském lese »Vy
soký Bor.« Ráno o 10. hod. společná zkouška v Boře.
Vstupné 20 h. Odpoledne po sv. požehnání ve 2 hod. sraz
na silnici u nádraží a pochod městem do lesa. Pořad
cvičení: L. dorostu s praporky (slet 1914), žen s kužely
(slet 1914), 3. prostná cvičení mužů (sletová 1914), 4.
na nářadí. Účinkuje úplná městská huďba řízením kapel
níka br. Jaroměřského. Vstup 40 h. Členům v krojích
vstup volný. Žádná tombola, žádné losy a podobné ob
těžování. Bratří! Třebechovický Orel všude po vůkolí
Vaše počínání, seč síly měl, podporoval. Doufáme, že i
vy tentokráte sami přijdete a svou přítomností nás k
další práci povzbudíte. Vzhůru do Třebechovic! Na shle
danou!

Černilov. Katolicko-národní jednoto pro Černilov a
okoli pořádá dne 7. června 1914 ve spolkových místno
stech schůzi, na které promluví vsdp. Msgre Dr. Fr. Šulc,
kanovník a profesor z Hradce Králové: »Úkoly mláde
že zvlášť a katolíků vůbec.« Dopoledne promluví pak k
ditkám, které jdou ke sv. přijímání.

Dvůr Králové n. L. Odbočka Všeodb. sdružení křesť.
dělnictva pořádá 7. června valnou hromadu na Karlově.
s následujícím pořadem: Zahájení schůze, zpráva jedna
telská, zpráva pokladní a revisorů ©účtů. Povinností
všech členů jest, aby se dostavili do této schůze v plném
počtu. Zdravá myšlenka u nás utěšeně zkvétá, razíc si
cestu stále širší. Děkujeme mlaďým pracovníkům. kteří
v tak krátké době se přičmihi o rozkvět našeho sdru
žení a prosíme je, aby svoji horlivost rozvíjeli dále. —
Týž den odpoledne koná odbor Orla členskou schůzi,
spojenou s přednáškou p. Rudolfa Kozla, redaktora »Če
ské Stráže« z Náchoda. Též budou provedena pěkná cvi
čení. Nechť naši stoupenci odmění dostatečně namáha
vou práci našich statečných Orlů, kteří za výtečného
vedení kráčejí stále ve svorném šiku ku předu. Važme
si lidí, kteři tolik pracují a naší idei prospívají! V den

J7, června všichni na shledanou!
Lomnice n. Pop. Členská schůze Orla koná se v

neděk dne 7. června v domě p. Jos. Kobrle, varhanáře
ve Staré Lomnici (blíže hostince p. Zajíce). Prosíme
znova okolí odbory, aby nás navštívily toho dne a svou

návštěvou k další práci povzbudily. — km.
Miletín. Lidový spolek křesťansko-sociální vyslovu

je svému zasloužilému jednateli p. Jos. Studenému k je
ho sňatku upřímné blahopřání. Bůh žehnej Vám a Vaší
družce života stále! — Dne 1. června přednášel v na

šem spolku dp. J. Sahula o povaze hnutí husitského. Řeč
tato vyslechnuta s velikým zájmem a porozuměním. Pak
se konala valná hromada mládeže, při níž za utěšené

svornosti provedeny volby. — Raiffeisenka naše hned
z počátku vyvíjí znamenitou činnost. ačkoli rozsah její
působnosti jest značně zůúženpro sousední raiffeisenku
bratrskou a pro jiné okolnosti. Od 19. dybna do 31. květ
na. tedy za půl druha měsíce, byl příjem 31.151.11 K. vy
dání 29.554.82 K. dohromady tedy peněžní obrat již K
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rkovní věstník.
Udlleni sv. biřmování v Hradci Králové. V pondělí

svatodušní udělil Jeho Exc. nejdp. biskup v kathedrálním
chrámu svátost sv. biřmování věřícím z kolátury krá
lovéhradecké. Sáčastnila se i školní mládež z kolátnry
kuklenské. Svátost udělena i chovancům a chovankám
»Rudolíima« a dospělým hluchoněmým. Vekni dojemně
působilo, když jedna chovanka děkovala nejd. arcipastý
ři delší pěkně přednesenou promluvou. Mile dojat od
pověděl Jeho Bisk. Milost slovy vřelými. — O Nejsv.
Trojici nejdp. biskup bude mití o půl 9. hod. ráno ve
chrámu Panny Marie mši sv, a nato bude udíleti svá
tost biřmování žákům ško! chlapeckých a venkovským
školám přifařeným. Odpoledne o půl 3. hod. dívčím ško
lám zdejším.

Jubiteum Sóletého kněžství z diecése královéhra
decké"oslavují letos vsdpp.: Petr Čáp. katecheta n. odp.
v Litomyšli, biskup. vikář J. Hejtmánek v Bystrém u
Poličky, P. E. Kadeřávek, převor v Želivě J. Lašto
vička. břsk. vikář v Chotěboři, J. Malich, děkan n. 0. v
Čáslavi, Msgre P. Roztnek, farář na Skalce, J. Teplý.
farář v. v. na Král. Vinohradech, J. Vaníček, farář n. o.
v Karlíně.

Označení starých památek. Bylo by záhodno, aby
naše stavební církevní památky byly opatřeny vhodnými
tabulkami, kde by bylo vyznačeno, kdy která stavba
kostela, kaple, zvonice povstala, kdy a kým opravena
byla a možno-li i změny význačné uvésti. Budou podob
né nápisy poučnými pro návštěvníky nejen domácí, ale i
cizince, a dojdou tím krásné naše památky náležitého
ocenění ponenáhlu u všech vrstev lidu. Pro mládež škol
ní jest nevyhnutehno, aby znala též místní historii. U
poutá se jednak cit ku památkám a přilne se více ke
hroudě domácí.

Mariánská družina západočeských kněží v Plzni a
nový překlad »České Bible.« Na poslední schůzi Mari
ánské družiny západočeských kněží po přednášce, v níž
oceněn byl význam nového překladu České Bible, shro
mážděné kněžstvo jednorfyslně a s plným přesvědčením
uznalo nejen krásu, čistotu a básnickou lahodu nového
překladu české Bible pořízeného pílt Dra Hejčla, nýbrž
zejména též jeho znamenitý odborný a spolu populární
výklad některých obtížných mist Písma Svatého, jichž
dosavadní nejasný výklad byl nepřáteli našimi využí
ván ku sesměšňování vypravování posvátných dějin a
podvrácení základů pravého náboženství. Aby s těmito
výklady a tím též s opravdovými výsledky moderního
bádání biblického byl seznámen i náš lid, a aby Bible v
národě českém stala se opět nejvíce čtenou knihou, shro
mážděné duchovenstvo usnes'o se veřejným projevem
tímto žádati veškeré své spolubratry, aby o novém pře
kladu Bible hojně kázali, ji Itdu k odebtrání doporučo
vali a lidi Bibli s porozuměním čísti učili. Hojné rozší
ření nového překladu České Bib'e nechť jest heslem du
chovenstva v přítomné době!

p.
Všem našincům
odporučujeme

| výhodné

u Arálověhrabecké

bankovníKv Hradci Králové v Adalberlinu.
:

-Podporujte český katolickýpodnik! Mby JUv3.0vdál vul

d dám Vy

mstí a zkřale.
Schůze městské rady 2. června. Panu Františku

Prouzovi, hostinskému'v Kuklenách, uděleno bylo povo
lení k postavení stolů v Březhradské Boroviněza ob
vyklých podmínek. — Přiznání k dani výdělkové z měst
ské plynárny a z městského ústavu na úpravu mléka pro
děti pro rok 1914 byla schválena a předloží se c. k. o

odstranění bahna z řečiště Labe mezi nábřežními zdmi
nad jezem až ku překladišti. sepsaný dne 27. května t. r.
za přítomnosti zástupce expositury c. k. ředitelství pro
stavbu vodních cest, byl schválen. |.

Jarní zábava spolku paní a dívek»»Anežka« V za
hradním hostinci u p. Špryňara na Slezském Předměstí
vydařHa se velmi pěkně vzdor málo p?ťznivému počasí,
a také výtěžek hmotný zabezpečuje siušnou vánoční na
dilku chudým čjenkám. Výbor spolku vzdává uctivé dí

všem, kteří jakýmkoliv způsobem | přičinili se o zdar
slavnosti. Zdař Bůh!

Ženský odbor pomoc, spolku »Červeného křiže« v
Hradci králové zamýšlí v nejkratší době dáti na své ú
traty „vycvičiti samostatné: dívky a ženy za placené
ošetřovatelky nemocných. Výcvik zahájí se postupně
tak, že každým rokem několik ošetřovatelek pro město
a venkóv dá výbor vycvičiti v některé všeob. veřejné
nemocnici, aby pak mohly působiti v obvodu svého by
dliště za plat. Ucházečky, samostatné dívky a ženy, tě
šící se bezúhonné pověsti. úplně zdravé, mohou se při
Iuásiti buď písemně u výboru spolku aneb osobně u jed
natele p. c. k. okres. tajemníka K. Viewegha na okres.
hejtmanství v Hradci Kr., kdež ohledně podmínek vý
cviku a platu bude vyjednáno další.

Okresní porady učitelské školního okresu králové
bradeckého konati se budou dne 30. června a 1. července
1914. První (všeobecná) bude dne 30. června v sále

vence v kreslirně chlapecké školy měšťanské v Hradci
Králové. Obě porady počnou o půl deváté hodině ranní.

. Divadlo. Místní odbory Ústřední Matice Školské v
Hradci Králové získaly pro jedinou pohostinskou hru
chvalně známou činoherní družinu p. Blažkovu, jež hra
je v sobotu dne 13. června t. r. v městském divadle
zdejším ve prospěch Ú. M. Š. úchvatné Wedekindovo
drama »Lulu«. Činoherní družině p. Blažkově zadáno
bylo provozovací právo k této hře umělec. sdružením
»Scena« v Praze, jehož majetkem jest český překlad
rLulu«. Jest to pokládati za vyjádření důvěry uměleckým
snahám jmenované společnosti, neboť v intencích »Sce
ny« jest boj proti všemu »Šmírařství«. Premiera u Blaž
kovy společnosti 5. května 1914 ve Dvoře Králové n. L.
měla ohromný úspěch. Místní odbory Ú. M. Š. z důvodů
těchto chtěříce připravíti umělecký požitek zdejšímu
obecenstvu a získati příspěvek Ú. M. Š., pozvaly druži

stane u zdejšího obecenstva podnik tento nepovšimnut.
Prodej lítsků laskavě převzalo knihkupectví p. B. E.
Tobmana.

Na c. k. gymaaslu v Hradci Králové bude zápis
žáků do I. třídy dne 6. července od 8. do 9. hodiny a dne
16. září od 8. do 9. hodiny. Přijímací zkoušky hned po
zápise.

Okresní komise pro péči o mládež v zastupitelském
okr. královéhradeckém konala výborovou schůzi v pá
tek dne 29. května. — Vzat na vědomí projev uznání
zem. správní komise. — Manželce nemocného dělníka
Š.. matce 4 dítek, povoleno 20 K podpory a udělí se
ráda. by se domáhala podpory od obce domovské u pří
slušné okr. komise. — J. S., jenž ujal se 4 opuštěných
děti, uděleno 40 K okamžité podpory a jeho žádost,
by nelidský otec dětí zbaven byl práv otcovských, po
stoupl se c. k. okr. soudu. — Obci S. snížen příspěvek
na osiřelé děti K. o 9 K, ježto jim opatřena podpora ze
zem. fondu sirotčího. — Dělníku L. v T. se oznámí, že
projednáno jeho dítěti přijetí do ústavu pro hluchoněmé
na nadační místo zem. výboru. — S povděkem vzata na
vědomí zpráva, že ve všech obcích okresu ustanovení
jsou důvěrníci ku podpoře činnosti komise. — Usneseno
podniknouti sbírku v ulicích města ve svátek dne I1,
června. — Panu prof. Hniličkovi vzdány díky za km
hy, věnované prázdninové knihovně pro mládež.

Oslřelým, opuštěným, zanedbaným, tělesně neb du
Sevně abnormálním dětem přispěje každá soucitná duše
při sbírce. jež podniknuta bude Okres. komisí pro péči
o mládež ve svátek dne 11. června v ulicioh královéhra

deckých. +
Živuostenská bamka jmenována byla upisujícím mt

stem 4 a půl proc. půjčky královského města Plzně 2
roku 1914. Subskripce tato v celkovém obnosu 8 a půl
milionu korun končí se v poledne dne 12. června t. r. —
P. T. pánům interesentům na požádání příslušné pro
spekty a přihlášky u své pokladny vydá, resp. zašle
Živnostenská banka filiálka v Hradci Králové.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové, Stav veške
rých vkladů u nás činil koncem měsíce května korun
42 957.450.—-.

Seznam cenu na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 30. května 1914 konaném: 1 hl: pšenice K 19.— až
21.10, žita 13.80 až 14.30, ječmene 11.20. ovsa 7.— až
7.80, hrachu 20.— až 25.—, čočky 40.— až 48.—, jahel
30.—- až 35.—, krup 20.— až 50.—, bramborů starých
3.60 až 4.20. máku 38.— až 44.—, 1 cent: bramborů no
vých 24.—, žitných otrub 14.—, pšeničných otrub 14.—.
cibule 46.— až 48.—, mrkve 16.—, 1 kg: másla čerstvé
ho 2.80 až 3.20. sádla vepřového 2.—, tvarohu —.48. 1
vejce —-.06,kopa: salátu —.80 až 1.20. okurek 24—,
kapusty 12—. drobné zeleniny 1.— až 2—.

Na týdenní a oblímí trh v Hradci Králové dne 30.
května 1914 konaný bylo přivezeno: hl: pšenice 25, žita
70. ječmene 9, ovsa 158, bramborů starých 114, kop sa
látu 350. okurek 5. kapusty 5, drob. zeleniny 150, centů:
cibule 10, mrkve 10, bramborů nových 10. kusů: vepřů

l.podsvinčat673,kkůzlat18.
Hagenbeckpřijede do Hradce Králové. Je jen málo

lidí na světě. kteří by neznali jméno Hagenbeck, a bude
proto též starými | mladými s jásotem a nadšením při
jata zpráva, že Hagenbeck se svým podnikem, jediným
a bez konkurence na celém světě, přijde na S dní do
Hradce Králové a zde postaví stany své u továrny p.
Skuherského proti hastinci p. Nevyhoštěného »na Kré
tě (naproti mwseu). Se dvěma obrovskými zvláštními
vlaky přijede Hagenbeck v sobotu dne 13. června ráno
z Jaroměře do Hradce Králové a již týž den o 8. hodině
odbývá velice zajímavé zahajovací představení. se kte
rým Hagenbeck všude velké trirmfy slavi V neděli dne
14. června jsou dvě velká představení, a to o 4. hodině
odpolední a o 8. hodině večerní. V pondělí dne 15. a v
úterý dne 16. června odbývá se vždy večeř o 8. hodině
velké slavnostní představení a ve středu. dne 17. června
roz'oučí se s Hradcem a okotím Hagenbeck o 4. hodině
odpolední skvělým slavnostním a poděkovacím předsta
vením. Vysoce zajímavý Hagenbeckův zvěřinec. který
denoě. vyjímaje den zahajovací, od půl 10. hodině do
polední za přiměřené vstupné jest otevřen. doporučuje
se každému k návštěvě. zvláště školám jelikož obsahu
le mnoho různých cizozemských zvířat. především pro
žáky velice poučných. Hagenbeck má ve svém zvěřtaci
hlavně vzácná a cenná zvířata jako: Ivy, tygry. polární
medvědy. zebry. mořské Ivouny, jediné na cestě se na
lézající obrovské bůvoly. kteří patří k nejnebezpečněj
ším zvířatům. Hagenbeck má jediný. dosud v žádné e
vropské zoologické zahradě vystavené. africké amtilopy.
vyjící pakoně. lamy, opice všech druhů a velikostí slo



my, velbloudy, skotské poníky, angorské kozy, mezky,
velký počet koná atd. Jeho velkoměstský bohatý pro
gram jest nepřekonatelný. Žádný jiný cestující podnik
nemůže podobná čísla do svého programu pojmouti. Jo
diná stávající smášená skupina dravců, složená ze vů,
tygrů, polárních tybetských a Imědých medvědů, ty
grovitých dog, znamená skvostný výsledek moderní dre
sury. Hagenbeckova skupina Ivů, předvedená světozná
mým krotitelem Augustem Mólkerem, představuje trinmí
divoké a moderní dresury a podává obraz nepřirov
natelné krásy a síly svými napínavými a nebezpečnými
momenty. Nejlepší a ve svém způsobu sensační sku
pinu mořských Ivounů s obrovskými exempláři předve
de krotitel Nansen. Dále vykazuje program jedině exi
stujícího Ia jako krasojezdce na koni a exotickou skupi
nu zvířat vzácného půvabu, sestávající z obrovských
slonů, velbloudů a skotských poníků. Dlouholetý a svě
toznámý krotitel Filadelfia předvádí tuto skupinu. Řada
artistických evropských atrakcí, známá činská skupina,
Fakleysovy fenomenální přemety, nádherná dresura ko
Di, dokonalá umělecká jízda, žertovní clowni a augusti,
mezi nimiž velice známý clown Tom Bibb se svým
Augustem Žanem, mezkem »Zuzy“«a otáčející se deskou,
vyvolávající výbuchy smíchu, zvláště vynikají. V mo
derním obrovském stanu, který tisíce lidí pojme, bude
me máti příležitost veškeré divy tu shlédnouti, které
k nám Hagenbeck, král zvířat, přivezl.

Plotiště. (Dokonč.) R. 1547 odňato Hradeckým Plo
tiště, ale zase navráceno r. 1549. R. 1651 koupila obec
Hradecká od Jesuřtův hostinec v Plotištích za 400 kop,
který jesuitský majstr Mikuláš Weis po otci zdědil a
koleji hradecké věnoval. Dne 13. října 1673 koupilo mě
sto Hradec za 6200 zl. dvůr pod šosem (t. j. pod ochra
nou městskou) ve vsi Plotištích, sirotků po nobožtíku
rychtáři, urozeném pánu Janu Benedovi z Nejepína s ro
lemi (mimo jeden kus role o 60 korcích), která byla od
prodána koleji jesuitské v Hradci od rychtáře r. 1658.
Po původní tvrzi v Plotištích není památky. V druhé
polovici XVI. věku blíže panského dvora postavená
drubá tvrz zanikla též beze stopy. — Za doby patrimo

Hradci Králové, 32 ke statku Přímskému, 2 ke dvoru
Světskému na panství Hořiněveském, ostatní pak část
k panství Hradce Králové. Podíl, jenž za starodávaa
městu Hradci Králové přináležel, zapsal roku 1436 císař
Zikmund věnem manželce své Barboře. Tim se též vy
světluje, proč až do roku 1848 ona část musila panství
Královéhradeckému robotovati, kdežto druhá za svo
bodné občany městské byla považována. — Když byl
Hradec Králové proměněn v pevnost, odděleny Plotiště
od Hradce a staly se obcí samostatnou. — Duchovní
správou příslušely Plotiště od pradávna ke Hradci. V
XVI. -století k faře u sv. Anny a když tato fara roku
1622 minoritům byla odevzdána, zůstal při nf i oni.
Plotišťům nejblíže byl hřbitovní kostel sv. Petra ma
podměstí Pražském a ve vsi samé byla jenom staro
bylá kaple sv. Isidora. Když pak za příčinoustavby pev
nosti královéhradecké veškeré kostely předměstské (tu
díž i kostel sv. Petra) byly pobořeny, započali dne 28.
června 1778 minorité v kapli sv. Isidora v nedělích mši
svatou sloužiti. Dne 2. července téhož roku tehdejší je
jich kvardián pro obec Plotišťskou vysvětil místo pro
nový kostel a hřbitov,podle něhož zatím vystavena byla
zvonice a na ni dne 20. září zvony z vybořeného ko

stela sv. Petra zavěšeny. Zvony ty nesou letopočet
1487 a 1507. — Na začátku roku 1787 usazen sem byl
světský kněz (Jos. Kuchyňka) jakožto první farář, jenž
také zatín. služby Boží konal v kapli sv. Isidora, v je
jímž čele zřízena pro lid dřevěná přístavba. Z jara za
počato se stavbou nynějšího kostela (za stržené peníze
pobořeného kostela sv. Petra 4294 zl. 33 kr.). Týž byl
pak dne 18. listopadu 1787 na jméno sv. Petra vysvěcen.
K Plotišťům náleží víska Plácky (též Plácka). Táž pa
třila dříve částečně k městu Hradci Králové. Průmysl
jest zde zastoupen dvěma mlýny na náhoně: Valchou a
Kydlínem. »Válcha< náležela do konce osmnáctého sto
letí panství hradeckému, provozováno v ní jirchářství a
byla dle dražebního protokolu dne 14. prosince 1791
nejvíce podávajíchu Františku Černikovskému z Hrad
ce Králové v dobrovolné dražbě prodána. — »Kydlín«
náležel též. jak již dříve uvedeno, městu Hradoi Králo
vé. Týž byl z usnešení městské rady dne 4. listopadu
1588, an dával velmi skrovný užitek (50 kop nájmu),

Stubenberku, za 4000 kop. V Kydlinově trávit poslední
leta svého života a zde též 15. února 1822 zemřel za
sloužilý spisovatel dějin města Hradce Králové, exje
suita P. František Švenda. Václav Nejedlý.

Pardubice. Sdružené katolické spolky v Pardubicích
ve své schůzi výborové usnesly se uctíti památku vdp.
děkana Aloise Ulbricha věnováním 300 K (z nichž 100 K
darováta katol. Jednota paní, 100 K, katol. jednota mužů
a 100 K ze společné pokladny) na vnitřní úpravu děkan
ského chrámu Páně a 20 K na ústav slepých dívek na
Kampě (místo věnce na rakev).

Kaňk. Ke zprávě uveřejněné v minulém čísle ještě
něco dodáváme. Král. horní město Kaňk až do r. 1621
bylo částí královské Kutné Hory a obývánohlavně l
dem dělnickým. Kaňkovští však vždy snažili se vyrov
nati se bohatšímměšťanům kutnohorským. Toho důka
zem trvalým jest krásný chrám sv. Vavřince. posvěcený
r. 1505 a vystavěný cele ze sbírek horňického dělnictva.
Dávno Až zanikl ruch v dolech stříbrných, jen omšelé
hromady jalového kamení pracně zalesňované shitžejí
s vrchů Kaňkovských do žírné roviny polabské a ke
Kutné Hoře. Ký dův, že Kaňk dosud jest obýván valnou
většinou dělictvem, jež v blízkých továrnách kolin

! ských, sedleckých a kutnohorských hledá výživu. A že
| duch zbožnosti po předcích zděděný nezanikl, toho dů

kazem byly při příjezdu J. Bisk. Miosti přečetné pra
pory z útulných domků vesele vlajíc. Ve škole byla

| radost podívati se na drobné ručky stále jako praporeč
ky nahoře mávající na tvářičky rozradostněné a ústeč

. ka hbitě odpovídající, ačkoliv »jejich« velebný pán sám
je nemohl zkoušetl A jistě promluvila z duše všech
přítomných malých i dospělých slova dětí, že by »tady
chtěly zůstati až do večera.
Již o půl čtvrté odpoledne zase doprovodii jsme vrch
nítro pastýře do chrámu Páně, Se slzami v očích dopro
vodill jsme Jeho Bisk. Milost když odjížděl do sousední
Orunty. Kdo byl přítomen těmto krásným slavnostem,
nezapomene na ně jistě po dlouhé časy. Neplodné kdysi
shakly« kaňkovské usilovnou prací občanstva přece za
čínaji se zelenati rozmanitým stromovím a kdo vkročí
až do vnitř města našeho, a shlédne zahrádky utěšeně
se u domů dařící přisvědčí, že není to u nás tak smutné,
jak se na první pohled z dálky zdá. Sobota 23. května
pak je důkazem. že ani v ohledu duchovním není u nás
samý úhor, naopak oprávněna jest naděje, že slova vzne
šeného hodnostáře církevního padla do půdy úrodné a
tomu plati naše starohornické »Zdař Bůhl«

Znovuzlacení a. opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

- provádí osvědčený
odborný závod pozlacovačský

GAUDEOi,V LITOMYŠLI
Doporučenípo ruce. Ba pošádání jsem
všdy k slašbém bosplatně k ústnímu

jednání se dostaviti.

Návštěva J. Excelence mejd. p. biskapa v Čáslavi.
Po slavném spontánním uvřtání, o němž jsme v minulém
čí le referovalí a jehož se súčastnil vzdor protichůdné
agitaci i sl. sbor dobrovolných hasků v čele s p. Urba
nem, všecky čtyři dny pobytu J. Excelence v král. mě
stě našem zůstanou skvělou památkou katolického uvě
domění našeho občanstva a důkazem jeho opravdové, ne
Kčené lásky k milému Arcipastýři. Po všecky tyto dny
narněny byly prostory ohrámu Páně do nejzazších
míst a kdekoliv J. Excelence se objevil, všude byl nad
šenč a s dojemnou upřímností pozdravován. Vykonav
ve středu ráno biřmování mládeže školní a žáků c. k.
« »mnasla, odebral se po obědě k návštěvě humánních
ústavů: měst. sirotčince, okres, chorobince a nemocnice.
V sirotčinci, který spojen jest zároveň s městskou 0
Tatrovnou, uvítal J. Exc. referent ústavu p. náměstek
purkm. A.-Žatecký, projevuje radost nad vzácnou a mi
lou návštěvou, jakou jest J. Excelence. Ctihodné sestry
školské předvedly pak dítky opatrovny, jeřichž říkání
a proslovy sledoval nejd. pan biskup s napiatou pozor
ností, každému dftku mile odpovíkdaje a přátelsky se jich
dotazuje. A děti, vycítivše dobrotivé srdce J. Excelence,
obalopovaly se zářícími očky J. Bisk. Milost, šťastny,
když mohlý se dotknouti jeho ruky. Prošed pak síně
sirotčince, odebral senejdp. biskup do chorobince. Za
stavil se i na okamžik v kostele sv. Alžběty, jehož upa
da-icím stavem byl bolně dojat. V chorobinci, u skvěle
vyzdobeného portálu vítal opět J. Excelenci člen okr.
výboru a referent p. Žatecký spolu s p. t pp. lékařem ú
stavu Dr. Rychetským a ředitelem okresu Dr. J. Mu

me:kala právě i velebná matka představená z kláštera
N. Sv. OH. v Českých Budějovicích. Krásně seřízený a
ve vzorné čistotě udržovaný ústav došel plné pochvaly
J. Excelence. Dojemnými, soucitem v pravdě křesťan
ským provanutými slovy promlouval nejďp. biskup k
chovanům chorobince, procházeje i jednotlivé pokoje a
přinášeje tak i těm nejbídnějším útěchu. radost a po
vzbuzení. Z okr. chorobince vydal se J. Milost Bi
skupská do okr. nemocnice, která oděla se také v plný
slavnostní háv. Ve vestibulu přijat byl J. Excelence
nám. starosty“ okr. výboru, hospodářským radou, ředi
telem knížecích panství p. Fr. Miierem jako referentem
ne nosnice a správcem p. Jandou, jakož i p. t pp. lékaři
v čete S p. primářem MUDr. K. SchnurpfeHem a sborem
ctihodných sester s představenou ctih. S. Hugolinou.
I tu prošel nejd. p. biskup všemi síněmi, rozsévaje všu
de vlídnými slovy a laskavým úsměvem potěchu a od
danost do vůle Boží Pan primář zavedl pak Bisk. Milost
do vzorně zařízeného nového operačího sálu, jehož
praktické účelnost? věnoval nejd. p. biskup opravdová
slova obdivu. oceňuje zároveň při tom 1 munificenci sl.
okr. výboru. který takové porozumění má pro humánní
ústavy a jich skvostné vypravení. Ve čtvrtek ráno vy
konáno bylo sv. biřmování dospělých a vojínů c. k. po
sádky, po kterémžto obředu nastaly zkoušky mládeže
ze sv. náboženství. Dopoledne byla zkouška chlapců v
budově obecné a měšťanské školy, jež k přijeti tak vzá
cné návštěvy byla skvěle vyzdobena. SI. místní Skolní
rada dala síň pro zkoušku určenou zvlášť vymalovati

a ředitel školy p. Zelinka postaral se ve své blahovol
nosti o vkusnou výzdobu. Podobně bylo +odpoledne na

činily, aby škola jejich objevila se v plsém lesku. día
obouškotách předháněltyse pak dítky od těch nejmen
ších až do těch největších, aby ukázaly svoji lésku J.
Excelenci jak slovy tak spoustou květů. Bázeň, která
chvěla před zkouškou mladými srdci, byla rázem za
plašena, sotva J. E. promluvi. Na každou otázku byly
všecky ruce vzhůru, neboť při katechisování ukázal se
nejd. p. biskup jako mistr, od něhož lze se tak mnohému
výbornému přlučiti. Měl-li nejd, p. biskup duše těch ma
lých bned při svém příjezdu na své straně, teď po
zkoušce byly přímo uneseny. Alfou a omegou jejich
myšlenek a řečí stal se teď J. Bisk. Milost. Večer ve
čtvrtek súčastnil se J. Excelence rautu, pořádaného sl.
sborem důstojnickým v kasině 12. pluku c. k. zeměbra
ny, při němž opět byt nejd. p. biskup středem veškeré
pozornosti. V pátek ráno konána byla po mši sv., které
súčastnilo se žactvo c. k. gymnasia, zkouška gymnasistů
ze sv. náboženství v budově ústavu. Ku vzácné této pří
ležitosti, jejiž svědkem poprvé staly se silně c. k. gym
nasia, okrášlla se budova gymnasigní co nejslavnostněji.
Jak vchod, tak kreslirna, kde zkouška konána, vyzdobe
ny byly dekoracemi barev říšských a národních, a 0
brazy J. Veličenstva, Sv. Otce a nejd. p. biskupa. Na
prahu ústavu přijal J. Excelence hold p. c. k. ředitele
A. Pokorného a žactva, načež dav si představiti jednotli
vé členy prof. sboru, promluvil k žactvu vroucími, nad
šenými slovy, nabádaje je k svědomitému plnění povin
ností k Bohu, národu a lidstvu. Vpravdě virtuosně dotkl
se strun mladistvých duší, takže rozezvučela se v akord
obdivu nad skvělou formou a co vyššího ještě, v jásavou
harmonii vroucího náboženského nadšení. Po vykonané
zkoušce, při níž opět J. Bisk. Milost mistrným způso
bem zasáh! v jednotlivé otázky, zapsal se nejd. p. bb
skup v pamětní knihu ústavu a provázen vys. důst p.
praelátem a generálním vikářem Dr. J. Soukupem, jakož
i místním vdp. děkanem Dostálem, odebral se k vykoná
ní soukromých návštěv u sl. městské rady, všech stát
ních a samosprávných úřadů. velřtelů obou místních plu

ků a katechetů. Páteční odpoledne věnováno bylo pak
rozdílení dárků ditkám, které vítaly J. Excelenci a jimž
dostalo se vzácných a velmi cenných dárků, které zů
stanou všem jistě tou nejdražší upomínkou na krásné
dny květnové a jež vyvotávati budou stále představu
příkladné dobrotivosti a lásky, kterou J. Excelence kde
koho obšťastňovala. A co toho štěstí bylo v duších vy

věrečná slavnost v pátek večer připojená k májové po
božnosti. Provázen sty družiček, obklopen tísnícím se
davem, kráčel J. Excelence uprostřed žactva všech škol
do chrámu, který naplnil se krátce tak, že takřka hlava
na hlavě stály zástupy zbožného lidu. A když pak po
krásné májové promluvě vdp. děkana a po požehnání
Nejsv. Svátosti J. Excelence přijav poslední pozdrav dl
tek z úst žáka Žofky a žákyně Slezákové, odpovídal
na rozloučení duchovního správce, v tak mnohých očích
zaleskly se slzy a z tak mnohých niter těžké ozvaly se
vzdechy, projevy to nelíčené oddanosti a dětinské pří
tulnosti, kterou nitra všech byla přeplněna. A což teprve
když nejd. p. biskup, uděliv požehnání, sestoupil mezi
lid to by! pravý triumf madšené lásky, jakého stěny sta
roslavného chrámu našeho ještě nikdy svědky nebyly.
Nelze ami perem zachytiti dojemné scény, které se tu
odehrály. to třeba viděti a spolu prožíti. Hlubokou vděč
ností k Bohu naplněno musilo býti v té chvíli srdce
každého upřímného ctitele J. Excelence při pohledu na
to nadšení, kterým katolický lid projevoval své uznání
apoštolskou práci započal, tak v plném zdraví a v plné
rozeným citem vystihlo, že práce J. Excelence, které
po všecky ty dny bylo svědkem, jest do krajnosti obě
tavou. prací svatou A požehnáním Božím provázenou.
V sobotu ráno odejet nejd. p. biskup o 8. hodimě ku Král.
Hradci doprovázen ještě na nádraží množstvím lidu a
mnohými zástupci úřadů. jakož i důstojnického sboru.
Kéž Bůh ráčí J. Excelenci sílit a milostt svou prová
zet. aby jak šťestně a radoetně na vikariátě Čáslavském
apoštolskou práci započal, tak v plném zdraví a v plné
svěžesti ji i dokonat Čáslavští katoříci na J. Excelenci
ve svých modlitbách budou. stále a stále vzpomínati.

Jeho Excelcace čáslavským chudým.O. blahosklon
nesti a vznešenosti srdce J. E. svědčí nejen že za svěho

pobytu pro každé i sebe Chudší dítko „měj laskavý ú
směv, požehnánía vHášé slofa, 4 že- 1-$řisvém od
jezdu doručil pro chudé čáslavské dar 50 K. které jim
budou rozdány na pamět krásných uplynulých dnů ná
vštěvy nejdůstojnějšího pastýře. Bůh račiž býti J. Ex
celenci štědrým odpkatitelemi!

Radboř. (Generální visitace.) Po stále trvajícím deš
tivém a chladném počasí letošní měsíc máj usmát se ve
svém 20. dni nádherným a teplým májovým jitrem svým
na osadu naši. V ten den zavftal k nám Jeho Excel. ndp.
biskup Dr. Josef Doubrava. Byl doprovázen J. M. Dr.
Janem Nep. Soukupem, papež. prelátem a Dr. Josefem
Cibulkou, sekretářem. S kostela. fary a se všech domů
vesele vlající prapory, slavnostní vyzvánění a zvuky
hudby. vyznívající ve velebný nápěv papežské. hymny,
hlásady o půl 8. ráno příjezd J. E. z Červených Peček
do farní osady naší. U slavobrány postavené při silnici
od Suchdola, velmi vkusně ozdobené a případnými nápi
sy opatřené u přítomnosti velmi velikého zástupu lidu,
družiček, hasičů. živnostenského spolku a 7 kněží z vů
kolí na místě churavého p. c. k. okresního hejtmana u
vftal Jeho Bisk. MHost vrchní komisař c. k. okresního
hejtmanství kolínskéhop. Rittinaa p. c. k. okr. školní
Inspektor Chmelař. Dále uvítal Jeho Excelenci majitel



velkostatku p. Robert Mandelik, obecní starosta a před
seda místní školní rady, představiv vrchnímu pastýři
všechny členy m. š. r. a všechny zástupce obce zdejší,
jakož | pp. starosty obcí přifařených a sice p, AL Michál

a p. Frant Zahradnka, starostu obce Pašinecké s tam
nějšími pp. radními. Pak uvítal p. patronátní komisař
Karel Drbal Za místní úřednictvo dostavil se k uví
tání p. Frant. Kubíček, c. k. kontrolor cukerní daně. Na
to případnými verši za mládež školní uvítala Jeho Exc.
družička Marie Pospíšilová, žákyně III. třídy zdejší
školy, podavši arcipastýři nádhernou kytici Místní fa
rář František Kratochvfi projevuje J. E. ndp. biskupu
svoje uvítání připomenul, že vznešený hodnostář ve
zdejší krajině kráčí po stopách velikého Apoštola Slo
vanů sv. Methoděje, který dle starobylého podání těmito
mlsty bývalou župou kouřímskou ku Praze se ubíral.
Poprosil Jeho Bisk. Milost za apoštolské požehnání jak
pro.sebe, tak i pro věřící, zvláště pro bihmovance, jejichž
touha po svátosti sv. biřmování po 13 letech má dojíti
splnění. Nejdůstojnější .arcipastýř všem vítajícím pří
padnými slovy odpověděl a žehnaje přítomným, ubiral
se za velikého nadšení všech farníků špalírem hasičů,
členů živnostenského spolku, jiných dospělých věřících
a dětí do farní budovy, oďkud pak za stálého žehnání
odebrat se do farního chrámu Páně sv. Václava, kde
po mši sv., po sv. požehnání a po modlitbách za zemře
lé proslovil nadšenou, vřele procítěnou a úchvatnou řeč
o viře svatováclavské. Přesvědčivá slova Jeho Excelen
ce byla jak od dospělých věřících tak i od dětí s dy
chtivostí a napiatou pozorností vyslechnuta. Nato 420
blřmovanců ve dvou odděleních přijalo z ruky nejdůstoj
nějšího arcipastýře svátost svatého biřmování. Pro kaž
dé oddělení mět Jeho Excelence nejdp. biskup velmi do
jemnou. krásnou a srdečnou promluvu. Za udělení sváto
sti sv. biřmování poděkovala Jeho Bisk. Milosti jménem
všech biřmovanců vroucími slovy družička Anna Adám
ková ze Sedlova. podavší J. E. krásnou kytici. Po skon
čení posvátných obřadů v kostele konána byla ve škořm
budově zkouška dítek ze svatého náboženství. U škoy
uvital vznešeného církevního hodnostáře jménem sboru
učitelského p. řídicí učitel Josef Šolta. V I. třídě slav
nostně vyzdobené uvítaly Jeho Excelenci jménem škol
ních dítek žákyně II. třídy Ludmila Jeníčková z Rad
boře a žákyně III. třídy Marie Klečáková z Kořenic,
podavše mu krásné kytice. Během zkoušky četně na
vštívené naklonit si a získal si Jeho Excelence srdce
všech dítek. Radbořská škola se velmi dobře a statečně
držela, ač byla únava dítek vekmi značná. Žádné dítko
nezůstalo odpověď dlužno, ale jak na otázky Jeho Exc.,
tak i místního faráře všechny dítky dávaly byetré, hbi
té a správné odpovědi, za čež se jim dostalo od Jeho
Excelence náležité a zasloužené pochvaly. Po zkoušce
ze sv. náboženství poděkovaly Nejdůstojnějšímu Arcipa
stýři žákyně II. třídy Štěpána Žibřidová z Radboře a
žánvně IV. třídy Marie Michálková ze Sedlova a po
daly krásné kytice. Odpoledne rychle uprchlo a opůl
5. hodině zvony tklivě vyzváněly, svolávajíce farníky
do kostela k dojemnému rozloučení se s nejdůstojnějším
Arcipastýřem. O 5. hodině po vykonané kratičké po
božnosti v chrámu Páně rozloučila se dojemnou řečí
s Jeho Excelencí jménem biřmovanců družička Libuše
Šoltová z Radboře a podala J. Exc. nádhernou kytici.
Dp. farář, poděkovav nejdp. biskupovi za jeho všecku
horlivost, lásku, obětavost a srdečnost, poprosil za a
poštolské požehnání. Jeho Bisk. Milost projeviv ještě
Jednou radost a spokojenost nade vším, co slyšel a vi
děl, a uděliv svoje apoštolské požehnání, rozloučil se sr
dečně s pp. starosty, s pp. patronátníni úředníky, du
chovenstvem a všemi přítomnými, udělav zvlášť každé
mu dítku křížek a za tklivého hlaholu zvonů a slzících
farníků opouštěl Radboř, odjížděje do Červených Peček.
Duchovní správce i osadníci radbořští vděčně vzpornína
jl apoštolských námah a obětavosti a v pravdě otcov
ských slov svého milovaného Arcipastýře a modlí se
a modliti se budou i na dále vroucně k Všemohonucímu
za zdraví Jeho Excelence. aby ještě dlouho mohl svůř
vznešený úřad vykonávati ku cti a chvále Boží, k zve
lebení naší svaté katolické církve, na prospěch vlasti na
ší milé a drahé naši diecése Královéhradecké a k dobru
1 spáse svěřených duší.

Cuoitice. Urozený hrabě Jan Nep. Thun z Hohen
steinů, přítel našich historických památek. každoročně
při návštěvě svého rodného sídla zámku Choltického
všemožně pečuje nejen v místě, ale i v okolí a zvláště
v kostelích svého patronátu, aby vše stohově bylo upra
veno a tek historicko-umělecké památky přišly k nále
žitému uplatnění. Letošního roku opraveny budou pa
mátné sloupy morové, které na cestách okolí Choltic
jsou rozestaveny. Památky tyto počítají se do konce
17. stolett a byly pracovány asl od Vlachů, zaměstna
tých na stavbě zámku. Též dojde k úpravě zříceniny
»Svojšic«, zajímavé cenné památky z nejstarších dob v
okolí choltickém. Úpravy tyto podniká urozený hrabě
Jan N. Thun svým nákladem a jako korespondent c. k.
centrální komise s namalým porozuměním a citem pro
naše místní památky. Bylo by si přáti aby více šlech
ců dbato tak o památky naše a cítito s námi v ušlech
tHé snaze zachovati to, co ještě zachovatl možno vě

kům budoucím. Snad jedenkráte dočkáme se, že naše
památky budou od majitelů s větším porozuměním opra
vovány a ochraňovány a nebudeme se styděti před ci
zincL navštěvujícími naše zanedbané dokumenty historie
(Kunětice, Košumberk, Rychmburk. Potštýn). Patronátní
kostely a kaple na panství oholtickém jsou vzorem pro
záchranu památek. Velikeré staré zbytky. detaily, isou-ll
jen poněkud cenné, jsou zachovány a umístěny, aby do

šly náležitého povšimnutí Zvláště náhrobní kameny sta
ré naší šlechty jsou pečilvě zachovány. Při pořizování
věcí nových hledí se, aby byly umělecké a trvalé ceny,
tak jak sl toho vším právem naše kostely zasluhují.

>

Našim příznivcům zavítavším do
Hradce Králové doporučujeme vřele

k nákupu kávy
mmsklad kávy firmy mm

KAREL KULÍK
(majitel Václav Vyleťal)
Jiříkova třída, proti hotelu .

„Merkur“

Káva každodenně čerstvě pražená
1/, kg. K 160, 176, 192, 2—.

Káva nejjem. surová
1, kg. K 140, 150, 100, 168.

HolandskékakaoKB
Zlomková čokoláda 240
Cukr za tovární ceny.

6 kg balíčky poštou franko.

Proseč. 30. května t. r. zemřel zdejší rodák, bývalý
hostinský, obchodník lnem, soukromník pan Josef Vo
bejda v požehnaném věku 76 let. V mladších letech bý
val starostou obce, členem zastupitelstva obce po celá
desttiletí, místním dozorcem školním téměř po čtvrtsto
letí a členem výboru občanské zátožny od jejího založe
ni. Pohřeb jeho odbýval se v pondělí svatodušní za 0
hromného účastenství přátel a známých z mista i z 0
koli. Odpočívej v pokoji! Zdejší obec nezapomene na je
ho četné práce a zásluhy nikdy.

Sv. mlsle v Ústí m.Orl. V sobotu večer 6. t. m. za
počne zde sv. misie a potrvá 10 dní. Konati ji budou
00. misionáři z řádu nejsv. Vykupitele. Sv. zpověď, vy
konaná tyto dny, počítána jest ještě do doby velikonoč
ní. Proto kdo tuto svou povimnost velikonoční z růz
ných příčin vykonati nemohl, nechť použjie těchto dnů
milosti. Zveme Vás všecky, kdož se katolíky | chcete
zváti, k těmto duchovním hodům plných milostí. Zvláště
členové a členky katol. spolků a jich mládež nechť před
chází vzorným příkladem hojné návštěvy a zbožnosti.
Slova zní, ale příklady táhnou. Zdař Bůh! — Ludmila.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Hrálové, u labského mostu 279.

Tambarašská hudba v Bohuslavicích. Dne 7.
t. m. v našem spolkovém sále pořádá se produkce
tamburašů katol. jednoty z Hradce Králové. Za
čátek o půl 8. hodáně.

Chlumec nad Cidlinou. Jest ještě v dobré paměti
kterak chlumečtí sociální demokraté v »Královéhradec
kých Rozhledech« psali proti nepatrné položce radnice
na katolický kult, ale při tom činili toto zajkmavé do
znání: »Nejsme nijak proti náboženství zauřati.« Domaí
vali jsme se, že sociální demokraté této zásadě věrní
zůstanou a že si zapamatují, co jim bylo v »Obnově«
odpověděno. Nejsou-li zaujati proti náboženství, nemají
se stavěti proti náboženským projevům. Vždyť přece
sami volnomyšlenkáři říkají, že ohtějí vybojovati i vol
nost projevů náboženských. Nesmějhli zůstati pouze V
srdci idey vlastenecké a kulturní, mají-li se projevovati
veřejnými skutky a manifestacemi, pak k veřejnému vy
stupování mají tim větší právo ideály náboženské. Vždyť
náboženství zasahuje svým učením do veřejného života
více než umění, pojtika a sociologie. Leč soc. demo
kratický list nechce dáti chumeckým katolfkům zase po
koje. Štve opětně proti malé položce na církevní úkony
a mrzí se, že »obec dává peníze na školní mše, hraní
varhan a že ona dokonce kupuje obrázky, které pak
kněží o přijímání dětem dávají.« Jest to opětně fanatické

| štvaní — pouhé opakování minulého. Nezabývali bychom
se vůbec se sociálně demokratickým listem pro jeho niz

kou úroveň, ale chceme jenom poukázati na jeho důsled

štváče protikatolické. Pisatel onoho článku se zbytečně
mrzí na některé členy místu! školní rady, že proti po
ložkám těm nejsou. Či snad se ho mají ptát, jak mají
hlasovati? Kde jest psáno, že se chlumecká obec musí
říditi podle komanda sociálně demokratického listu? Pan
pisatel projevuje také velikou starost o obnos nadační
na sirotčinec a drze se při tom otírá o Jeho Exc. nejdp.
královéhradeckého biskupa a o p. hraběte —Kinského.
Nechť jsou sociální demokraté úplně bez starosti, obnos
ten jest v dobrých rukou a užije se také k účelu, k ně
muž by) zřízen. Horší by bylo, kdyby se byly ty penlze
svěřily některému z dlouhé řady těch rudých pokladníků,
kteří prchli s děfnickými penězi za oceán. Máme u nás
tolik bojů dosud nevybojovaných, ale sociálně demokra
tický list chce k tomu přidati ještě boje náboženské. Jest
to jeho řemeslo, proiože proti skutečným vydřiduchům,
proti předním zdražovatelům potravin, uhlí, kůže a pe
troleje štváti nesmí Proto se též s ním dále zabývati ne
budeme. Nemyslicí dav půjde ovšem s ním, ale rozumní
a uvědoměl lidé již dávno vědí, z jakých úmys'ů moderní
sluhové nekřesťanského kapitalismu markýrují bázeň
nad vydáním několika zlatek v době, kdy se musí pla
titi miliony. ,

Různé zprávy.
Povětrnost v červnu. Měsíc červen vykazuje opětně

velký počet povětrnostních poruch, které dle theorte prof.
K. V. Zengera připadají na 10., 13., 15., 18., 20. a 2%.
června. Miro to ke konci června bude ještě jedna sil
ná porucha. Mezi 7. a 10. červnem má býti jasné, ale
dosti chladné počasí. Poruchy z 10., 13. a 15. června vy
volají částečné přeháňky s lehčími srážkami a teprve
okolo 15. června budou srážky vytrvalejší a vydatnější.
Vítr v tu dobu bude dosti silný a bude vanouti od jiho
západu aneb západu. Vlivem jeho chladné počasí se po
někud oteplí a teplota stoupne nad normál. Velmi silná
porucha z 18. června vyvolá silné oteplení povětrnosti,
která bude náchylna k častým bouřím a srážkám. Jež
to následuje za ní dne 20. června další porucha povětr
nostní, počasí toto vytrvá nezměněněaž do 21. června.
Teprve 22. června ukáže tlakoměr neustálým stoupáním
blížící se polepšení povětrnosti, které potrvá pak až do
25. června. Konec měsíce je ještě pod vlivem poruch ze
dne 26. června a 1. července. Bude proto při nízkém tla
ku vzduchu a čerstvých, časem bouřlivých jihozápadních
větrech, převládati většinou deštivé, poněkud chladné
počasí.

Všellcos. Všem Srbům odsouzeným nebo stihaným
pro vyzvědačství v Rakousku udělena amnestie. — Pre
sident Spojených států severoamerických ustanovil ka
tolfka za svého sekretáře, kterého nepropustil ani tehdy,
když 7000 amerických sektářů varovalo před tímto »řím
ským zrádcem.« — V Uhrách, částečně | v Haliči bylo
minulý týden pocítěno zemětřesení, jež zejména v hor
ních Uhrách způsobilo místy dosti značné škody. —
Sv. Otec slavil 2. června své 79. narozeniny. — Krupobi

tí postihlo český jih; na některých místech padaly krou
py velikosti vlašského ořechu. — V Londýně zemřel
mnohonásobný milionář Tomáš Ho'oway, který v mládí
svém chodíval i v mrazech bos a trpíval hlad. Jen vlast
ní silou z poslíčka vyšimul se na podnikaťele staveb —
milonáře. Před 9 lety skoupil pozemky a domy, celý
West-Lavigton, své chudé rodiště, ve kterém hned po
stavil nemocnici, kostel a faru. — V neděli měli Soko
lové ve Vldni (v Ottakringu) svoji slavnost. Proti tomu
svolali Němci tři protestní schůze, srazili se několikrát
s policif. napadli Čechy, automobil jim vytloukli, a též
trafiku, v níž byly vyloženy české listy. — V nejkratší
době dostanou prý prapory všechny rakouské zeměbra
necké pluky. — Největší diecésí jest kolínská s 3,873.750
katolíky, pak vratislavská s 3,675.300katolfky, Vídeň má
2,257.000, Praha 2,330.000. — Náš císař jest již úplně
zdráv a proto dovoleno mu i kouření. — Bratr zemřelé
ho Františka Košuta Theodor Košut odejek z Pešti s
nikým se nerozloučiv, dav pouze sděliti veřejnosti, že
nikdy více nevrátí se do Uher; nechce býti ani pocho
ván ve vlasti, — 28. května v průlivu sv. Vavřince v A
merice. tam kde řeka sv. Vavřinec, odtékající z velkých
kanadských jezer, vlévá se širokým proudem do moře,
za husté mlhy srazil se parník »Empress of Iretand« s
uhelnou lod! »Storstaď«. Empress by) roztržen na dvé a
za 10 minut se potopili Na Empressu bylo na 1240 ce
stujících a 300 mužů posádky. Utonulo prý na 1000 lidí.
»Empress of Ireland« byla anglická nádherná loď, vše
m! moderními vymoženostmi opatřena a měla dostatek
záchranných člunů. Při srážce byla však loď proražena
právě tam, kde byly záhranné čluny, takže nebylo mož
no“ většinu jich spustit na moře. Norská loď »Storstad«
se nepotopila a zachránila sama přes 300 osob. »Empres«
byla pojištěna téměř na 14 mii K.

Němec proti dvotjazyčnosti Prahy. Posl. dr. Lodg
mann vyslovil se na schůzi voličů v Ústf n. L. k ne
malému pobouření Němců prot) německému požadavku
po dvožjazyčném úřadování u samosprávných úřadů kr.
hl. města Prahy. Dle posl. Lodgmanna udrží se pražská
německá menšina sama vlastní silou hospodářskou. ale
zavedení dvollazyčného úřadování u obecních úřadů v
Praze mohlo by vésti k nebezpečným pro Němce dů
sledkům ve Vídni. kde by bylo nutno zavésti osmijazyč
né, ve Št Hradci a v Inšpruku pak úřadování dvojja
zyčné. Němci se nad tímto projevem posl. dr. Lodgmanna
durdí. neboť oni, jak známo, znají práva menšiny Jenom
tam. kde jsou menšinou sami.



| Když se z květů vše raduje, u věčné tmě pracují
nevidomé dívky v Útulně a chorobinci slepých dívek v
Praze III.,.na Kampě č. 33. Navštěvte je, zastzitel Smi

= | Poděkování.. Ohromnou sensaoi,
báječný úspěch a velké př. kvapení

Nad rovem. nezapomenutelného, veledůst. pana děkana, biskupskéhovzbudila moje ojedinělá nabídka. K vůli zave- : ; fatní : ; ;
dení svého výrobku zasílám pokud zásoba stačí , notáře, člena místní školní rady v Pardubicích, velezasloužilého pána, pana

jen do 15. června: j . ama vosko-terp. krém na obuv E
100 velkých krabic jen . . . . . . K 12— A : MNE“
200 |, . 8.. K 2800 U CE
506 „ . B.. ... ...... K58— k " : Ba12ho33 74716 aš
Každý 10tý objednatel obdrží o 10 krabio více,| NÍ© vzdává správa děkanského úřadu v Pardubicích všem, kdož při pohřbu
20tý o 20 krabic více, každý 5Otýzlatý 14karat, v Pánu zesnulého svou úgtu a lásku osvědčili, vroucí a uotivéprsten a remontérkyzdarma. Jména podarova- -= “ <

Dobírkou zasílá

ných budou uveřejněna. Žádný švindl. Poctivá, 4
lní obsluha. Kdo zkusí, objedná více. .

reelníobsluha.Kdoz objednáv | „samet Pán Bůh!
0 Zvláště srdečně děkuje vysocedůstojnému Monsignoru Dru Františku

Karel Meduna Šulcovi,čestnémukanovníku,profesoruetc.etc.zaobětavépřevzetíprůvodu,
> 9 slavné zádušní mše svaté a kázání, veledůstojnému panu Ferd. Zajíčkovi,

Chrast u Chrudimi. " bisk, vikáři, děkanu atd. v Holicích, všem veledůstojným pánům, kteří
v počtu 70 z daleka obětavě pohřbu se sůčastnili, vysokorodému panu

-© patronu Dru Richardu svob. pánu Draschemu z Wartinberga, slavnému pa
Dokonaléopravy apozlacování | tronátnímu úřadu, všem slavným c. a k. vojenským úřadům, c. k. státním

| Ň k | h td : A samosprávným úřadům, vysokorodému panu Alfonsu hrab. Heucklovi0 tářů, azate 1, 300 alů. | 7 Donersmarků, c. k. komořímuete. ete., al. ředitelstvíma správám škol
a ústavů, sl. spolkům a jednotám v děkanství Pardubickém i širém okolí,
kteří v Pánu zesnulého na poslední cestě doprovodili, soustrast projevili

Jos. Řehna, dř.A Onti, | nebjinýmzpůsobempamátkuv Pánuzesnuléhouctili.

provádí

odborné poziavovačsíví a polychromie

vwIKutné Eloře, Havl.nám.155.

Umělá polychromie
soch a křížow.cest.

Nárrhy a rozpočty zdarma.

Za děkanský úřad v Pardubicích:

Josef Novotný, administrator.
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pro kostelní práce. SO MLÝN VILKOTOT0

Na skladě kříženáhrobní, nástěnné a všeho druhu Veledůstojnému

rámces obrazy. SRB“Založenovr. 1868. duchovenstvu a Uhlí hornoslezské
slavným patronátním Richthofen,Deutschland,Recke,Heinitz
úřadům dovoluje si dopo- atd. jen zaručeně dobrých kvalit, uhlí

——— S S račiti veškeré kostelnínádoby A hnědé, pekařské Britania, Amalie FloEM l z; B- 4 o a něšlnía lo: monstrance, J rentinaatd.Ou > 5 3oM Oosxuá. dibáře,nádobky,paténky,pacifikály
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á +4 335) E z ó SěkyopravujevpůvodníIntereh« Bahnschacht,Glůckhilf.
ez isšě £ oko -A vodnízlatístř neboprotido

Biššsjáš jí 38 mě ot | Amtracit 623ew
us“ . = 5 2 8 8 © a káskufrankobes závoznostikoupě. ttálský i li

Adk toy a Bod: 6 vzvajel | run: we8 ský| anghokýv kostkáchnebMOS35,87ABG 3MS Noel oa parkůud.zWetářeké
- 18 ©4 z s A o protony,tabaáěrk,jin náčinízestříbrapravéhoDříví palivové

KM aadadisku "9 Lčínakéhovědyna azladě. ve svazcích neb kotoučích suché, prvo
A Staré slaže, stříbro a drahobemy bupuje za uejvyšší ceny třídní dodá až do sklepa, levně se za

8 j AN ST ANĚK ručenoujakostíi váhou
a patěa keel Všeobecná úvěrní společnost,
9 Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n. zapsané společenstvo s ruč. obmez.
ň w Hradci Králové,

"0 „Palackého třída čp. 80, I. poschodí.
Ó .

Rk
„NN |3+ JO$. ROUS, =

č Á ubrání JI VARHANY HARMONIA JEUM! prům. v řez- .
bářský, pozlacovačský a VÝROBKYPRVÉ-|| (73728 VÝHODNÉPLATEB- Ě

oltářnictví HOŘÁDU- NÍ PODMÍNKY.. 3== V ŽAMBERKU = POVÍ- NÁOZDARMA| M
7 0 1 ZALOŽENOROKU|| 3

doporučuje svůj odborný závod 1869. =

šRenovovánístarých apamátných
oltářů, soch, kazatelen, křížových

cest atd. provádí se s největší TTMpečlivostíza ceny Mírné.— Paramenta
Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

"poufarateyrsz
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Ignáce V, Neškudla syn
. | (protokolovaná firma) s

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř
(bratr P, J. Noškudiy, (arálo vo Výprachticich) E

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva :
uvůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,

3 spolkových praporů a kovového náčiní |
Cenníky, vsorky i roucha hotová as ukázku JÍ

se ma požádání franko zašlon.
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Továrna na collagová americká

== HARMONIA
též esropského systéma

RUDOLSECIKRč spol:
Podáleová harmonmia obou soustav v každé veli
=== kosti, pro kostel, školu i ku cvičení.

Rozpočty a informační cesty
zdarmaa bezzávazku.—

První ceny na všech obeslaných
výstavách.—

Majitel: Politické družstvo tiskové vHraéci Králové. — Vydavatel a zodp. redaktor: AutonímPocimos. — Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové. '
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Příloha

Eucharistie u husitů. Nejsv. svátost těšila se u
husitů největší úctě. Veliké nadšení svádělo husity
docela k značným přestřelkům. Měli zásadu, že
každá svátost má se dotvrditi přijímáním pod obo
ří-způsobou. Proto také vnucovali Oltářní svátost
nemluvňatům hned po křtu a sváděli po sto let
tuhé boje o tento zvyk. Že návodem Jakoubka ze
Stříbra se začalo podávati, vedlo k svárům a ne
snázíin nedozírným. Tomek praví: >Přijímání pod
oboji způsobou, jakkoli zavedení jeho beze vší po
chybnosti pocházelo z pohnutek zbožných, bylo
však nicméně chybným krokem, kterým se strana
Husova ze snah o opravu církve uchýlila k novo
tám nepotřebným v řádech kostelních; po kterémž
kroku prvním bylo nesnadno uchránáti se dalších
na témž poli, bez všelikého praktického zisku, ale
s nebezpečenstvím upadnutí ve zmatky a sváry.«
(Dějepis Prahy III, 614.) Kališníci ovšem časem
chýlili se k názorům kompromisním. Na př. r. 1444
na husitském sněmu citována v resolucí i slova
sv. Bernarda tímto způsobem: >Aniž má rozumíno
býti, by v přijímání krve samou duši a ne tělo, a
neb v přijímání těla samo tělo a ne duši brali. Ale
v tom přijímání krve celého pravého Krista Boha
a člověka a v přijímání těla též celého.« R. 1549
osvědčovali pražští kněží husitští, že ve svátosti
pod kteroukoli zpusobou jest celý Kristus.

Nicméně husité hájili přijímání pod obojí setr
vačně i tenkrát, když vlastně vlivem protestantství
ztratili jádro svého dogmatu, když zavrhli tu zá
sadu, pro kterou dříve hlavně bojovali. Přestali
věřiti, že ve svátosti jest pravé tělo a pravá krev
Kristova, sami potírali starohusitskou podstatu eu
charistického kultu, na formě však Ipěli i v XVI.
století houževnatě.

Za husitských bojů kněží kališní nosili Eucha
ristii před bojovníky. Došlo tak daleko, že docela
za vzájemných bojů mezi kališníky a Tábority
šla »archa proti arše«, že totiž dva znepřátelené
husitské voje postupovaly proti sobě se svátostí.
Kdo z moderních husitů papouškuje do omrzení,
jak »žehná církev zbraním«, jen ať nezapomíná, že
husitský militarismus zneužíval docela Eucharistie
při válce domácí. Že tak často Eucharistie byla po
šlapána a jinak zneuctěna, není potřebí zvlášť při
pomínati.

Husité přísně vyžadovali k Eucharistii velikou
úctu. R. 1444 rozhodl kališný sněm: »Křesťané Pá
nu Ježíšovi, jenž jest v svátosti velebné, mají se

lo... A tak již chválíme a tak pravíme, aby kně
ží s tělem Božím a krví svatou chodili z kostelův
nad nenrocné, tolikrát, jakož toho bude potřebí,
a lidé aby učení byli od kněží ktekati a modliti se.
Také chválíme a pravíme, že jest slušně a hodné,
aby kněží při službě Boží roucha zvláštního poží
vali, jakožto ornátův a jiného.«

Rozumí se, že kališníci podrželi slavnostní
procesí o Božím Těle jako katolíci. Všecko bylo
samý květ a věnec. I domy, kolern nichž se šlo ke
čtyřem oltáříím, byly ozdobeny stromky. Na zem
sypány ruže, neseny kostelní praporce, přední ob
čané nad knězem nesoucím Eucharistii nesli »ne
be« ozdobené. Universitní mistři nesli svíce, v prů
vodu byli trubači, pištci a bubeníci.

Šel-li husitský kněz s Eucharistií k nemocné
mu, ministranti při tom zpívali případné zpěvy. Ke
knězi se přidávali hloučky věřících, kteří šli s kně
zem až do domu těžce nemocného katišníka.

Když husitský kněz u oltáře přijal Nejsv. svá
tost, obrátil se k laikům s otázkou, proč chtějí při
jímati. Laikové odpovídali: »Pro naplnění kšaftu
nařízení a poručení Ježíše Krista za jeho poslední
večeře. Pak se jich ptal kněz na viru a na lítost.
Když odpověděli, kněz pochválil, dal ještě hro
madnou absoluci, pomodlil se některé modlitby a
pak podával nejprve všem pod způsobou chleba,
pak vína. Při tom žáci zpívali některé zbožné pí
sně, složené od Husa. Hostie byly u husitů oplat
ky tenké jako u kališníků. Obřad husitské mše byl
v podstatných částech takový jako u katolíků.

NL (prázdninový) kurs reformního vyučování
školskému zpěvu od 20. července do 5. srpna 1914
v Moravské a Polské Ostravě pořádá »Sdružení
učitelů-pěvců ve Slezsku« řízením hudebního skla
datele p. prof. Rud. Wiinsche. Vyučovati se bude
vždy dopoledne. — Účastníci obdrží frekventační
vysvědčení. Kursovné 20 K. — Přihlášky do kursu
přijímá a informace udílí za »Sdružení učitelů-pěv
ců ve Slezsku« p. Vojtěch Vychodil, odborný uči
tel v Pol. Ostravě (Hladnov).

O událostech v Albánii pronesl velice věcnou
kritiku muž, který dlouho v této zemi působil. Jest
to'P. Marlaskaj, který pravil minulý týden ve Víd
ni: >Kníže Vilém nyní těžce pyká za osudnou chy
bu, že svěřil jeden z nejdůležitějších úřadů Esado
vi. Dal mu záležitosti ministerstva vnitra a války
a učinil jej tak vlastním pánem Albánie. Esad byl
vlastním vládcem, ne kníže Vilém. Kdo něco chtěl
od knížete nebo od vlády, šel pouze za Esadem.

My katoličtí Albánci jsme Esada dobře znali a
knížete před ním varovali, ale marně. Kníže přišel
do země s jistou předpojatostí proti katolíkům v se
verní Albánii a také mohamedáni, kteří knížete
obklopovali, varovali ho, aby se ke katolíkům ne

mohainedánů! Teprve v nejvyšší tísni našel kníže
Vilém cestu k Malisorům. Bylo ovšem již pozdě,
Esadovy hordy zatím již byly pánem Drače. Co se
stalo v posledních dnech v Drači, považuji za zma
tení knížete. Nebyl správně informován o úmyslech
povstalců, a proto když se tito objevili před kní

Znám

města, jsou-li obsazena jistá důležitá místa, zvláště
pak, když v přístavu kotví ještě válečné lodi. Kníže
byl naprosto v bezpečí a bylo od něho chybou, že
utekl na italskou válečnou loď. Poškodilo to ve
lice jeho vážnost. Celé to hnutí proti knížeti má
jistě pozadí náboženské, a co se tu nezdařilo Esa
dovi, dodělali turečtí emisaři, především Arif Hik
med. Jestliže kníže všechny požadavky Albánců
opravdu splní a vydá se jim tím na milosti ne
milost. nevím, zda katoličtí Albánci na severu vy

fanatismus středoalbánských mohamedánů, jejich
Istivost a zlobu vůči křesťanům. Za dob turecké
vlády jsme přestáli mnoho těžkých zkoušek a dou

zemi i větší spravedlnost ke křesťanům. Bohužel
vidíme se i v této naději zklamáni. Bída na našich
horách je neskonalá, pomoc naproti tomu je ne

jistí hegemonii mohamedánům, nepřispěje to jistě
k uklidnění mých krajanů. Místo vytoužené svo
body máme se nyní dostati pod mohamedánské
jho.

firma:
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LADIASLV ŠVESTKA,BO KORUNA
Praha, Václavské n. B3.

s pětiletouplsenou zárukou dodává

K Óvěrahodnýmosobánosobámtéž na mírné mřs.udéžnamírnéměs, splátky,Žádeje cenky,Žádejtecenníky,

Moderní škola pro výchovu velikánů naprosto
se neosvědčuje. Fráze o svobodě, samostatném
tvoření ještě neznamenají skutečnou práci v tom
směru. Dorost vybíjí svou energii nanejvýš v ne
plodných demonstracích a jízlivostech, v mrskání
pracovníků pokojných, kteří neodpovídají na klac
ky kamenem. Ale v positivní práci jaká liknavost,

vé po všem velikém bouření naposledy pucují kli
ky u státních úřadů, samostatné podnikání vázne,
davy inteligentů hrnou se tam, kde kvne jisté za

tost vybízí k založení samostatných podniku. Mno

čet cizopasníku, kteří za obstojný plat jsou ochotní
sloužiti každému. — Jinde konstatuje se proces ob
dobný. Na př. »Korrespondenzblatt« napsal: »Ne
dávno trpce a hořce si vláda v německém říšském
sněmu stěžovala, že veškerý mladý svět hledá za

nou pensí.« V Uhrách zdá se to ještě horší. »Reichs
post« 10. května napsala, že gentry (zemani atd.)
svůj majetek prohýřili a nyní uchvacují všechna
úřednická místa. Při tom je však 35 procent anal
fabetů v zemi, je nedostatek lékařů a učitelů, a pře
ce třetinu dvoumiliardového rozpočtu pohltí výlohy
osobní. Zemědělské obyvatelstvo čítá 65 procent a
průměrně má pouze 300 K ročního příjmu. »Reichs
post« k tomu poznamenává: »My nemáme sice
žádné gentry, ale naše ministerské úřady hemží se
samými barony a rytíři! Jak to jednou skončí?«

Počet katolického obyvatelstva na celém svě
tě udává »Kathol. Handbuch fiir 1914< na 301 mil.
87.152.

—

Národohospodářská hlídka.
Situace na trhu peněz zůstává nezměněna.

O krátkodobé peníze není nouze, ba v tomto smě
ru jeví se nadbytek. Přes to však nelze tvrditi, že
se peněžní trhy vrátily do normálních kolejí. Tře
ba ještě delšího klidu, aby se peněžní trhy zota
vily po otřesech posledních let.

O vystěhovalectví poučují nás následující
čísla: R. 1913 vystěhovalo se přes Hamburk cel
kem 192.733 osob proti 134.503 osobám r. 1912;
vystěhovalo se tedy r. 1913přes Hamburk o 58.564
osob více, než r. 1912.— Doprava jedné osoby do
Ameriky z Hamburku r. 1913 činila nejméně 160
marek, z žehož nutno odečísti jen 25 marek na vý
lohy dopravní a zaopatření, takže zisk z dopravy
192.733 osob r. 1913 přes Hamburk činí pro společ
nost 26 milionů marek, o 6 milionů více než roku

1912. — Od r. 1909 do konce 1913 vystěhovalo se
: přes Hamburk 646.067 osob, což vyneslo doprav

ním společnostem okrouhle 103 mil. marek. Pak
. se nelze diviti, že dopravní společnosti lákají k
! vystěhovalectví na všech stranách.

Těžba uhlí v Rakousku za měsíc duben. Dle
výkazu ministerstva veřejných prací vytěženo by
lo v Rakousku během měsíce dubna kamenného
uhlí 13,060.384 g (loni 14,242.024 a), briket vyrobe
no 148.797 (loni 196.733), koksu vyrobeno 2,096.088
(loni za duben 2,087.214 g). Hnědého uhlí vytěženo
v dubnu 1914 21,143.703 g (loni za stejnou dobu
23,086.922 g), briket hnědouhelných vyrobeno
188.083 4 (loni za duben 210.873). Letos od nového
roku do konce dubna těženo bylo kamenného uhlí

. 55,542.023 a (loni za stejnou dobu 54,751.662). Bri
ket kamenouhelných vyrobeno 603.110 g (loni za
stejnou dobu 662.992). Koksu 8,509.840 g (loni 8
mil. 169.675).Hnědého uhlí vytěženo bylo za první
4 měsíce letos 88,811.207 g (loni 95,438.100), briket
hnědouhelných vyrobeno 828.738 g (loni 908.026).

Výzva k ochraně kulturních rostlin proti cho
robám a škůdcům. Nynější doba jest nejnebez
pečnější pro vývoj kulturních rostlin, ježto vystu
puje v ní největší množství škudců a chorob, které

| mladé, v počátečním vývoji se nalézající organis
"my a orgány rostlinné snadno napadají, zachvacu

jí a ničí. Z důvodu toho nelze dosti povzbuzovati
všechny zájemce, jimž opravdu záleží na dobrém
a zdravém vývoji plodin jim svěřených a tudíž i na
přiznivé úrodě, aby věnovali nyní zvýšenou po
zornost všem chorobným zjevům na rostlinách I
škůdcům, které jedině správným a včasným za
krožením lze zdolati. Každý, kdo máš pole, zahra

* di, sad nebo les, neopomeň ihned prohlédnouti kul
tury tam pěstované a přesvědčiti se, netrpí-li ně
jakou chorobou neb nejsou-li poškozovány nějakým
hniyzem. V případu ochuravění neb poškození rost
lin obrať se pak neprodleně na fytopathologické

* oddělení výzkumné stanice hospodářsko-fysiologi
: cké českého odboru rady zemědělské, Král. Vino

hrady — Havlíčkovy sady, které určuje zdarma
veškeré choroby a škůdce kulturních rostlin a u
dílí podrobnou odbornou radu, kterak lze choro
bín těmto čeliti.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze VII.
vydala následující tržní zprávu: V úterý dne 2.
června 1914 byl pruběh pražského ústředního trhu
dobytčího mdlý, prodávali se prima voli prostředně,
voli dalších jakostí váhavě, býci mdle, jalovice či
leji, prima krávy hbitě, krávy pak dalších jakostí
při povolném smýšlení. Trh zahájen byl při slabé
poptávce, obchod s býky se těžce rozvíjel a cel
kem na dnešním trhu převládala tendence mdlá a
odbyt byl vleklý. Příhon byl o 64 kusu větší než
poslední pondělní trh.

Od desíti k pěti. Budějovický »hilas< 28. n. m.
píše: »Čtenáři naši se pamatují, jak zastance kar
telu sirkárenského pan cís. rada Netuka prohlašo
val, že společnost »Helios« zachová se vždy tak,

' aby ráz české sirkárny jako takové byl zachován.
A mnozí tomu věřili. Společnost neměla ještě pří

: ležitosti ukázati své ledví až včera, při volbě do
okresního zastupitelstva, v kurii velkoobchodu a
průmyslu. Sirkárna, která volí ve skupině této, da
la své právo vol. do rukou Čechům? Ba ne! Páni
Němci byli tak šťastní a sice starosla města a vůd
ce zdejších Němců p. Taschek. To jsou ty drobečky,

: které nám tu zanechal pan cís. r. Netuka. Teprve
na telefonickou intervenci u dirigenta Živnosten
ské banky ve Vídni p. Špitálského byla plná moc,
nalézající se v rukou starosty p. Taschka, telegra
ficky odvolána. Pan cís. rada Netuka dobře si to
zařídil, aby na něho v Č. Budějovicích nezapo
mínali.«

Zisky židovských dodavatelů. Na interpelace
v delegacích sám ministr vojenství Krobatin byl
nucen doznati, že v židovských továrnách suken
dály se ze zištných úmyslů podvodné manipulace.

| V Offermannově továrně v Brně hotové látky byly
| přikryty mokrými lodeny. Dány pak ještě do vlhké

| místnosti, kde ležely až do té doby, kdy měly býtidopraveny do monturního skladiště. Tím se mělo
: dosáhnouti zvýšení váhy dodávaných látek. V to

várně Loewově v Helenově u Jihlavy zjištěno, že
k výrobě vojenských suken bylo používáno nití,
které částečně neměly předepsané síly. Prý až se

: všecko řádně vyšetří. přikročí se k přiměřenému
trestu. Leč poslanec Baeran obvinil židovské do
davatele ještě z horších podvodů. ———E

Podivné přilepšení dělnictvu. Dělnická tiskárna
»Grafia« v Praze konala valnou hromadu, na níž
bylo konstatováno, že schodek za rok 1913 obnáší
K 15.922.21; k tomu nutno připočísti nevyplacené
běžné úroky ze závodního kapitálu 200.000 K, jež
obnášejí K 10.000, čímž ztráta ©stoupne na K

| 25.922.21.Ve zprávě se konstatuje, že družstvo je
zatíženo směnečnými dluhy. Usneseno bylo ztrátu



hraditi z reservního fondu. Za tím účelem, aby
zmenšeno bylo režijní vydání, usneseno zkrátiti
dovolenou pro ty, kdož jsou méně než rok v zá

bude závod napříště platiti ze svého příspěvky k
pensijnímu a nemocenskému pojištění. Usnesení
toto tudíž znamená: zhoršení pracovních poměrů.
Přes to však je tento podnik označen jako vzorný,
jejž prý možno řaditi k nejlepším družstevním
podnikům vůbec. — >Grafiik tedy nepomohlo ani
to, že po dobu stávky typografické stejně jako
tiskárna >Práva lidu«, vrhla se na tisk listů a ti
skopisů měšťáckých a zrazovala tak bojující sa
zeče.

Zase dva »dobrodinci« dělnictva. V Mostě nad
Murou zpronevěřil truhlářský pomocník Jan Glatz,
předseda odbočky dřevodělnické, 1367 K 19 h. Při
znal se a slíbil škodu zaplatiti. Složil však jen jed
nu splátku a dal se raději zavřít, dostaviv se sám
k soudu, který mu vyměřil trest třinácti měsíců
těžkého žaláře. — Rusínský soc. demokratický po
slanec Wityk, nasekav ve Lvově hodně dluhů a
»pumpnuv« důkladně i své soudruhy, vzdálil se za
moře. Soc. demokratická rada vyzvala ho, aby
složil mandát a vyloučila ho ze strany. Ale odpo
věď dojde patrně až z Nového Yorku.

Reformní podniky. Stále s větším úžasem se
pozoruje hospodářství těch lidí, kteří se prohla
šovali za jedinou stranu dělnickou a kteří zároveň
se představovali jako nejspolehlivější spasitelé pra
cujícího lidu. V západním Německu došlo k něko
lika katastrofám. V Krefeldu musili soc. demokraté
dosavadní správu svého konsumu zcela odstraniti,
protože soc. demokratičtí zaměstnavatelé si počí
nali k podřízeným tak pánovitě a bezohledně, jako
vybarvení byrokraté. — V rudém konsumu v Es
senu docela se přišlo na celou vzájemně podpůrnou
společnost vyvlastňovací. Byla propuštěna řada
skladníků a jiných zřízenců pro zpronevěry. V El
berfeldu byl pro zpronevěry v rudém konsumu
zbaven svého místa druhý správce. Nyní vyšetřuje
jeho čachry státní návladnictví. — Vdova po smut
ně zahynuvším vzduchoplavci Rennerovi naříká v
»Grazer Tagespostu«, jak se k její bídě zachovali
ve Štýr. Hradci sociální demokraté. Po smrti své
ho muže bydlila v domě nemocenské pokladny,
kdež si zřídilaki dcera obchůdek, aby se mohla
četná rodina aspoň poněkud vyživiti. Rodině však
se vedlo tak zle, že musila konečně všecko prodati
se ztrátou asi jednoho tisíce korun. Rennerová
však dluhovala ještě při svém odchodu z domu
soc. demokratům na činži 12 K 88 h. Rudá správa
domu se svolením majitelky vzala si místo dlužné
ho zbytku činže do zástavy balík linolea v ceně
60 K. Přes to však chudá vdova byla zažalována,
aby dlužný zbytek zaplatila. Vypůjčila si tedy 12
korun, které odvedla. Ježto však zbývalo ještě do
platiti 88 haléřů, byla na žádost rudé správy domu
provedena na nemovitostech dcery Rennerové He
leny exekuce. Byly zabaveny dvě skřínky v ceně
12 K. Zabavené věci byly zachráněny jen proto,
že si Rennerová vypůjčilaod jednohoznáméhoo
něch 88 h, a pak ještě k hrazení exekučních útrat
2 K % h. Dovede veliký lichvář jednati s chudou
vdovou bezcitněji, než tací bezohlední počtáři, kte
ří se chlubí, že připravují reformovaný stát bu
doucnosti?

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

dina absol. c. k. stát, školy řezbářské
BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Křesťanský živnostník.
Družstvo k nákupu strojů pro české živnost

níky komorního obvodu libereckého v Hradci Krá
lové konalo svou IV. řádnou valnou hromadu dne
24. května v zasedací síni okresního zastupitelstva
v Hradci Králové za slušné účasti členů. Z obsažné
výroční zprávy vyjímáme: Bylo zakoupeno celkem
pro 4 členů 92 různých strojů obráběcích a moto
rických v úhrnné ceně 81.810 K 08 h, a celkový o
brat obnášel 1,195.799.97 K. Vlastní prostředky
Družstva, sestávající ze závodních podílů a reser
vního fondu obnášely okrouhle 25.000K. Na slevách
od dodavatelů docílilo Družstvo celkem 3868.81 K,
z čehož bylo připsáno členům k dobru přímo 955
korun 63 h a ve formě diferencí úrokových K
1.915.76. Bilance končí čistým ziskem K 1692.98,
ze kterého dle usneseni valné hromady přiděleno
byl reservnímu fondu K 605.31, čímž vzroste na
14.700K. Dále bude vyplácena ze závodních podílů
5 proc. dividenda a zbytek po vyplacení odměn
za vedení agendy účetní a pokladní bude převe
den na nový účet. Počet členů Družstva vzrostl
během r. 1913 na 237 se 329 plně splacenými zá
vodními podíly v obnosu K 10.058.

Ve všeobecné živmostenské škole pokračovací
v Hradci Králové ve školním roce 1913—1914bylo
celkem 506 žáků. Z Hradce Králové navštěvovalo
školu 24 žáků, z okresu královéhradeckého 225,
z ostatních Čech 178, z jiných zemí 27. Nábožen
ství katolického bylo 427 žáků, evang. ref. vyznání
14, evang. augsb. vyzn. 9, pravoslavného 3, israel
ského 1. Dle národnosti: 443 Čechů, 6 Slováků, 2

Němci a 3 Srbové. Odměny a stipendia obdrželi
44 Žáci.

Z

MŘaŘdŘaAa

(=UPOMÍNKY=|
K SV. PRIJIMÁNÍ *

) v uměleckém provedení, '
ve velkém výběru. Nové *

“ uměl. vzory. V každém;
počtu.

A 1 kus po 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24 £
20 haléřích.

Vzorník pod podmínkou vrácení zasíláme
franko. — Zásilky vyřizujeme franko.

3 Nenf potřebí obraceti se na cizí firmy, :
naše firma poslouží Vám k plnému f
) uspokojení. ;

Družstevní knihkupectví
v Hradol Králové, Adalbertinum.£ARDbd
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——Školský obzor.
Učitelstvo měšťanských škol >»Královéhrade

ckého krajinského spolku<, shromážděné na občas
né schůzi dne 24. května 1914 v Rychnově n. Kn.,
usneslo se jednomyslně na tomto projevu: »Mimo
řádný přídavek letos poskytovaný nemůže nikte
rak učitelstva uspokojiti. Neblahé důsledky ze za
tímního opatření plynoucí jsou příčinou, Že roz
trpčenost učitelstva, zejména dosluhujícího, zatím
ně ustanoveného a čekatelův učitelství, vzmáhá se
měrou netušenou. Žádáme proto, aby tomuto ne
udržitemému stavu učiněn byl trvalý konec v době
co nejkratší, což jedině státi se může definitivní ú
pravou platů. Kdyby činnost zákonodárná na sně
mu zemském nebyla ještě letos zahájena, nechť
zemská správní komise království Českého sama
provede veškerá usnesení permanentní komise
školské.«

Rozdil mezi přáteli učitelstva. | slepci otvírají
zrak, docházejí-li stále nové dokumenty, jak prá
vě ve státech ovládaných protikatolickými kabi
nety vede se učitelstvu velmi zle. Zednářská Fran
cie a Italie má školské poměry velice zbědované.
Zato v Belgii jest postaráno o učitelstvo mnohem
lépe. Nyní vídeňská radnice, v níž mají křesť. so
ciálové většinu, provedla slušnou úpravu platů u
čitelských, která si vyžádala nákladu 3,350.000
korun a zároveň zavedla pro všecky síly učitelské
35letou služební dobu. Po 32leté službě musí každý
docíliti: ředitel 7500, měšťanský učitel 6800, ředi
telka 6600, měšť. učitelka 5500, říd. učitelé 6800,
říd. učitelky 5900, obec, učitelé I. tř. 6000, obec.
učitelky I. tř. 4700 korun. — Naopak rozhodující
pokrokový blok na Moravě neuspokojil svou >ú
pravou« učitelstvo ani částečně. Blok, který do
sáhl veliké moci jen velikou podporou učitelstva,
rozkýval se k jakési práci teprve tehdy, když roz
hořčení učitelé spustili ostrou střelbu. Ačkoli ve
Slezsku a v Čechách neodpovídá úprava daleko
požadavkům učitelstva, přece v těchto zemích jest
lepší (bez komanda pokrokářského), než na Mora
vě. Brněnské liberální »Moravské Listy« nyní po
vrácení učitelské předlohy napsaly: >Na všech
stranách se poukazuje na ošemetnost, s jakou bylo
se strany moravského bloku s učitelstvem hazar
dováno. Blok neprovedl ani slibovanou sanaci, ale
také ani sliby a závazky dané učitelstvu. Se stra
ny bloku se učitelstvo upokojuje, že předloha byla
vrácena jen prý pro formální vady, ale tomuto
tvrzení dnes nikdo nepřikládá pravdivosti. Každý
ví, že je to nejapná výmhiva. Neboť blok měl ještě
po zasedání předlohu po dva měsíce >v práci«, tak
že mohlo se formálním vadám úplně zabrániti. Ne

zabránilo-li se, pak buď fakt ten svědčí o malé
schopnosti, nebo není pravdou. A tu jest pravdou
asi to druhé. Jelikož není jisto, že by se sněm se
šel, leda až někdy ke konci roku, pak se moravské:
učitelstvo může jen »pokrokovému bloku« poděko
vati za to, že letos bude i bez drahotního přídav
ku.< — V Praze znovu dokumentováno, jak se sta
raly pokrokové špice učitelstva hlavně o sebe. —
Známý ziskubral V. Rašín musil z banky »Prahy« *
odejíti bez pense, ale Smrtka ho hájil. Rašín po
hrozil soudem a tedy tomuto >ubožákovi« přizná
na roční pense 7474 K. Berou ročně veliké tisice
za vedlejší menší zaměstnání v organisačních pod
nicích i dosavadní pohlaváři J. Černý, J. Můller
a jiní.

Záložna v Hradci Král,
. Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4 -0

Asloty pokiadnnánovA Je h 8

Besidka.

Malé příčiny mívají veliké následky. Tahle
zkušenost platí 1 pro politiku, pro schůze volební,
pro tábory lidu. Přednáší-li řečník náhledy zlaté
jako antický Nestor, přece všecko pokazí, dopu
stí-li se ve formě podání nějaké neobratnosti. Muž
velice vzdělaný nesmí se odvážiti ve schůzi ve
řejné k přednešení vlastního důmyslného náhledy,
jestliže trpl koktavvstí. Po pěti jeho slovech >u
vědomě!le voličstvo« propuká ve smích jako při
spatření cirkusového šaška. Legrace, zábava i při
tak vážných okamžicích jde nad všechen rozum.
Pohodlná mysl posluchačstva utkví zcela na epi
sodě, která pobavila a nemá touhy domysliti nejo
sudnější důsledky své laciné zábavy.

Po nejlepších vývodech starostlivého, prospěš
ně pracujícího občana vystoupí řečník vzdělání
podprůměrného; jelikož nemůže předřečníka udo
lati logickými protidůvody, volí cestu rafinovanou:
sešlchá věcnou přednášku několika vtipy. Dav,
který právě začal vážně přemýšleti, rázem zamě
ní zdravé uvažování za zábavu, ani se neptá, zda
ty vtipy jsou případné, nechce pozorovati, jak da
lece se uchyluje vtipkař od jádra věci. Bouřlivý
smích, potlesk a volání: »Ten mu dal, ten mu po
věděl.<

Na to posluchačstvo nedbá, že rozumný před
řečník ani nechtěl třebas kohokoliv potepati, že
jeho vystoupení nebylo výbojné, že naopak žádal,
aby byl poučen jasnými důvody o jiném. Poslu
chačstvo zcela nemilosrdně svým posměchem učiní
z mírného řečníka poraženého debatéra, který se
vydal na výboj. >A patří mu to, nač se do toho
plete. Mlutí-li tak uboze 'jako stará žebračka,
měl raději zůstali doma.«

Takovým způsobem se tedy vytváří moderní
rozumový vývoj — sofistické poznámky jsou ča
sto jediným duševním úlovkem >uvědomělých vr
stev.« Pc tak veliké práci knižní a časopisecké, po
tak častém vybízení k samostatnému věčnému pře
mýšlení davy jsou dále ve vleku chytrých dema
gogů, dávají svůj mozek do zástavy těm, kteří
nejlépe dovedou hověti jejich touze po laciné zá
bavě. Byl-li sám největší antický řečník Demoste
nes udolán podplacenými cynickými sofisty, ne
divme se, že nynií tím spíše i velice svědomitý
pracovník odnáší si z řečnického kolbiště výsměch
a potupu, nestačí-li- Šermovat hbitě proti zákeř
ným, nepředvídaným přepadům řemeslného agi
tátora,

O úspěchu a neúspěchu řečníkově však často
rozhodují i zjevy daleko malichernější. To zaku
sil na sobě i vážený pan správce Domluvka. Ra
dikální politikové zpracovávali tohoto muže na své
ho kandidáta do říšské rady. Již se blížil rychle
čas vypsání nových voleb a proto bylo potřebí
Domluvku vykouvati v řečnické lázni již předem,
aby se otužil. Jen ať si zvykne na veřejné vystu
pování dříve, než nastanou parné volební schů
ze, aby něco vydižel. Jinak ti, kteří náležejí ke
křídlu ještě radikálnějšímu, snadno by mohli Do
mluvku porážeti na hlavu. Chudák správce vyhlí
žel velm: málo radikálně a proto se musil na stará
kolena nutiti aspoň k dočasné změně své povahy.
Již také horlivě studoval program své radikální
strany, aby snad nešťastným omylem při debatě
nepromluvil něco proti tomu, co měl vlastně hájiti.

První vystoupení uloženo Domluvkovi na pro
tivládním táboře lidu. Domluvkova řeč sepsaná od
pěti důmyslných hlav měla býti namířena proti
militarisnu a útisku českých menšin. Tedy théma
nejvhodnější, aby řečník získal sympatie nejšir
ších vrstev.

Ovšem že do řeči obratně byly vpleteny my
šlenky o zásluhách a o velice vhodném postupu
strany Domluvkcvy v těch ožehavých záležito
stech.



Tábor měl se konati na dvoře obětavého vel
kostatkáře Rolského. kam se přece jenom mohl
stížitt přístup živlům nejvýstřednějším. Vždyť stra
na Divokých větřila velmi prozíravě, že ten tábor
má býti počátkem k založení Domluvkovy politické
kariéry — a proto se snažila již předem klásti vše
možné překážky. Snadno mohlo několik randalistů
pokaziti to, k čemu se připravoval s velikou úz
kostlivostí Domluvka již po tři neděle. Proto po
častých novinových výpadech povolí se přístup
do dvora jenom na legitimace.

Konečně došlo k ohlášenému táboru. Noviny a
osobní horlivá agitace sehnaly dostatečný počet
účastníků do rozsáhlého nádvoří. Za podium slou
žila stará veliká bedna. pokrytá vyrudlým cárem.
Právě proti podiu šklebila se oprýskaná, ubreče
ná hospodářská budova, opatřená červotočivými
vraty ve slohu arménsko-tatarském. Odborní znal
ci starožitností mohli podle některých známek po
znati, že ta brána bývala kdysi za doby napo
leonské černě natřena. Byla to škarohlídná stavba
stájí, špýcharem, ratejnou? Neforemná její podoba
svědčila v části pro všecko a v celku pro nic. Snad
chtěl pradávný stavitel demonstrovati touto stav
bou sloh, jaký zdomácněl v Čechách za doby Ho
rymírovy. Vrata byla právě otevřena, brána bu
dovy zívala jako tlama hladové velryby na četně
shromážděný dav.

Novopečený žák Demosthenova umění začal
hlasem rozechvělým, elegickým líčiti smutnou Si
tuaci našeho národa, která již ani horší nemůže
býti. Vrata doprovodila truchlivá slova polohlas
ným zakvílením — začalť se vzmáhati silnější
vítr. Když pak řečníkův hlas skočil o kvartu výše
při slavnostním povzbuzení, aby národ ani v nej
horší krisi neumdlel ve své | statečnosti | vrata
hřmotně zaskřipala zase jako na souhlas. Domluv
ka pak líčil, že přece jenom naposledy spravedlivá
věc zvítězí; tu zrezavělé panty vyrazily celou ví
těznou kadenci.

»Podstrčte tam kámen, vítr jest stále větší,
ať to neruší!«, ozval se rozšafný hlas. Bylo upo
slechnuto, tak že vrata aspoň na pět minut přestala
se plésti do řečnických vývodů. ,

»A protož, přátelé, mám pevnou naději, že náš
statečný lid neustoupí před sebe větší živelní bou
ří, že se nezalekne sebe větších blesků, jež šlehají
do našich pevně sevřených řad.« — Protože však
již začalo drobně poprchávati, stateční posluchači
se rozpačitě na sebe dívali... pět jich uskočilo
do široké orány hned, za nimi se mihlo ještě devět
klobovků a šest čepic. Někteří si rozevřeli dešt
níky, chtějíce setrvati nz místě, ale když začaly
dopacati těžší kapky, rázem devět desítin poslu
chačstva se cpalo pod ochrannou střechu. Jeden
ze svolavatelů vlasteneckého táboru přidržoval nad
hlavou statečného Cicerona deštník.

Uvnitř budovy se hluk poněkud utišil, takže
uprchlíci poslouchali dalším několika )větám po
zorně. Déšť se poněkuu mírnil, malá přeháňka se
ztrácela, ale vítr se rměnilv mohutný orkán, v němž
i důrazně pronášená slova zanikala. A když řečník
v prorocké póse věštil, jak i brána vídeňské říšské
rady se konečně otevře právu a spravedlnosti,
vrata strašně zakvilela —-a bác! — jako by z hmo
ždíře vystřelil, práskla vší silou do pískovcových
veřejí. Kamínek podstrčený 'do měkké půdy nebyl
schopen zadržeti náraz tak příliš prudký. Řečník
ocitl se v situaci nejtrapnější. Sám se ulekl tolik,
až pustil z ruky lejstro, druhou polovinu jeho řeči
mu sebral vítr, provedl se čtvrtkami papíru nad
střechou velkostatku rozpustilý čardáš a pak sesy
pal konec radikální řeči z části přímo před ulič
nická vrata a dílem za statek. »Honem otevřte z
venčí«, křičeli zajatci v zamračené budově. »Zá
mek zapadl, nemůžeme ven.c

»Ja —- to se lehko řekne«, odporovaly hlasy
těch několika statistů, kteří zbyli před vraty,
»vždyť u těch vrat není žádné kliky. Na to musí
býti klíč, jináč zle, běžte nejraději hned pro šafá
ře, ten bude vědět radu hned.« Do zmateného kři
ku se mísil hlučný chechtot a štiplavé poznámky
randálistů, kteří si pomohli ke vstupu do Shro
máždění falešnými legitimacemi. »Cha — cha, ten
nám pěkně otevřel bránu spravedlnosti! Nadělal
z nás zajatců. — Hm, tahle vrata mu přestříhla řeč
jako nůžkami. — Jen ať mluví dál, však ho snad u
slyšíme také, tady se nám aspoň nic nestane.«

Zatím řečník, který před chvíli osvědčoval tak
velikou statečnost, počínal si nyní-tak poplašeně,
jako hošík dopadený na luskách. Sháněl rychle do
hromady konec své řeči. Ale vejšklibové z opo
sice již skoro všechno vyvlastnili a schovávali.

Na další řečnění ve zmatku a hluku již nebylo
ani pomyšlení. Příše) šafář, nesa staromodní klíč,
veliký jako od zvonice a vrata rychle otevřel. Vše
cko na dvoře užaslo, když bylo zpozorováno, že
v široké budově jest již jen pět lidí, kteří zvěsto
vali, že se vše vytratilo zadním maličkým vcho
dem. Ale zato za velkostatkem bylo slyšeti po
směšné výkřiky: »No — ten se připravil důkladně.
Koukejte, jak má všecko rozděleno a očíslováno,
podtrhovámo tužkou inodrou, červenou a zelenou.
A ty poznámky vedle, jakým hlasem má co pro
nášeti. — Ba jo — už je viděti, že Domluvka se
stal poslušným gramofonem nějakých jiných řeč
níků. — A tuhle. nohleďte jenom na tento řádek:

»Bude-li na táboru větší počet Divokých, tento
odstavec se vynechá.« — Cha — cha, už je vidět,
že Domluvka se cvičil v prvním řečnickém vy
stoupení před zrcadlem a za asistence aspoň tří
pilných učitelů. — Co mu to chudákovi dalo prá
ce, byl by jistě vynikl — a tu máš — zrádná vrata
prohlásila hromovým úderem nad jeho prvním vy
stoupením bankrot. Až tohle dáme do »Světlušky«,
jistě mu ani nenapadne kandidovat. — Ba pravda,
vždyť ty jeho naučené fráze ani ta oprýskaná vra
ta nemohla poslouchat, vrzala stále, až naposledy
prohlásila hromovou salvou obstrukci.«

bouchnutí vyskočil kohout a zakokrhal na zname
ní, že již všecko jest ukončeno. Na vlast, na bez
ohlednou vládu, na útisk českých menšin nemyslil
nikdo. Radikálové nadávali Divokým a hrozili ža
lobou, Divocí se zase pošklebovali. A kdyby snad
došla zpráva, že polovice českých měst vzala za
své zemětřesením, ani te by nebylo vyrušilo Di
voké z jejich jízlivosti. Domluvka doma mlátil o
podlahu knihami — běda tomu, kdo na něho pro
mluvil. Zrádná, nezbedná vrata strašila ho i ve
spánku, měnila se mu v černou propast, měl před
nimi hrůzu jako Dante před příšernou branou v
podsvělí.

Teď měl za všecky své dobré úmysly jen tro
chu ostudy. A co vlastně provedl zlého, čím se na
národu provinil? Co vlastně bylo v jeho počínání
směšného? Tragická vina záležela jen v tom, že
se stal obětí takové katastrofy, jaká nestihla ještě
žádného začátečníka. Jiným, hotovým ignoran

tům, bylo hlučně tleskáno, ale tady nešťastná vrata
rozhodla na dlouhou dobu směr politického zápa
su k hanbě občana obětavého. Rozmar takových
vrat platí u fanatických davů více než aristotelov
ská logika. Takové malickernosti dovedou působiti
pronikavě na změnu volebního zápasiště v národě
s»uvědomělém, přemýšlejícím samostatně, věcně,
důkladně«. Trpaslíci a zloději jeho řeči křepčí di
vokou tarantelu kolem obětavého poctivce a každý
z nich si myslí, že jest aspoň o loket větší, než

Nejvýhodnější a nejbezpečnější ulošení vašich

ješ platíúrokaž | Důchod. daň platí zálošna5 lo »Jednotysdlošen«v Praze

EKatolicil!

Českoslovanská záložna Vpraze
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Spálená ulice č. 46-IL

zdarma. - Povinná revise

všeho druhu kulantně.

nešťastný pan správce.

úspor vám skytá jedině naše 1

sama. - Pro bezplatné uklá

dle doby výpovědní, .

Tombolové
výhry

100 kusů
krásných předmětů praktic.,
ozdobných a šertovných za
K 6—, 8—, 10—, 12—.

Losy a čísla sdarma.

Lampiony, ohňostroje,
výlet. sklenice na pivo,

povětraé balony
a veškeré předměty ku zvý
šení veselí Řetních zábav dodá

Vám nejvýhodněji

obchodní dům „U města Paříže“

L. J. PEK,Kostelec n. 0.
é kost kou drandu půK Ound páá 7

Novinky:
Povětrný balon „Čáp s děckem“ neb „Orel“
s pohybliv. křídly. — Pegoudovo létadlo.

10 kusů K 1-20.
kům dodám žertovné předměty o výletech ku pro

ře do komise, neprodané přijmu vině ceně zpět.
Žádejte ceník.

Tembola mušlová, obsahující 50 kusů předmětůve
směs « mušlí jako řítiček, rámečků, sirníčků, stojánků

na hodinky a j. v. za K6—. .
Tembola celuloldová, obsahující50 kusů oceluloido
vých předmětů jako figurek,zvíkátek, žšertov. předmětů

aj. v zaKčó-.

ohle zhotoví uměl.Vazbukn 553
Richarda Šimáčka

v Bradol Králové, Pospíšilovatř. č. 131.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Skvostné dárky
ke *všem příležitostem, 'ako výtečné

kapesníhodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

| p fetisky, prsteny,náramky,jehly
Zseřá a jiné zlaté a stříbrné skvosty

MDv nojmodornějším provodoní
/ nabísí ke koupi

JAN KALIS
zlatníka hodinářv RYCHNOVÉa Ks
Solidní obsluha přímírných cenách. Důvěryhodn

zásilkynavýběr ina splátkybezsvýšení ban
Založeno r. 1848.

Zal. 1860. Zal. 1860

Karel Zevadii,
n

AntoninZavadil
: nejstarší umělecký
jzávod pasířský.
1BVeledůstoj. duchovenstvu a sl.

«fpatronátním úřadůmdoporučujese ku provedení veškerých

nádob kostelních,
zlata, stříbra, bronzu a jiných

ovů v košdém alohu, od
ejjednoduššího do nejbohatšího
rovedení dle liturg. předpisů.
emruční práce umělecké
emy. Veškeré opravy a znovu

sení provádí se 00 nejpečlivěji a se aárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

K48B XKSB X GSBX ABDX G8BX

š Jan Horák, Ť
a soukenník
Ě. Rychnověnad Kněžnou |zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kollekci
nejnovějších črahů pravých

vimněnýchlátek
své vlastní výroby, jakož i fu- i cizo

zemských.
Cetná manáémí zvláště z vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

i dobu více než třice'iletého působení.Učite, proslty, malou objednávku na (
© zkoušku,

Velojemnolátky na taláry.
| Ve na oplálky bez zvýšení cen!
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Jan Řryšjíh, ©

Veškeré , kizsy I odborná rada beer
VApřramnjýJa daiilíví objednána©

GR“Nesóstnéveřejné|píseinnápochvalnáornání.<
Zalešeno roku 1863. o



Kvýběruvhodné GSfGie výstava nábytku Americkéstolyja
soupravy ložnic, © lousiové a zařízení. v závoděJos. Hl Hr
jídelen atd. cdého, adeo Králové 2 == pro kanceláře.

Levné ceny, řemeslnásolidní práce. Prohlídka skladu je dovolenaa vítána.

Novinka!
Právě vyšel

Ceský , CREDa0"
Všude rozšířujte

a podporujte
katolický tisk!
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HAGENBECK v,Hredg Králové
V sobotu dne 13. června 1914v 8 hodin večer

velkolepé slavnostní zahajovací představení
s obrovským atrakčním programem, který svým zvláštním sestavením dosud v Hradci Králové a širém

okolí žádným jiným podobným podnikem neby! a nebude provozován.
V neděli 14. června ve 4 hod. odpol. a v 8 hod. večer: Nové! TOM 6188 Překomické!

2 velká skvělá představení. se svýmkomickýmsluhouŽánema jehomezkemZuzou.
V pondělí 15. června v 8 hodin večer Báječně komické! Smích nad smích!

me-1 brillantní představení. "08| os: THE ORIG. JAKLEVS
V úterý 16. června v 8 hodinvečer fenomenální artisté.

velký skvělý elitní večer. | Nové!| HUN-GUNO.| Nové!
7 původních umělců J. V. krále slamskéko.

Ve středu 17. června vo4 hodinyodpoledne Prvotřídní výkony. Nejpřednější clovní a augusti.
velké

: Ceny míst: Sedadlo v loži korun 350, zavřené sedadlo korun

představení na rozloučenou, 250.1.místokor.1:80,II.místokor.1:20,galerie60haléřů.—
které svým bohatým programem potvrdí staré renomé firmy Odpoledne platí dítky do 12 let a vojsko od Šikovatele dolů
Hagenbeck, že poslední předetavení řadí se svou bohatou vý- poloviční ceny, večer plné ceny. Předprodej lístků dne 13.června

pravou předoházejícím bezvadným výkonům. od 8 hodin nepřetržitě u pokladny podniku.

| V každém představení:
Hagenbeckovy '71:2s.1silední,úbedtí«hoěd Vysoce zajímavý Hagenbeckův

medvědi, tygrovité dogy. Předvedekrotiel Richard. m w wesvětoznámé, ve výcviku dosud nedo

Hagenbecko „sibné,skupinymořskýchlvounů.Vý- zverinec R
kony téměř na báchor raničící. vede kapi ansen. . o

s velkolepé skupiny lvů. Skvělý úspěch jest od neděle dne 14. června od půl 10. hod. dopol. k návštěvě
Hagenbeckovy divokémoderntdresury.Odváž.zápas otevřen. — Vstupné:dospělí50 hal., dítky a vojskood šikovatele

s divok.dravci, plný napínavých scén. Předv.neohrož.krotitel Aug: Molker. dolů 30 halpůvodní exotické skupiny obrovských , S úclou
Hagenbeckovy slonů,velbloudůa poníků.Předvede| Willy Hagenbeck,dlouboletý a známý ovičitel Filadelfia.

lvi co krasojezdoi na koních. Jediná : Uředitel a majitel.
Hagenbeckovy existuj.skutečnost.Nejv.sens.XX.stol. :

| D d t n sena, slámy,ovsa,Šrotu,chleba,koňskéhomasa, hrubého plynového koksu, hlíny, pilin,odavate račtepodati nejnižší ceny jmenovanéjen Ia druhů na řediteleWilly Hagenbeck, Trutnov.
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PTYVYÝVÝVÝVÝVYÝVY
Depeš. adresa Albibanka. Telef. č. 83.

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost 8 r. 0.

v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji
a petrolejem. Jakaso nájmů.

Podporujte podnik českých katolíků!

VVVVYVYVYVVYVÝ

italské bouře.
Italský proletariát odpovídá nyní hřímavým hlasem

na dobrodiní zednářských vládních kruhů. Nahromadily
se v sociálním životě třaskaviny, které omračují svými
výbuchy italskou volnomyšlenkářskou společnost. Již
veliký sjezd soc. demokratický byl jednou z vážných
přeczvěstí že nastane urputný zápas mezi radikálním
dělnictvem a zednářskými držiteli moci. Všem rudým
poslancům tenkrát rozkázáno vystoupiti z loži zednář
ských, Minulou neděli došlo v Ankoně k zatýkání prole
tářských demonstrantů. při čemž tekla krev. .

Odpovědí na to jest obrovské pozdvižení. Vedení
s3c. dem. strany prohlásilo proti »politické reakci a ni
čemnému režimu disciplinárních setnin« všeobecnou pro
testní stávkou, počínajíc dnem 9. t. m.

Soc. dem. list »Avanti« dne 9. t. m. napsal: »Nekla
mali jsme se, píšíce. že zvěst o barbarské řeži v Anko
ně probudila vědomí statisíců proletářů. V mnoha mě
stech imponující masy proletářů nevyčkaly výzvy svých
organisací, ihned opustiiy dílny a továrny. Nechť italský
proletariát sdružený nad hrobem soudruhů volá na soud
přímé i nepřímé vinníky vraždy.

Velice bouřlivá stávka nabyla hrozivého rozsahu.
V Římě 10. t. m. zřídili stávkující tři barikády, které

vzalo vojsko útokem. Ve Florencii strhla se přestřelka
mezi dělnictvem a vojskem. V Parmě házeno na vojsko
kamením, v Turině bylo několik strážníků těžce zraně

no, Stávka začala i na Sicilii. Z Ankony vypraveny vla
ky s vojenskou eskortou. ale byl nutný návrat, jelikož
koleje byly sibně poškozeny. V Imole vytrhány koleje.
Stávka má ráz silně revoluční.
RV

o katolickém sjezdu
v Hradci Králová 1909 konaném
s četnými illustravemi, s fečmi všech řečníků:
většinou dle steňografických protokolů podanými«

— vrozsahu 356tbových archů velké 8* —400 str
nabízí vo výrobní ceně K 5—franko

Biskupská knihtiskárna vHradci Králové.A Í

'

Naši radikálové.
Teď jest již zcela jasno, proč nastaly u nár.

sociálu tak značné rozpaky, když propukla aféra
Švihova. Vedení nevědělo, co by mělo doznati a
co zatajiti, aby blamáž nebyla přílišná. Bylo zcela
jisto, že liška při svém útěku z pasti musí nechati
v železech buď oháňku nebo nohu. Šviha musil před
soudem přiznati, že měl časté schuzky s Klímou.
Jak nyní toto faktum natříti, aby Šviha nebyl zce
la popraven, aniž by při tom strana utrpěla veliké
poranění?

Advokátská prakse Masarykova nalezla přece
jenom uzoučké, částečné východisko. Masaryk (dle
referátu »Času«<ze dne 8. června) v Plodinové but
se pravil: »Šviha chtěl státní policií přímo pusobit
na Konopiště (kde má sídlo následník trunu. Pozil.
Obn.) Musíte totiž věděti, že pražská státní poli
cie dává přímé zprávy o stavu v Čechách na Ko
nopiště. A tím se stalo, že on svých styků chtěl
použiti, aby o plánech, programech své strany
vyšší místa informoval... Chci jen ještě zdů
raznit, že to, co dr. Šviha takto dosahoval svým
stykem, to nedělal jen o své újmě, ale alespoň část
jeho stranníků o tom věděla. To již jasně vyplývá
z výpovědi poslance Klofáče před soudem. Šviha
trpí také za jiné, neříkám, že trpí docela nevinně,
Já ovšem s touto taktikou nesouhlasím . . . Šviha
chtěl takto svou stranu napravovat a opravoval.
Já nevěřím, že se dá strana takto reformovati.«

Tu to tedy máme! Je-li pravdou sdělení Ma
sarykovo, pak vidíme, zač vlastně celý nár. “oc.
radikalismus stál. Národní sociálové vedli rozsá
hlou válku proti provokačním bumlům buršáckýim,
byli hlavními podněcovateli antinilitaristických
štvanic, slovanských demonstrací, stále poukazu
vali na neohroženost Žižkovu, tepali politiku posi
tivní, vytýkali mladočechům podlízavé >rakušác
tví«. Zatím však, když jejich listy praly do vlády
nejsukovatějšími obušky, pohlaváři, dle sdělení
Masarykova, běhali se omlouvati k policejnímu ú
ředníkovi tak tajně, aby o tom žádná jiná politická
strana nezvěděla.

Samo >České Slovo« ocitlo se ve vážných roz
pacích nad advokátskou přísluhou Masarykovou.
Proto hledí úhořovitým zpusobem ulomiti nepříjem
ný hrot sensačního prohlášení Masarykova. Napsalo
dne 9. t. m., že »mezi Konopiští a vedením stray
přirozeně nebylo a nemohlo býti žádných styků,
což je jasno každému, kdo sledoval ducha a clic
vání se strany v době annexe r. 1908 a 1909 a po
tom v době balkánské války.«

Marné výkruty! Šviha, který měl ve vedení
strany tak mocné slovo. že byl docela zvolen za
předsedů poslaneckého klubu, rozhodně nejednal a
jednati výsledně ani nemohl na vlastní pěst. O jeho
stycích, o účelu styků těch musili věděti i jiní pře
dáci strany, kteří vytrvale rámusili proti vládě,
zakrývajíce tak svou tajnou práci.

Tady máte věrnou podobu českého radikalis
mu. A nyní také můžei slepý poznati, proč takový
vyděračný radikalismus nesl tak málo ovoce pro
obecný prospěch národní. Kříčelo se proto. aby
z křiku byl tajnými cestičkami vytlučen na vládě
co největší kapitál nikoli v zájmu národa, ale k vůli
podepření zájmů strany. Jsou-li slovaMasarykova
pravdivá (a >České Slovo« pravdivost prohlášení
Masarykova nepopírá), pak národ vidí, jak veliký
humbug tropila nár. soc. Žurnalistika se svými
stoupenci, jak posílala na nejnebezpečnější bašty
ubohé kmány, zatím co pohlaváři v plném bezpečí
počítali, co jim výstřely strojních pušek vynesou
Bylo to vodění. antimilitaristů na latky, při čemž
komandanti byli schování za štíty natřené barvou
černožlutou. Bylo to podvádění českého lidu

Kdo vyjednával s vládou přímo, a to tak, aby
se národ dovídal o každém slově, ten platil u spv
kulantské žuřnalistiky národně sociální za vládního
přisluhovače, za zrádce práv našeho národa. Nár.
sociálové však mohli veházeti k vládě tajnými
zadními dvířky. S bezvýznamnými nár. sociá'v by
rozhodující kruhy vládní rozhodně nebylivyjedná
vali. Zde jest zřejmo, že kolečka povážlivě skíí
pala v samém vedení strany.

A předního vládního vyjednavače, 0 jehož
stycích s Klimou pohlaváři dobře věděli, poste "ily

———

RočníkXX.

—
Inserty počítají se levně.

rozhodující nár. soc. kapacity docela v čelo P :Stá
necké delegace. Jistě proto, aby se ukázali u vlády
ve světle co nejpříznivějším. Podniky naiřené
barvou nár. soc. ocitaly se, jak vysvítá i z nových
novinářských sdělení, ve veliké krisi. Byla tedy
v krajní krisí dobrá každá vydatnější podpora.

Konstatováním Masarykovým ovšem. ješič
nijak není prokázáno, že Šviha jako advokát stra
ny nebyl placeným konfidentem proti straně. Vídyť
isou známy i takové případy, že advokát ledacos
vyzvěděl od strany, kterou měl zastupovati a pak
toho použil ve službách bohatějšího soka. Vediejší
službička při tak častých schuzkách s Klímou za
jisté byla velice lákavá — vždyť jest dokázáro,
jak Klíma sám konfidenty u předáku jiné strany
horlivě sháněl.

Masasyk však, který do nedávna tolik bušil do
neupřímnosti vládního úřednictva, nyní pojednou
prohlašuje plaché nouzové poznámky státních zří
zenců za svědectví směrodatná, velice významná.
Nechce pochopiti, jak svými výpovědmi státní ú
ředníci chrání vlastní kuži.

Když došlo k aféře Vasičově a Nastičově, tu
profesor logiky Masaryk prohlašoval pevně a ne
ústupně, že různým »úřadním dokumentun« wotiž
písemnostem zahraničního úřadu a jiným) a lidem
»úřadním« nemá se věřiti. Tenkrát v české společ
nosti neozval se ani jediný hlas odporu. Nyní však
týž profesor logiky klade duraz na svědectví místa
nejkompetentnějšího, které musí býti informo
váno, klade důraz na. svědectví | >samého
presidenta« a policejního komisaře Klímy, je
hož sami poslanci Klofáč a Stříbrný obvinili, že
sváděl poštovního úředníka k trestním činům. Ano
— Klíma, který docela činil konfidentské námiuvy
u předáků soc. demokratických, radikál, ktorý k
vůli dobrému bydlu stal se z protivládního kři
klouna policejním komisařem, hned všecko poví
upřímně, jedná-li se o prozrazení jeho nešikovno
sti, o jeho existenci (!)?

Sám »Venkov« žasne nad náhlým obratem lo
giky universitního profesora, tak že dne 9. t. m.
píše: »Prof. Masaryk odmítá rozhodně všecky au
tority, jež svědčily proti Švihovi, ale za to uznává
jen ony autority, které svědčí příznivě pro Švihu.
Jenže — které pak jsou ty jeho autority? | Polic.
komisař Klíma, polic. řed. Křikava, hejtman Chur,
vrchní pol. komisař Slavíček a konfident Pondělí
ček, tedy vesměs to osobnosti silně v celé aiéře
angažované, které dosud ze služeb policejních ne
vystoupily, jako to učinila pi. Voidánová, nýbrž i
dále v ní pracují a jejichž přímým povoláním jest
ukrývati konfidenty před zraky Sírší veřejnosti a
tropiti všeliké intriky, kterými by se zakryla bla
máž, již v procesu Švihově utrpěly! Říká-li posl.
Masaryk, že v procesu Švihově slyšeli jsme pořad
jen jméno pí. Voldánové, musíme doznati, že zase
v jeho vývodech slyšíme samého Klímu, Pondě
líčka, Slavíčka atd. Ovšem prof. Masaryk hledí ny
ni z pí. Voldánové učiniti podvodníci a tím její
výpovědi co možná zdiskreditovati! Ale tu pra
víme, kdyby i opravdu pí. Voldánová dopustila se
sebe horších finančních a morálních přehmatů —
nic by to neměnilo na vině dra Švihy, a sice proto
ne, že věci ty spolu nijak nesouvisí, a pak i z té
příčiny, že dr. Šviha sám se k svým stykům S
drem Klímou veřejně před soudem doznal! — I ve
svých vývodech připouští prof. Masaryk, že uči
dr. Šviha s komisařem Klímou 30--40 schůzek na
různých místech — — tedy s oním Klímou, o Ete
rém před soudem sami předáci národně-sociální
(Klofáč a Stříbrný) tvrdili, že jest člověkem V
soce nebezpečným, jenž každého svádí ke kor.i
dentství, k porušení listovního tajemství at. Ba
sám nejdůvěrnější přítel proi. Masaryka a obuajce
Švihův p. dr. Bouček, strašlivě vykreslil pičá Sou
dem povahu Klímovu a vyhrožoval dokonce, že
podá na něj trestní udání! —-Opakujeme: že vše
to tvrdili o Klímovi předáci národně-sociální a re
alističtí, a ne tedy osoby nějak proti Švihovi zau
řaté! A tento nebezpečný a každého kekozí deni
ství lákající člověk by u dra Šviliy učiní vVjím
ku, s ním že by pěstoval jen literární a theoso
fické rozhovory? — Kdo tomu má věřit?! Nevěří
tomu i prof. Masaryk, neboť hned dodal, že účel
schůzek oněch byl ještě j:1$. ien totiž, že r. Švi



ha prostřednictvím dra Klínry refer. val o nár. so

rohodná a čestná osobnost učinila prof. Masarykovi
toto důležité sdělení?! O tom pat piofesor S€ V
řeči své nezmínil. A rovnéž nám ani slovčii 00
značil onoho informátora, který mu řekl, že Šviha
a Wiener jsou docela dvé různé osoivijst! Právů
dvě talo závažná tvrzení zůstala i A'le nedok že
na a záhadua. Máme zde terzonl proti tvízení, alt
tority proti autoritám — ale přesvědčují důkazy
o >justiční vraždě« chybu.«

Masar,kovy logické a „sychologické skoky
působí trapně i ja mnohé 'elic stoupence

Kostelní práce
pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, 8 největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

O povaze Ferrerově brněnská »Hlídka« právě
dokončila svou úvahu. Zcela zjištěná křiklavá fakta
jsou markantním dokumentem, jakého muže židov
ští zednáři prohlašovali za »mučedníka svobody a
osvěty.« Vždyť sami vážení pozorovatelé nekato
ličtí zlomili nad charakterem Ferrerovým hůl. Na
př. liberální rektor university v Salamance Miguel
Unamuno napsal v >El Progreso Latino« o Fer
rerovi: »Třeba doznati, že neodsoudil ho klerika
lismus, nýbrž stát v zákonité obraně. Školy Ferre
rovy se zavřely nikoliv pro antikatolicismus, ný
brž pro anarchismus a schvalování lupu a plenu.
(Zrovna tak se hájí i volnomyšlenkářská Francie.
Pozn. red.) Byly to školy pověry a nesnášelivosti
.... Byl to (Ferrer) člověkživotem bezvýznam
ný, prostředního nadání a fanatik. Z protestujících
ví jistě málokdo, oč vlastně jde. Tento internacio
nální rumrej složený z anarchistů, židů a pavědců
není přece úsudek a přesvědčení světa.«

>Revue critigue« r. 1909 napsala: »Tento filo
sof doupat nemá pojmu o sociálním životě a o 0
tázkách, které se tu naskytají.« Sám centrální or
gán soc. demokratů v Německu »Vorwárts< prohlá
sil: »Pokrokové orgány německé ličí Ferrera jako
bojovníka proletariátu, ale jest nutno říci, že to
byl jeden z anarchistů, opojených nenávistí proti
klerikální a theoriemi z Manchestru, kteří se staví
proti sociálnímu hnutí ve Španělích.«

Ferrer počínal si zvláště v zacházení s cizím
jměním jako nejrafinovanější spekulant, až musil
soudně býti donucován, aby vrátil majetek, který
mu nepatřil. Běda smělci, který by byl postavil své
vlastní náhledy proti obmezeným názorům tohoto
fanatika! Muž, který tolik se namluvil o potřebě
volného myšlení, dovedl mstivě hned zdrtiti osobu
nepohodlnou, která se odvážila souditi správněji.
Nestrpěl vedle sebe cizího náhledu, žárlil na obča
ny, kteří dokázali více, než nač se zmohl slabý
duch Ferrerův. Při počátcích Ferrerovy >»moderní
školy« byla jedinou silou paedagogicky vzdělanou
sl. Jauuinetová. Protože vychovatelka odborně
vzdělaná nedala se duševně zotročiti tak, jako vy
jevené pouliční davy, musila opustiti nejprve své
místo ředitelské a následujícího roku i učitelské.
Tak umlčel Ferrer vědeckou oposici jednoduše a
krátce. I jiní vzdělaní spolupracovníci opouštěli
Ferrera, když pozorovali, že je chce nedouk uči
niti slepými nástroji ve svých rukou.

Ferrer dopouštěl se bezcharakterních kliček,
aby zakryl před úřady a vůbec přede všemi neza
svěcenými občany pravý účel moderních svých
škol. Vždyť napsal své | důvěrnici Bonnaldové:
»Pravdu mají továrníci, prohlašují-li, že nepřijmou
dělnictva vyšlého ze škol volných. Proto, i aby
chom lidí neděsili, abychom nezavdávati vládě pří
činy k zavření naší školy, dali jsme jí právě jméno
školy »moderní« a ne >volné.«

Dokázána celá řada pletich, jimiž Ferrer rád
operoval. Zvláště do očí bijící jeho vlastnosti bylo
potřeštěné velikášství pýcha, jaká se zahnízdí
nejsnádněji u polovzdělanců. Ferrer ve svém vě
zení rád se nazýval sokem vězně vatikánského
(papeže), jako by také na něm závisely osudy svě
ta. Nevzpomněl si, jak veliký jest rozdíl mezi du
chovním úkolem papežské stolice a mezi krvavý
mi, surovými zločiny, k jakým dali podnět barce
lonští anarchisté. Hunská a vandalská činnost měla
proslaviti muže toho, který positivně pracovati A
ni newmnělani nechtěl. Slavomam oslepoval Ferrer
i v posledních chvílích. Psal velice četné listy se
žádostí, aby se přepsaly pro »známé a příbuzné.<
Vyslovil přání, aby tieho žalářní cela z r. 1906
zůstala v témž stavu, jak ji opustil. Toužil, aby
v cele byl ofotografován, prý na památku pro ro
dinu. Psal na stěny písmem velikým a pečlivým
četné verše, které vlastně jen svědčí o jeho pod
průměrném duševním fondu. Bylo to pouhým ko

pírováním běžných aotřelých -frásí. Ještě před
posledním přelčením vyslovi[ své přán; aby byl-v
cele fotografován, ale když to nebylo povoleno,
dával na jevo evliké rozmrzení. u

Leč Volná Myšlenka potřebovala za každou
cenu nějakého moderního mučedníka a proto si ho
sama uměle sestrojila, židovský tisk pěl na pů
vodcem barbarských násilností veliké hymny, lhal
bezectně, jak usmrcení Fererovo zavinilí Jesuité
a Štval proti všem representantům katolické cír
kve. Na rozkaz mezinárodní volnomyšlenkářské
centrály konány štvavé přednášky — a Praha ne
měla míti nic pilnějšího na starosti, než jak uctíti
památku Ferrerovu více, než pamět velikých do
rodinců českého lidu. Agitace vzkypěla ve veliké
vlnobití, ale duchové opravdu velicí nevycházeli z
úžasu piř patření, jaké demagogii se schystávají
tak veliké ovace a jak snadno bezohledný despota
a peněžní nepoctivý spekulant se může státi slav
ným. )

Nová překvapující uzdravení v Lurdech. Zá
zraky nikdy se neděly jen pro ukojení lidské zvě
davosti, pro podívanou. Sám Kristus odepřelčiniti
divy, když o to byl žádán lidmi vůle nedobré, kte
ří by se ve své zatvrzelosti stejně neobrátili. Proto
také v Lurdech nepřichází vždy zázrak na zavo
lání. Poutní místa nemají se státi náhradou za lé
kaře. Máme si také od neduhů pomáhatí sami a ne
čekati resignovaně, až vyšší moc zakročí. Ty zá
zraky, které v Lurdech se staly brzy po památných
zjeveních v hojné míře, ukázaly Boží moc tak
markantně, že sláva Lurd nezanikne, i kdyby žád
ných nových zázraků nebylo. Leč zázraky důklad
ně osvědčené dějí se v Lurdech dosud. Zvěstují
se na př. zajímavé zprávy z antverpské národní
pouti. Dívka Gabriela Romboutsová, čítašící 26
let, již od sedmi let trpěla nevyhojitelnými bo
lestmi v životě, pro hroznou chorobu musila se
vzdáti v jedenácti letech služby. Pak byla dva
krát operována, ale stav její se skoro nic nezmě
nil. Konečně se vydala na cestu do Lurd, ačkoli jí
bylo připomínáno, že obtížnou cestu nevydrží. —
Skutečně na cestě se zdálo, že zhyne. Dvakrát jí
musil býti vstřikován cofein. Přibyla do Lurd v
tak ubohém stavu, že se nad ní poutníci rozplaka
li, Ale 22. května t. r. byla uzdravena tak doko

rá dříve těžce mohla polknouti doušek vody, jedla
a pila s chutí jako každý zdravý člověk. — Dru
hým uzdraveným byl strojník August Hobbels, kte
rý se poranil před pěti léty tak vážně, že mu bylo
nutno při operaci vyňati veliký kus kosti z kolena.
Bolest však byla stále horší, ubožák se belhal bídně
o holi. Lékaři potvrdili, že Hobbels trpí marasmem
svalů ve stehně. Po koupeli v Lurdech dne 22. m.
m. však byl náhle zcela uzdraven. Ten, který le
žel ještě před několika hodinami ve strašných bo
lestech ve vozíčku, kráčel jako mladý hrdina. U
zdravený vypravoval, že pocítil v koupeli tak
prudkou bolest, že by nový takový záchvat na
prosto nevydržel. A ejhle, hned po prudkém za
bolení 57letý muž byl zdráv jako jelen. — Třetí
uzdravenou jest paní Tielsmans-Desmetová, matka
sedmi dítek. V osmi letech byly její zkažené vnitř
nosti dvakrát operovány. Lékařská věda prohlá
sila, že tu není pomoci. Leč 4Tletá žena po lurdské
koupeli byla zbavena žl. května všech bolestí. V
měsíci tom byli podivuhodně V Lurdech uzdravení
také tři Francouzi, jeden Němec a jiní churaví
poutníci.

Chytrá politika zednářské vlády. © Dochází
zpráva za zprávou, jak zednářská vláda francouz
ská vyznamenává ty zasloužilé kněze, kteří žijí
mimo svou rodnou zemí. Není divu, vždyť takovi
misionáři, ředitelé škol ve vzdálených koloniích a
milosrdní opatrovníci malomocných prokazují re
publice francouzské větší služby než tucty zed
nářských profesorů a prefektů. Francouzská vláda,
která bezcharakterně prohlašuje doma duchovní 0

Zvláště katoličtí řeholníci francouzští vykonávají
Francii obtížné služby kulturní V místech, kam se
choulostiví zednáři nechtějí nikdy odvážiti. — V
minulých dnech oznámily noviny, že od vlády fran
couzské obdržel zlatou záslužnou medaili předsta
vený Resurekcionistů P. St. Grycz v Drinopoli. V
době obležení Drinopole osvědčil bezpříkladnou od
vahu i v okamžicích nejstrašnějšíhobombardová
ní. Tedy >zbabělý páter se zlomenou páteří« vYtT
val neochvějně tam, odkud zednáří a židé rychle
prchali. — Ve Francii samé však jsou schystána
proti katolickému kněžstvu zase nová pronásledo
vání.

Lze pronajmouti

zdilinu z
na Pražském Předměstí č. 74

-u Hradce Králové, též

stáje, seníky a kolny.

Politický přehled.
Užší volba na Vysokomýtsku přinesla vítěz

ství nár. soc. J. Netolickému,jenž dostal 4412 hla
sů, soc. dem. Krejčí 4074 hlasy. Katol. brněnský
aHlas< kritisuje vobbu tuto takto: Jest samozřejmo,
že pro voliče katolické stejně nepřijatelným byl
kandidát strany tak korupční a tolik kompromito
vané, jakou jest strana národně sociální, jako pře
dem bylo vyloučeno, že kterýkoliv katolík mohl
by hlas svůj odevadati vyznavači a hlasateli mo
nismu, soc. dem. Krejčímu. Že voličové vyslovili
se přímo pro stranu národně sociální, jest po ne
dávných událostech přímo zarmucující a svědčí
nejlépe, do jaké míry pronikla v Čechách politická
morálka nezdravoty. Při rozhodování mezi Krej
čím a Netolickým nemohla padati na váhu otázka
inenšího či většího zla — jediným možným stano
viskem pro příslušníky stran katolických bylo zů
stati stranou tohoto zápasu, který výsledkem ta
kovým či onakým nemohl přinésti národu čest ani
prospěch.

Českoněmecká porada. Na pozvání předsedy
sněmovny dr. Sylvestra sešli se 4. t. m. ve Vídni
za předsednictví dr. Sylvestra a za přítomnosti
ministerského předsedy hr. Stůrgkha ze sněmovny
panské dr. Bárnreither, hr. Clam-Martinic, hr. Er.
Nostitz, dr. Bedřich princ Schwarzenberg, ze sně
movny poslanecké dr. Bachmann, dr. Damm, Iro,
Jerzabek, dr. Kramář, dr. šl. Loghman, Knirsch,
Němec, Pacher, Seliger, Staněk a dr. Viškovský.
Předseda dr. Sylvestr na námitku dr. Bachmanna

odpovídá, že schůze je obeslána jen poslanci z
Čech, což je dokladem, že jedná se především o
záležitosti Čech a ne o zjednání dělnosti říšské
rady. — Hr. Stůrgkh praví, že se jedná nyní o
možnostech docíliti dohody pro vypsání voleb v
Čechách, ustavení sněmu, předsednictva, pracovní
ho programu, dosazení národně politické komise a
zjednání autonomní správy v zemi. Dr. Bachmann
jménem Němců prohlašuje, že nemohou uznati zá
sadu: bez zemského sněmu žádná říšská rada. Dr.
Bárnreither domlouval Němcům, aby připustili no
vé volby do českého sněmu a Čechům, aby zato
přivolili k dělnosti říšské rady. Naproti tomu dr.

nesmí býti jednáno jinak než s českou obstrukcí
na říšské radě. Dojde-li k dohodě, bude uvolněn
český sněm i říšská rada. Nedojde-li k tomu, pak
třeba přenechat osud sněmu i říšské rady jiným
mocnostem .. .— Hr. Stůrgkh nepokládá za vho
dné, aby vláda již nyni vystoupila s přesným pro
gramem. Jedná se hlavně o spor: zemský výbor,
nebo žádný zemský výbor. O tom jednáno bude
na příští konferenci, která po delší debatě usta
novena na 15. červen v paláci hr. Nostitze v Praze
— bez účasti místodržitele kn. Thuna. — V kon
ferenci 15. t. m. v Praze Němci prý prohlásí, že
volby do sněmu českého mohou býti vypsány a
sněm svolán jen tehdy, bude-li Němcům zabezpeče
no uskutečnění jejich požadavků . . . Německé ča
sopisy nevěští tedy pražské konferenci mnoho
zdaru...

Němci rozkazují. Na schůzi v Jablonci a za
přítomnosti německých poslanců Glócknera a Fahr
nera schválena resoluce, v níž se žádá, aby mí
stodržitel kníže Thun odstoupil, aby oba čeští mi
nistři Trnka a Zenker byli odstranění a hr. Stůrgkh
donucen odstoupiti, nezmění-li svou soustavu. Říš
ská rada budiž svolána neprodleně, aby prý na mi
nistra Trnku mohla býti podána žaloba pro mrhání
státním statkem. Tato resoluce byla poslána všem
německým účastníkům na konferenci u dra Sylve
stra ve Vídni.

Státní rozpočet na rok 1914—1915.Vláda po
dala 3. června, právě v předvečer konference pre
sidentem dr. Sylvestrem svolané, státní rozpočet
od 1. července 1914 až do 30. června 1915. Předlo
hy byly doručeny předsednictvu sněmovny a po
dání odůvodněno vysvětlením, že snad brzo na
stanou spořádané poměry na říšské radě. Rozpo
čet vykazuje výdajů 3.460,726.156 K, příjmů 3.460
mil. 987.902 K, tudíž přebytek 261.746 K. Proti roku
1913 činí zvýšení nákladů 264.7 mil. K. Příjmy z
osobní daně z příjmu rozpočteny jsou o 36.7 mil.
více. Nová daň z tantiém činí 1.5 mil. K. Daň z
lihu jest v rozpočtu o 35.9 mil. K větší. Proti zvý
šeným příjmům 55.2 mil. K jsou na straně výdajo
vé především zvýšené úděly zemím, které jsou u
přímých daní vypočítány o 6.5 mil. K a u daně z
lihu o 33 mil. výše než r. 1913, takže finanční ná
klady služební pragmatiky i se souvisejícími opa
třeními v obnosu 30 mil. K budou sotva z polovice
hrazeny zvýšením daní. Na úhradu vyššího ná
kladu na vojsko a válečné námořnictvo a železnič
ní investice hodlá státní správa vypůjčiti si roku
1914-15 K 222.8 mil. a opatřiti si 28.9 mil. K způ
sobem mimořádným. — Přímé daně vynesly roku
1913 o 252 mil. K více než r. 1912, potravní daně
o 567 mil. K.

-V Uhrách založilinovou stranu, stranu radikál
ní. — Uherská oposice usnesla se upustiti od polití
ky neúčasti a navrátí se opět do parlamentu.

Hr. Tisza řeší otázku národnostní. Fr. Tisza
deputaci měst ze sedmihradských komitátů pravil,
že též na základě jednoty uherského státu mohou



národnosti uspokojiti své oprávněné kulturní, ja- Vzhledem k významné jubilejní slavnosti bra- ; Naše schůze. V neděli dne 14. června o 10.hod.

zykové, církevní a vlastenecké zájmy. To platí trského spolku chrudimského zveme-i -najihojněj-" dopol. v Poličce (místnost Katol. jednotv“ valzejména o Rumunech a Němcích v Sedmihradsku. | Šímu obeslání valného sjezdu. Zdař Bůh! . ná hromada O. S. M. na Poličsku; na programu je:

Ústřední svaz katolických spolků diecése králové- ;
hradecké v Hradci Králové, dne 10. června 1914. ,

ThDr. Fr. Reyl, Václav Jenšovský,

předseda. jednatel.

»Němci v naší vlasti prokáží němectví
službu tehdy, nebudou-li v tomto mocnářství pod
porovati snahy slovanské, nýbrž setrvají-li ve
věrné oddanosti dualismu a když následkem toho
bude maďarství zachován vždy směrodatný vliv
na politiku mocnářství.. .« Tedy vše proti Slo
vanům!

Krise ministerstva v Srbsku nastala odstoupe
ním Pasičova kabinetu. Zde jeví se boj občanských
vrstev proti straně vojenské, která se snaží sou

" Východní dráhy ujednala s vládou srbskou, že
Svoje provozní práva na liniích Východní drá
hy v Novém Srbsku odstoupí srbské vládě za 40
mil. dinárů. Nyní nastává vyjednávání mezi Srb
skem a Rakouskem.

Povstání v Albámil. Potvrzují se zprávy o
spojenectví a dohodě Italů s povstalci v Albánii.
Italové zřídili totiž v Drači v domě italského po
štovního ředitele optický telegraf, kterým vyzra
zovali povstalcům vojenská opatření. Holandský
kapitán Fabius s četníky vnikl do domu a zatkl
především italského plukovníka Muricchia a prof.
Chimiga, musel je však na zakročení italského vy
slance propustiti. »Milit. Rundschau« píše: »Pomě
ry mezi oběma posádkami (v Drači) jsou krajně
napiaté. Vskutku bychom si oddechli, kdybychom
místo potutelného kamaráda stáli tváří v tvář zjev
nému nepříteli« — Povstalci dosadili zatímní vlá
du pod Arifem Hikmetem a vliv jejich šíří se den
ze dne. Vojsko povstalců jest četnější a organiso
vanější než vojsko knížete. — Dojde-li k bojům,
přeloží prý kníže své sídlo do Skadru. — Moha
medání prohlašují veřejně, že chtějí s povstalci
postupovati, zatím co křesťanské obyvatelstvo
chystá se k boji pro knížete. — Řetěz válečných
lodí a torpédovek obkličuje Drač a rovněž celý
palác knížecí obtočen vojskem.

Protiřecké hnutí v Bulharsku. V bulharském
přístavu Dedeagači zakotvil řecký parník, na němž
bylo i několik bulharských vězňů. Zpráva o tom
pobouřila všecko obyvatelstvo, které si vynutilo
vydání vězňů. — Také v bulharském přístavu Var
ně vyvolány výtržnosti provokací tamnějších Ře
ků, kteří chtěli s velkou okázalostí oslaviti naro
zeniny řeckého krále. — Nové a nové ukrutnosti,
kterých se dopouštějí Řekové na bezbranných
Bulharech v Macedonii, stále rozjitřují bulharský
lid, který nemůže zapomenouti sprosté zrady Řeků
za balkánské války.

Vládní krise ve- Francil. Ministerstvo Doumer
gueovo odstoupilo a také presidentem Poincaréem
vyzvaný ministr Viviani, aby utvořil nové
ministerstvo, vzdal se svého úmyslu. Boj točí se

. o tříletou službu vojenskou. Posledními volbami
zmohli se radikálové, kteří všemožně překážejí u
tvoření se vlády, jež by provedla zákon o tříleté
služební době. Naproti tomu sám socialista ministr
Viviani prohlásil, že »nemůžeme v okamžiku, kdy
všechno kolem nás zbrojí, pomýšleti na zmenšení
naší vojenské síly.« Francouzský vyslanec v Pe
trohradě Paleologue rozhlašuje, že by se musel
zříci svého místa, kdyby byla změněna předloha
o tříleté službě vojenské.

V Mexiku konají se přípravy k volbám pre
sidenta, místopresidenta, senátorů a poslanců, kte
ré budou prý 5. července. — Mnozí členové zpro
středkovací komise obávají se, že vměšování se
Spojených Států, žádajících, aby přístav Tampi
co zůstal otevřený, přiměje Huertu, aby odvolal
zástupce z konference.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c, k. odborné školy.
a ©.k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Zprávy organisační
a spolkové.

Katolickým spolkům, sdruženým v dlecésním svazu
v Hradci Králové!

Valný každoroční sjezd a valná hromada

bude se letos pořádati v neděli 28. června současně
s 50letým jubileem trvání jednoty katolických

tovaryšů v Chrudimi.

Pořad:
1. Zahájení schůze.

+ 2. Zprávy funkcionářů.

3. Volba nového výboru.
4. Volné návrhy.

Pozn.: Spolky, které hodlají se korporativně
sůčastniti sjezdu, oznamte účast c. k. hejtmanstv
v Chrudimi. .

Skopinám katolické mládeže komikéte králové-|
hradeckého! |

Za základě usnesení V. ústřední valné hroma
dy svoláváme do Chocně (spolková dvorana na
výstavě) na den 29. června 1914 o 2. hod. odpol.|

ustavující valnou hromadu královéhradeckého
komitétu »Sdružení české mládeže katolické«.

Program:
1. Zahájení a proslov ústř. starosty dp. K. Keppla.
2. Naše programové snahy; organisace a úkoly

královéhradeckého komitétu mládeže. Ref. vp.
St. Beneš, ústř. tajemník.

3. Volba výboru (15 členů řádných, 5 náhradníků
a 2 revisorů účtů).

4. Návrhy.
Tuto valnou hromadu dle předpisu $ 44.stanov

ústř. jest povinno obeslati každé jednatelství 1. de
legátem a každá skupina tolika delegáty, kolik čitá
desítek členů; zlomky se nečítají.

Návrhy buďtež zaslány- podepsanému výboru
do 23. června.

Oznamujíce toto všem skupinám, zveme je
srdečně a očekáváme účast co největší. Rovněž
budou nám vítáni upřímně všichni přátelé katolické
mládeže a účastníci krajského sjezdu katolického
týž den v Chocni pořádaného.

V Hradci Králové, dne 8. června 1914.

: Za ústřední výbor »Sdružení české mládeže
katolické«

St Beneš, tajemník. K. Keppl|, starosta.

Duchovní cvičení mládeže v Hradci Králové.
Vzpomínajíce velmi zdařilých I. duchovních cvičení
katolické mládeže v Hradci Králové loni konaných,
rozhodli jsme se letošního roku opětně cvičení tato
uspořádati.

Exercicie budou se konati zase v Hradci
Králové a to ve dvou odděleních:pro jino
chy v Borromaeu od 18. do 20. července; du
chovní přednášky bude konati mezi naší mládeží
tolik oblíbený dr. K. Žůrek z. Moravy. Pro dív
k y budou duchovní cvičení v pensionátu Školských
Sester D. N. D. od 28. do 30. července; promluvy
exerciční bude míti zase vsdp. Msgre dr. Fr. Šulc,
kanovník z Hradce Králové. Řiditelem obou oddě
lení bude dp. starosta K. Keppt.

Zaopatření i noclehu dostane se všem účastní
kům ve zmíněných ústavech za poplatek 3 K na
celé exercicie; chudším se dostane podpory na
cestovní výlohy.

Podrobný program bude uveřejněn příště.
Hlaste se již nyní u podepsaného sekretariátu.

Ústřední sekretariát Sdružení české
mládeže katolické v Hradci Králové.

Okresní sdružení katolické mládeže na Opočensku
pořádá za součinnosti tělocvičných odborů Orel
ských v neděli dne 5. července 1914

Sjezd v Rohenicích.

Program:
1. Od 7. hod. ranní: vítání hostů a br. odborů v |

Meziříčí.
2. V 9 hodin mše svatá a kázání v chrámu Páně

v Meziříčí. Kázati bude vldp. K. Keppl, ústřední
starosta Sdružení.

„ V 10 hodin průvod z Meziříčí do Rohenic.
V 11 hod. zkouška na cvičení dorostu s prapor
ky. cvičení ženského odboru s kužely, prostná
cvičení mužstva (cvičení sletová).

„ Ve 12 hod. společný oběd.
. O 1. hod. řadění průvodu na hořejším konci Ro

henic. 
. O půl 2. hod. průvod na cvičiště.
„ O 2. hod. přednáška p. red. Fr. Šupky z Hradce
Králové.

9. Mezi koncertem:
a) cvičení dorostu s praporky (sletová 1914);
b) cvičení prostná mužstva (sletová 1914);
c) cvičení ženského odboru s kužely (sleto

vá 1914);
d) cvičení skupinová Orla Meziříčí-Rohe

nice-Dobruška ;
e) cvičení ženského odboru Meziříčí-Rohe

nice;
f) cvičení mužstva na nářadí.

O zábavu je všestranně postaráno.
Vstupné v předprodeji 30 h, u pokladny 40 h.
Večer věneček. Vstupné do Věnečku-pán1 K,

dáma 60 hal. — Hudba Meziříčská. :
Na shledanou v Rohenicích!

Okr. výbor Sdružené katolické mládeže
na Opočensku.

AwAw

00I

dp. St. Beneše, 3. volby výboru, 4. porada 0 0
kresním sjezdu na Poličsku, 5. volné návrhy. —
Týž den odpol. o 3. hod. v Oldříši (host .p. A.
Grubhoffra) veřejná schůze spolková, na níž pro
mluví taj. vp. St. Beneš, — V neděli dne 21. červ
na o 10. hod. dopol. v Žamberku (sirotčinec)
valná hromada O. S. M. na Žamberecku; program
na pozvánkách, ref. taj. vp. St. Beneš. — Týž den

schůze, ref. z Hradce Králové, Sekretariát Sdru
žení katolické mládeže v Hradci Králové.

Třebechovický »Orel« pořádá 21. t. m. své první
veřejné cvičení na footbalovém hříšti v městském lese
»Vysoký bor«. Bratrské okolní odbory nechť toto naše
vystoupení považují za jakousi předběžnou přehlídku
pro okrskový slet v Kostelci. Cvičiti se budou přede
psaná cvičení pro letošní I. zemský slet v Králové Hrad
ci. Ráno o 10. hod. je společná zkouška v Boře. Odpo
ledne ve 2 hod. (po sv. požehnání) sraz na silnici u ná
draží a pochod do lesa. Účinkuje chvalně známá kape
la bratra Jaroměřského, která bude i vedoucí kapelou
na zemském našem sletě. Poněvadž zvolené místo nalézá
se ve volné přírodě vysokého lesa, naskytá se tu vhod
ná příležitost (žádné losy, žádná tombola) za levný pe
níz užíti příjemného pobavení. Členům v kroji vstup
volný, jinak vstup k ranní zkoušce 20 h, k odpol. cviče
ní 40 hal. Kdo by sobě přál oběd, nechť se předem při
hlásí. Na shledanou v Třebechovicích!

Černilov. V neděli dne 7. června konal u nás pro
mluvu k dítkám jdoucím k prvnímu sv. přijímání vsdp.
kanovník prof, Dr. Fr. Šutc, který odpoledne promlouval
vroucími slovy jak k mládeži zvlášť, tak k dospělým a
všem společně. Kéž by jeho slovy řídity se všechny na
še katolické spolky! Pak by dílo jejich bylo zdarem po
žehnáno. Vzdáváme tedy jak jménem dítek. tak mládeže
dorůstající i dospělých oblíbenému panu řečníkoví vrou
cí dík a vyprošujeme od Pána Boha síly k dalšímu
ještě dlouhému působení. Rovněž vzdáváme díky dů
stojnému panu katechetovi z Červeného Kostelce Janu
Řezníčkovi za jeho poučnou přednášku o Lurdech pro
vázenou světelnými obrazy a konanou dne 31. května.

Kostelec n. O. Dne 12. července t. r. oslaví katolická
jednota 20leté svoje trvání. Současně s touto slavností
bude se konati slet »Orla« okrsku královéhradeckého.
Proto bratrské spolky a organisace se žádají uctivě, a
by toho dne ničeho nepořádaly a svojí účastí-ke zdaru
slavnosti a sletu přispěly.

Zbistav. Místní skupina venkovské mládeže odbý
vala dne 7. června na pouť zbislavskou »květinový den«
pod protektorátem obecního zastupitelstva ve prospěch
českých menšin v německém území. Obecenstvo s po
těšením vykonalo svou vlasteneckou povinnost. Čistý
výnos sbírky odveden byl svému účelu. Divkám při sbír
ce účinkujícím srdečný dík touto cestou.

Plakáty Orelské se rozestlají. Žádá se, aby se všude
rozvěšovaly po domech, jako to činí jiné strany a řádně
napialy na rámy. Jeden exemplář stojí 1 K. — Pohled
nice Orelské troje umělecké od akad. malířů po 10 h
se rozesílají. — Br. Moravané oznámili již svoji účast.
— Zvláštní vlaky projektovány 4. — Hudby dosud ozná
meny 4. — Orelský slet slibuje značných požitků. —
Sjezd křesť. soc. organisací a Všeodb. sdružení křesť.
dělnictva v Čechách oznámen na 15. srpen do Hradce
Králové.

Církevní věstník.
Hradec Král. V. neděli dne7. t. m. dopoledne Jeh»

Excel. nejdp. biskup v chrámu Panny Marie, odslouživ
mši sv., měl delší, velice nadšenou promluvu k biřmo
vancům měšťanské a obecné školy chlapecké zdejší a
škol venkovských i k biřmovancům stavu vojenského.
Pak udílel sv. biřmování. — Odpoledne po slavném po
žehnání udí'el tuto svátost žačkám lycea a měšť. i obec.
školy. Na kůru provedeny ráno i odpoledne za posvát
ných obřadů zdařile secvičené sbory. — Slavnost Božího
Těla vydařila se pěkně, neboť pohoda byla překrásná.
Posvátné obřady vykonal za četné asistence J. M. nejdp.
biskup Dr. Josef Doubrava. Slavnostního: průvodu sů
častnilo se v hojném počtu úřednictvo. kněžstvo, školy,

ka«. Odbočka Všeodborového sdružení atd. Družiček
kráčelo přes 500. Při jednotlivých 'zastaveních ozývaly
se hromadné výstřely vojska a fanfáry trubačů. Oltáře

byly ve'ice vkusně upraveny. Velkolepá slavnost skon
čila posledním požehnáním v kathedrálním chrámu. Roz
sáhlé náměstí bylo vyplněno -velikými zástupy z místa
i okolí. M

Česká pouť k eucharistickému kongresu v Lurdech.
Každý účastník bude zajisté počítati tuto. velkolepou
českou pouť k nejkrásnějším okamžikům svého života.
Vždyť směr cesty zvolen znamenitě přes čarokrásné
Benátky. nádhernou Rivieru a skvostné Švýcarsko Tak
bude s užitkem duchovním spojen i krásnýpožitek ne
vyrovnatelných krás přírodních. — Upozorňujeme ještě
jedenkráte, že pouze Spolek českoslovanských poutníků
pořádá českou pouť do Lurd. Naší pouti súčastní se
sám Jeho Exc. nejdp. biskup Dr. Doubrava. Nemůžeme
odporučovat! účast našinců na jiné chystané výpravě,
která jest vlastně německá. Ceny při letošní české pou
ti jsou ovšem vyminečně vyšší a to z toho důvodu, že



slev neposkytují a kartelovaní lurdští hoteliéři žádají za
pobyt 6 dní horentní ceny. Příští rok, kdy lurdský spo
lek opět uspořádá pout do Lurd, budou ceny nízké, li
dové. Kojíme se naději, že nebude ani jednoho českého
kněze a laika- v naší milé diecési, který by dal přednost

německé výpravě před českou poutí, odporučenou CÍr
kevní vrchností v ordinariátních listech všech česko
moravských diecésí. Tudíž kdo můžeš, rač se k české
kongresové pouti přihlásiti a tak i v této příčině prak
ticky prováděti heslo: Svůj k svému! Přihlášky přijímají:
Ant. Kašpárek, farář, Praha-li., Jungmannovo náměstí
2., Leopold Kolísek, kons. rada a fárář, Blansko, Mora
va a Jos. Róssler, farář t. č. Velký Ouřím u Rychnova
n. Kn.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady 8. června. SI. Marii Štandero

cele číslo 3 v bloku XIII. v ulici Plácelově. — Povolena
byla stavba skladiště ve dvoře domu čp. 405 v Sádovské
ulici p. A. J. Vanickému. — Dáno bylo svolení ke zří
zení hrobky s pomníkem na hrobě č. 117 na novém
hřbitově Pouchovském p. Václavu Rosovi, c. a k.

dvortímu krejčímu. — Exposituře ředitelství pro stavbu
vodních cest navrhne se pro deponování bahnitého ná
nosu, vybagrovaného z labské trati nad jezem, poze
mek na levém břehu Labe nad vyústěním potoka pile
tického. — Požitek nadace Collinovy K 19—, udělen
byl FPrantišce Slezákové, žákyni V. třídy obecné divči
školy, k návrhu správy této školy. — Stížnost na chov
slepic, hus a krállků v některých domech Komenského
třídy postoupena byla městské policii. — Na návrh
správy městské vyšší školy pro ženská povolání hospo
dářská schváleno bylo, by obec přistoupila za člena
Svazu odborných ženských škol.

Volby do městského zastupitelstva v Hradci Král.
konati se budou v sále obecního domu čís. pop. 89. I.
patro (Beseda): do III. sboru ve středu dne 24. června
1914 o 8. hod. dopol., do II. sboru v sobotu dne 27. červ
na 1914 o 10. hod. dopol., do I. sboru v úterý dne 30.
června o 11. hod. dop. V každém voličském sboru volí
se 12 členů a 6 náhradníků.

Řádná valná hromada místního mužského odboru
Ústřední Matice Školské bude se konati v »Besedě«
dne 24. června 1914 o 7. hodině večer. Nesejde-li se
dostatečný počet členů, koná se valná hromada o ho
dinu později bez ohledu na počet účastníků.

Vyložení rejstříku všeob. daně výdělkové pro 0b
dobí 1914-15. Rejstříky obsahující sazby jednotlivým
poplatníkům všeob. daně výdělkové zdejšího ukládacího
okresu Ill. a IV. berní třídy pro ukládací období 1914-15
uložené, budou ku nahlédnutí vyloženy po dobu 14 dnů
a to: od 17. až včetně do 30. června 19l4 v berním
referátě c. k. okresního hejtmanství v Hradci Králové
čp. 177, v kanceláři č. 1. v úředních hodinách pro opráv
něné poplatníky všeob. daně výdélkové.

Akademii pořádají jubilejní městské dívčí lyceum
a městská vyšší škola pro: ženská povolání hospodář
ská v Hradci Králové 20. června v městském divadle
Klicperově ve prospěch České zemské komise pro 0
chranu dítek a péči o mládež a ve prospěch podpůrného
fondu obou ústavů. Začátek o půl osmé hodině večerní.
Zpěvní čísla řídí lycejní učitelka sl. Zd. Součková.

První rybářský klub v Hradci Králové pořádati bu
de dne 5. července t. r. v lázních p. Jelena v Malšovi
cích velký koncert, pří kterém bude účinkovati chval
ně známá kapela třebechovická. O hojnou zábavu jakož
i chutné ryby bude postaráno.

Sdružení českých vojenských certifikátistů (odboč
ka pro Hradec Králové a okolí) pořádá ve prospěch
vdov a sirotků po svých členech v neděli dne 21. Června
zahradní koncert při restaurači p. Jelena v Malšovicích.
Mladé toto sdružení zasluhuje všeobecné podpory če
ského obecenstva. ježto před krátkou dobou vystoupilo
z centralistického vídeňského spolku. Ačkoliv mnozí
byli dlouholetými členy. přestoupili v Hradci Králové
všichni do jednoho k sdružení českému, čímž ovšem
přinesli značnou oběť, ztrácejíce tím veškeré nároky
na požitky, které jim vídeňský spolek Jako dlouholetým
členům poskytoval.

Záložna v Hradci Králové, Stav vkladů koncem mě
síce května K 2.451.234.—. Pokladní obrat K 2040.393.

Zápis žáků do I. třídy c. k. reáiky v Hradci Králové
konati se bude před prázdninami v pondělí, dne 6. čer
vence a v úterý dne 7. července t. r. od 8 do půl 10.
hod. dopoledne v ředitelně ústavu. Zkoušky přijmací
konají se hned po zápise.

Pokrok husliské toleraace. Již se chystají dlouhé
řady přednášek o despotismu středověkého katolicismu
a beránči povaze husitů. Rozumí se, že novohusité sta
tečně budou tvrditi, jak již minula doba pronásledování
pro církevní názory. Zatím však pánové starají se hor
livě o to, aby bezohledný boj proti všem rozhodným
katolíkům byl co nejvíce přiostřen. Pokrokový tisk vzal
si na mušku p. Russa a provolává. že není možno, aby
v roce Husově zastupoval Hradecko klerikál. Prý k ta
kové hanbě dojit nesmí. Jen. pánové, rozvážně!l Že by
st počínal p. Russ klerikálně, že by pronásledoval po
krakáře tak fanaticky, jako tito si vyhrmají rukávy na
katolíky, o tom nevíme. Zato však — mínfite-li napra

"viti hospodářské a politické poměry v duchu Husově
opravdově, pak máte raději varovat před obhájci pla
cerých konfidentů. autonomních protiklerikálních hra

bošů a zištných sokolských šplhavců. Jestliže se po
skytne trochu vlivu poctivému konservativci, pak národ
sotva bude zaprodán, jak svědčí jméno Rlegrovo, Brá
fovo, Tomkovo, Hlávkovo, Památka věřícího Husa se
neoslaví povyšováním monistů, kteří vynikají jenom de
megogil: Bojíte-ltse hrozné národní příhany, přicházíte
s kopistí již pe-nápeči, protože aféra Švihova jí natro- |
pila tolik. že ji nezveličí žádný konservativec. Právě ©
novohusité se přičinili o poznání, že už je nejvyšší čas

Všem našincům
odporučujeme

výhodné
ukládání

VKLADŮ|.
u ArálovéhraĎecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové v Adalberiinu.

- Podporujte českýkatolický podnik !

Hagenbeck v Hradci Králové. Již tuto sobolu dne
13. června v 8 hodin večer zahájí u nás Hagenbeck
skvělým představením řadu svých pohostinských her.
V neděli dne 14. června uspořádá ředitelství dvě velká
představení se skvělým programem. Začátek odpolední
ho představení o 4. hod. a večerního o 8. hodině. V
pondělí 15. června překvapí nás ředitelství brilantním
představením a v úterý dne 16. června o 8. hodině jest
velký slavnostní elitní večer. Ve středu dne 17. června
o 4. hodině odpolední rozloučí se podnik s Hradcem
Králové i okolím skvělým, zvlášť bohatě aranžovaným
představením. Vysoce zajímavý Hagenbeckův zvěřinec
jest od neděle dne 14. června od půl 10. hodiny dop.
otevřen a dospěli platí 50 haléřů. děti 30 haléřů. Školám
doporučují se hromadné návštěvy tohoto jediného, vě
decky cenného zvěřince. Nepřehledné řady nejcennějších
a nejvzácnějších zvířat celého světa má Hagenbeck ve
svém zvěřinci. A to: Ivy, tygry, polární medvědy, ma
lajské, tibetské a hnědé medvědy, zebry, mořské Ivou
ny. zamburské jeleny. jediné na cestě se nalézající 0
brovské bůvoly, kteří patří k nejnebezpečnějším zví
řatům. Hagenbeck má jediný, dosud v žádné evropské
zoologické zahradě vystavené, černé antilopy, vyjící
pakoně. lamy, opice všech druhů a velikostí, slony. vel
bloudy, skotské poníky. angorské kozy, mezky, pasov
ce, velký počet koní atd. Hagenbeckova nedostižná umě
lecká společnost, jediná na světě, tu předvádí velko
městské programy. vyznačující se atrakcemi nejnovější
doby. Smíšené skupiny dravců: lvů. tygrů, polárních.
tibetských a hnědých medvědů, tygrovitých dog před
vádí krotitel Richard Rěssler. Hagenbeckova skvostná
skupina lvů dokazuje triumí divoké i moderní dresury a
podává obraz nevyrovnatelné krásy i síly svými napí
navými a nebezpečnými momenty. Krotitel August Mól
ker, jeden z nejlepších krotitelů nynější doby. předvede
tuto skupinu. Hagenbeckova skupina mořských Ivounů
jest toho času nejlepšl. též nepřekonatelná. Obrovské
exempláře těchto zvířat provádí umělecké kousky téměř
na pohádky hraničící. Kapitán Nansen jest jejich mistr
a velitel. Kromobyčejná podívaná jest na Iva jako kra
sojezdce na kont kterého nám předvede krotitel Fila
dellia a na exotickou, neobyčejně zajímavou skupinu
zvířat obrovských slonů. velbloudů a skotských poní
ků, předvedených cvičitelem Williamem Rossmayreni.
Řada artistických atrakcí. exotická skupina | národů.
světoznámá čínská družina Hum-Ouno. clowni a Augusti.
mezi nim! bouře smíchu vyvolávající clowna Tom Bibb
se svým Augustem Žánem a jeho mezkem Zuzy doplňují
program. Podrobné popisování ostatních čleel programu
zdá se nám zbytečné, vždyť již jméno Hagenbeck dává
nám nejlepší záruku. že to. co uvidíme. bude jen vy
nikající. V nádherném obrovském stanu. chránění před
veškerou nepohodou. při skvělém osvětlení uzříme vý
kony. které žádný jiný podnik toho druhu nám poskyt
nouti nemůže. Všichni, kdož ve skvostných těchto ve
čerech krátiti budou při nejvybranější zábavě svoje
chvilky. potvrdí. že podnik Hagenbeckův zaslouží si v
každém směru četných vydobytých vavřínů a i toho,
aby jméno jeho jako »vládce zvířat« bylo ve všech ú
blech světa vyslovováno s úctou a obdivem.

Pro odměňování koní. jež letošního roku konati se
Sade © ovnoděních okresich Jaroměřském a Holickém
a Sice dne 2. června ve Smiřicích a dne 3. července
v Holicích a počne na obou místech o 8, hod. ranní, vě

lený v obnosu 450 K. Příspěvku toho použito býti může
výhradně na odměny pro držitele malých usedlostí zdej
šího okresu a sice v prvé řadě pro chovatele hřebíček
a klisen po prvé krytých. Ve Smiřicích budou odměňo
váni koně teplokrevného neb hřebčineckého rázu a v.
Holicích koně rázu chladnokrevného, teplokrevného nebo
hřebčineckého. Vedle odměn věnovaných okresem bu
dou rozdělovány -též obvyklé státní ceny, stříbrné me
daile a diplomy uznání. Okresní výbor doporučuje, aby
pěstitelé kont zdejšího okresu- s hojným jich počtem
odměňování toho na jednom či druhém odměňovacím
místě se sůčastnili.

Dobřeslce. Starobylému našemu chrámu Páně do
stalo se nové trvalé ozdoby: dvojích krásných vrat že
lezných, jež s povolením vysokého ministerstva kultu a
vyučování dle nákresů p. architekta R. Němce dodala
c. k. odborná škola pro zámečnictví v Hradci Králové
za pouhou náhradu režijních výloh. Zesnulý pan archi
tekt má u nás krásnou po sobě památku.

Pohřeb děkana Jana Cvrka. V pondělí svatodušní
zemřel a dne 3. června dopoledne při poutním Marián
ském chrámu Páně na Hemžích do hrobu byl uložen
vysoce důst. pan konsist. rada a vikář, děkan choceň
ský Jan Cvrk. Přes 50 kněží s několika vikáři, s celým
městským zastupitelstvem, všecka školní mládež cho
ceňská i skorenická se svými pp. učiteli, spolky hasič
ské i jednoty katolické místní doprovodili s obrovskými
zástupy domácího i okolního lidu tohoto velezasloužilého .
svého duchovního správce. Zemřel u věku 71 let. Až
na jeden rok, který kaplanoval v Bělé u Pardubic, strá

vil celý svůj kněžský život v tomto roztomilém koutku
naší české vlasti, jednak jako kaplan v Chocni, jednak
jako prvofarář ve Skorenicích, bývalé to filiálce cho
ceňské. jednak jako farář a pak prvoděkan v Chocni.

Místa, kde působil, lze poznati dle dojemné, ba nádher
né úpravy chrámů. Kostel skorenický, děkanský cho
ceňský i filiální kostely v Běstovicích, na Hemžích i vc
Slatině hlásati budou dlouhou řadu let horlivou snahu
a obětavost zesnulého pana děkana o Čest a slávu stán
ků Božích. Byl nemocen téměř 4 léta, raněn jsa mrtvicí.

Ale ještě v posledních okamžicích svého šlechetného ži
vota jal se pracovati o tom, aby poutnický mariánský
chrám Páně na Hemžích, v jehož stínu přál si býti
pohřben. opatřen byl novými. velikými zvony. Jinak i
tento chrám svou úpravou a výzdobou potěší a mile

překvapí každého příchozího. Kéž i toto poslední přání
zvěčnělého p. děkana Cvrka uvede ve skutek jeho ná
stupce! Duši nadšeného ctitele mariánského odporoučíme
mocné přímluvě Královny nebeské. — R. i. p.

Chlumec n. Cidl. (Oslava národně sociálního vítěz
ství.) Zpráva o národně sociálním vítězství ve 26. voleb
ním okresu, kde byl zvolen p. Josef Netolický, zdejší
pihmikář.rozšířila se rychle ve čtvrtek odpoledne po na
šem městě a vyvolala pochopitelně neobyčejný rozruch
nejen u stoupenců strany národně-sociální, nýbrž i u
příslušníků ostatních stran politických. V pátek kol 8.
hodiny večerní shromáždili se příslušníci strany národ
ně-sociální a něco zvědavců blíže hotelu »Bílý beránek«.

odkudž se národní sociálové v průvodu rychle odebrali:
k obydlí pana Netolického, jemuž k vitězství jeden je
jich stoupenec blahopřál. Odtud odešli zase rychle před
hotel »Bílý beránek«, kde k shromážděným promluvil
nově zvolený poslanec p. Netolický. Ve své řeči mezi
jiným se zmínil, jakých zbraní ve volebním zápase pou
žili proti němu mladočeší a sociální demokraté. Přitom
ní jim provolali hanbu. Na to si zazpívali »Kde domov
můj« a »Hej Slované«, načež se rozešli. Sláva tedy moc
veliká nebyla. — (Odchod p. rady zemského soudu V.
Suskeho.) Minulý týden odcházel z našeho města po
dlouholetém záslužném působení do trvalé výslužby p.
c. k. rada zemského soudu Viktor Suske. Pro svou mi
lou povahu byl všeobecně oblíben a proto jej neradi
ztrácíme. Konal svědomitě nejen povinnosti svého sta
vu, nýbrž i povinnosti náboženské jako zbožný katolík.
Panu c. k. zemskému radovi. který se teď trvale usídlí
v Čáslavi, přejeme. aby dobu zaslouženého odpočinku
ve zdraví a spokojenosti klidně prožil.

Archaeologický sbor »Vocel« v Kutné Hoře činí
timto uctivé pozvání k valné hromadě v úterý dne 23.
června 1914 o 3. hodině odpolední v zasedacf síni měst
ské radnice v Kutné Hoře odbývané. Šděli se, že Jeho
c. a k. Apošstolským Veličenstvem, Nejjasnějším císařem
a králem našim, na věčnou pamět Nejvysší návštěvy Své
dne 21. června 1906 na radost vždy věrného obyvatel
stva kutnohorského, věnované figurální okno velechrá
mu sv. Panny Barbory, bylo 22. prosince 1913 osazeno
a 2. května 1914 c. k. vrchním stavebním radou Ludví
kem Lablerem za přítomnosti c. k. okresního hejtmana
Frant. Blažka ve smyslu výnosu c. k. místodržitelství
království Českého ze dne 24. února 1914 č. 2782 praes.
al 1913 kolaudováno. — Sdělil se dále: že'paní Olga Ve
selá. roz. Stietkova, vdova po vrchním inspektoru se
verozápadní dráhy v Praze Emanueli Veselém, dne 27.
listopadu 1911 zemřelá. odkázala dle 7. odst. posledního
pořízení na velechrám sv. Panny Barbory obnos 8000
K. kterýžto obnos budiž vydán p. arciděkanovi kutno
horskému. Z odkazu pl. Olgy Veselé zřízena velkolepá
dvě okna figurální čtyřdílná. v kapli jižní strany našeho

nimi okny lest opatřen. a to: [. Okno Stletkovo. Motiv
vhodný vzat ze života sv. patronů lékařů Kosmy a Da
miana. Scéna odehrává se v přístavním městě. kde svět
ci, obklopení zástupem chorých a nuzných. je těší a léčí.
Velkolepé toto okno bylo v měsíci dubnu 1914 osazeno.
U. okno: Křest sv. Olgy. Rku 957 vypravila se ruská



kněžna Olga do Řecka, kde čestně přijata byla císařem
Konstantinem Porfyrogenetou (dle Plče, známého zpra
vodaje o věcech slovanských) a pokřtěna ód patriarchy
Theofylakta na víru Kristovu. Děj odehrává se na ná
dvoří chrámu slohu byzantinského, jehož arkády vzadu
jsou viditelny, tvoříce pozadí scény — vpředu sv. Ol

císař Konstantin, pravici na rameně sv. Olgy — v levici
svíci — „okolo zástup dvořanů, duchovních — v po
zadí ruští bojaři-z kněžnina průvodu. Jako motiv obro
zující církve křesťanské volen shluk holubů bílých, do

lů se snášejících — motiv ten činí zároveň přechod z
části figurální v část ornamentální, jíž okno nahoru vy
znívá v kružbu. Skizzu a karton vypracoval mistr malif
dějin Frant. Urban — sklomalbu provádí a v nejblíže
příštích dnech osadí firma páně Kryšpínova v Praze.
— Sdělí se, že pan JUDr. Antonin Schneider-Svoboda,
c. k. státní zástupce a vrchní rada soudní v Hoře Kutné,
dne 26. února 1914 tutéž zemřelý, odkázal dle 38. od
stavce posledního pořízení na velechrám sv. Panny
Barbory obnos 4000 K následujícím způsobem: »Monsign.
arciděkan Karel Vorlíček 4000 K ku zřízení dalšího okna

s figurální malbou v ochozu velechrámu sv. Panny Bar
bory v Kutné Hoře a budiž motivem této malby, po
kud možno, sv. rodina s přiměřeným věnováním.

. Od Lickaice. Jaký rámus by se strhl, kdyby psal
katolický list o učitelích stávající doby, jako píše- pro
testantský list. Evangelický »Hus< čáslavský v č. 4. pí
še: »Povrchní vzdělanost jest, jak se zdá, kletbou naší
doby. Co všechno se ve školách žákům předkládá a
vykládá, ale do hloubky vlastně nic! Není ani na to ča
su pro mnohé předměty. Velice trpí touto vadou uči
telské ústavy rakouské, ale jiných škol a ústavů při
tom nevyjímaje. To má za následek, že lidé se domní
vají býti vzdělanými, ale nejsou, jsou takřka jen opu
drovaní moderní kulturou. Když pominou léta školní, měl
by jistou korekturu způsobiti Život, ale nezpůsobuje.
Právě naopak, nedovzdělanost se rozmnožuje čtením
novin, které píší o všem možném na světě, ale ponej
více se obírají planým a z velké části neužitečným po
ktikařením. Kinematografy, varieté, tingltangly, zápa
siště footbalová, hlediště koňských dostihů, produkce a
viatické mají vždy plno lidí zvědavých a ochotně i vy
soké ceny platících. Za to kostely ve městech, a zvláště
velikých, jsou téměř prázdné. Ale nejen kostely. Když
Je vážný, v pravdě umělecký koncert, bývá navštíven
slabě; a když se hraje vážná truchlohra, bývá divadlo
prázdné. Jen frašky, operety a frivolní (nestydaté) vě
ci táhnou. Ty se dávají třeba stokrát za sebou. Slovem,
naše doba je vážně churavá povrchní vzdělaností a bez
meznou lačností zábavy. A stále ještě není viděti zná
mek nápravy a obratu. Běda nám a našim dětem. ne
bude-li líp. Ve školách se musí státi první pokusy 0 0
zdravění. Ale to vyžaduje jiných učitelů, než jaké toho
času vidime; ne placené řemeslníky, ale skutežné vy
chovatele, celé a při tom křesťanské charaktery, kteří
svou práci konají u vědomí zodpovědnosti před Bo
hem. Chrámy křesťanské a duchovní správcové musí v
započatém díle pokračovati a je s pomocí Boží snažit
se dovršiti.« — Tedy už i protestantské listy mají toho
»pokroku« dost. Kdyby tohle napsal list katolický, hned
by se na něj sesypalo krupobití nadávek. Leč mělo se
zmužile promluviti již dříve. Ti. kteří nyní bědují, sa
mi drželi ze záští proti katolictvu palec živlům pod
vracejícím světový názor křesťanský.

Skuteč. Misionáři Cyril Jež a Kar. Lerch T. J.
vykonali zde sv. misii. Pohnula se celá osada děkan
ská. U sv. svátostí bylo 2000 lidi. Mládenci a dívky ne
sli ke konci sv. kříž z dolního kostela do horního. Ká
zání bylo na náměstí i svěcení kříže. Půl náměstí bylo
posluchači obsazeno. Sv. misie se zdařila velmi pěkně.

Pustá Kamenice. (Obnova sv. misie.) Od 30. května
do 5. června konali ve farním chrámu Páně sv. Anny
v Pusté Kamenici důst. O. O. z kongregace Nejsv. Vy
kupitele v Praze P. Jan Návrat, superior a P. Frant.
Vošáhlik obnovu sv. misie. která krásně se vydařila.
Všechna kázání i cvičení byla velmi četně navštěvová
na. Kajícníků bylo 740. sv. přijímání podáno 1164. Far
nost čítá 990 katolíků. Velmi dobrý dojem učinilo, že
všichni pp. učitelé přijali též 'sv. svátosti. Horlivým
pánům míslonářům voláme: »Zaplať Pán Bůh!«

konány budou v tomto pořadu: I. 16.—20. července: 1.
Jilemnice. 2. Žalý. Zadní Misečky. Krakonoš. Labská
Louda. 3. Sněžné jámy. Petrovka. Rybníky. Sněžka. Obří
děl. Vrajt. Trutnov, 4. Adersbach. Teplice. — II. 2.--7.
srpna (pro otužilé turisty): 1. JHemnice. Žalý. — 2.
Jablonec a Vysoké n. Jiz. Štěpán. rozhledna. Nový svět.
— 4. Mumlava Seifenbach. Dvoračky. Kotelné jámy.
Zadní Mísečky. Krakonoš. Pančice. Labská bouda (vodo
pád. prameny). Sněžné jámy. Martinovka. — 4. Agneten
dorfské Sněž.jámy. Petrovka. Rybníky. Sněžka. Výrov
ka. Liščí hora. Černý kopec. Janské lázně. Vrajt. Trut
mov. — 5. Adergbach a Teplice. Police n. Metují. — 6.
Hvězda. Hejšovina. Karlsberk. Chudoba. Náchod. — III.
23.—25. srpna: I. Jilemnice. Žalý. 2. Údolí Jizerky. Vít
kovice. Hutě. Dvoračky. Kotel, Labská bouda. Martinov
ka. 3. Petrovka, Sněžka. Obří důl. Pece. Vrajt. Trutnov.
— IV. 5.—8. záři. 1. Jilemnice, 2. Žalý. Spindelmůhle. 3.
Dívčí lávky. Údolí Bllého Labe. Rennerovka. Sněžka.
Rybníky. Petrovka. — 4. Martinovka. Sněžné jámny.Lab
ská a-Vosecká bouda. Nový Svět — Přihlášky se zálo
hami 10 K za osobu do 10. července, do 28. července.
do 20. srpna a do 2. září t. r. Podrobné programy (za
náhradu 20 bal. ve známkách) rozesílá a bližší infonna

ce a zprávy ochotně podá pořadatel ř. učitel J. Buchar
v Štěpanicích u Jilemalice.
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Projekt elektrárenského Svazu východočeských
okresů. Posledních 10 let je elektrárenské podnikání v

Čechách charakterisováno přechodem od elekýráren
místních k elektrárnám přespolním, totiž takovým, kte
ré zásobují elektrickým proudem nejen obce v bezpro
střední své blízkosti, nýbrž celá rozsáhlá území. Po
stránce technické vyznačují se elektrárny přespolní tim,
že vyrábějí proud střídavý o vysokém napietí (3000—
10000 volt) za tím účelem, aby se mohl bez značných
ztrát rozváděti na velké vzdálenosti. Konečné řešení vše
obecné elektrisace připadne moderním velkoelektrárnám.
Svaz východočeských elektráren zabýval se již od del
šf doby projektem, který by zajišťoval, že rozváděcí sítě
elektrovodné zůstanou v našich rukou a výsledkem to
ho snažení jest projekt elektrárenského svazu výcho
dočeských okresů, který zapadá do rámce celkové e
lektrisace království Českého tak, jak jej —navrhuje
Strojní a elektrotechnický odbor při Zemské správní
komisi království Českého. V následujícím chceme blí
že osvětliti podstatu projektovaného Svazu východo
českých okresů, jeho cíle a oceniti výsledky, kterých
Svaz dociliti může. Základní myšlenkou Svazu okresů
je, aby interesované okresy v severovýchodních Če
chách utvořily organisaci a vzaly na sebe úlohu e
lektrický proud co nejlevněji zakoupiti z elektráren
ských podniků po ruce jsoucích, postupně jej po celé
oblasti své do jednotlivých obcí rozvésti. a těmto jej
bezvýdělečně dále prodávati. Nemá tudíž tento Svaz
okresů ani elektrárny stavěti. ani prodávati proud pří
mo až na konsumenta, nýbrž jen energii elektrickou
koupí obstarati a sítě primérní (na vysoké napjetí) ve
všech sdružených okresech prověsti. Provedení tohoto
úkolu mohou předsevziti nejlépe okresy proto, že jim
náleží dnes právo používati veškerých .silnic a cest 0
kresních k rozvádění elektrického proudu. Nesmírně u
lehčuje provedení tohoto podniku ta okolnost, že Svaz
okresů má k disposici značné množství levného proudu
v elektrárně na dolech Svatoňovických. Doly Svatoňo

tečný proud výhradně Svazu okresů prozatím do množ
ství asi 3000.000 kwh. Ceny jsou neobyčejně výhodné
a průměrem o 7—8 h levnější než za stejných okolností
mohou dodávati naše přespolní elektrárny. Svaz okresů
má provésti svým nákladem síť primérní z elektrárny
Svatoňovické do jednotlivých obcí. Náklad kryl by se
tím způsobem, že by každý okres upsal takový kapitál.
jakého je potřebí na stavbu sítě v oblasti dotyčného 0
kresu provedené, tudíž na každý kilometr asi 5000 K.

jovaly by se stále linie vedlejší. až by veškeré obce do
této rozváděcí sítě pojmuty byly. Tak, jak by se síť
primérní rozšifovala. musil by okres svůj příspěvek zvy
šovati. Ceny, za které by se obcím proudu dostalo, sta
novíly by se tak. že ke kupní ceně připočetla by se při
rážka, kterou by se krylo zůročení investovaného ka
pitály, amortisace a režie, tak že by okresy žádného
břemene nového na sebe nevzaly a jednalo by se jim
jen o opatření kapitálu. Obce by dostaly od Svazu o
kresů proud s počátku za cenu asi 20 h za I kwh na niz
ké straně transformátoru. Každá obec sama by si po
stavlla svým nákladem transformátory a síť sekundérní
po obci. Poněvadž sama nakupuje za 20 h a prodávati by

světlo a 30 h pro motory. kryla by tonto diferencí ve
škeré výlohy. které by jí postavením a správon sítě
sekundérní v obci vznikly. Timto způsobem bylo by
možno zásobiti celou oblast interesovaných okresů e
lektrickým proudem, aniž by tím okresům nebo obcím
vzniklo nějaké stálé roční zatížení. Naopak dá se oče
kávati, že během času by se výsledek stále zlepšoval.
tak že by se zavedení elektrické energie pro jednotlivé
obce mohlo státi zdrojem značných příjmů. Zlepšení by
musilo nastati proto. že při větším konsumu by byla
střední cena nákupní | nižší a režie by se rozdělovala
stále na větší a větší počet konsumovaných kilowatto
vých hodin. Kromě toho prodával by Svaz okresů proud
přímo průmyslovým podnikům. na kterých by se vydě
lávalo ovšem málo, ale při velikém množství odebra
ného proudu znamenalo by to značné zlepšení linančního

výsledku, což by se objevilo ve snížených cenách, jaké
by obcím byly účtovány. Okresy, které ve Svazu vý
chodočeských okresů mají se organisovati, jsou: Úpice,
Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, Nové Město n. M., O
počno, Rychnov n. Kn., Kostelec n. O., Žamberk, Ústí
n.-Orl. a Vys. Mýto, Pro vedení přípravných záležitostí
„zvoleno bylo přípravné komité, které po dojitt souhla
su jednotlivých okresů práce spojené s formálním usta
vením Svazu provede. Síť projektovaná jest na napietí
15.000 Volt a pro první stavební období r. 1914 zabrala
by okresy blíže Svatoňovic položené až k Opočnu. Síť

města: Svatoňovice, Úpice, Č. Skalice, Náchod, Hronov,
Červ. Kostelec; okruh druhý připojovalby seu Skalice
a šel by přes Opočno, Dobrušku, Nové Město n. M., Kr
čín, aby se severně od Krčína spojil s okruhem prvním.
Celková délka této linie obnášela by asi 140 km a ná
klad asi 700.000 K, který by se rozdělil na jednotlivé o
kresy dle počtu kilometrů primérní sítě v tom kterém
okresu postavené. Z této sttě zásobeno by bylo asi 55
obcí a měst a v letech následujících by Svaz okresů po
stupně stavěl odbočky do obcí ostatních, tak že by se
veškerým obcím dostalo za stejných podmínek elektrické
slly. V jednotlivých obcích se mohou ustaviti strojová
družstva, která si pořídí nákladnější stroje hospodářské
(velké mlátičky, šrotovníky, mlýny atd.), která mohou
docíliti podpory od Zemského jub. úvěrního fondu cis.
Františka Josefa I. a jichž prosperita je již tím značně:
umožněna, že není třeba velkých investic na stroje po
háněcí, ježto elektromotor v poměru k motoru výbuš
nému nebo parnímu je 5 až 10krát levnější. Celému kraji
dostane se poměrně levného proudu a vešekré zisky.
které by jinak plynuly do kapes soukromého a k tomu
cizího podnikatele, zůstanou u nás a budejich použito
k zlevnění elektrické energie. Zabráněno bude též ne
bezpečí. že by naše elektrárny byly cizím kapitálem
vykupovány. Zůstaneme pány na své půdě, od nikoho
nezávislí, neboť konsum nacházeti se bude v rukou naší
autonomie. Jednotlivé okresy obdržely podklady a ma
jí se v nejbližší době státi závazná usnesení okresních
zastupitelstev o přistoupení ke Svazu. Že jedná se o věc
dobrou, toho důkazem je, že Strojní a elektrotechnický
odbor při Zemském výboru tento způsob elektrisace
schválil, sám na generálním projektu pracoval a stejným
způsobem, totiž utvořením celé řady svazů okresů otáz
ku elektrisace v celém království Českém řeší, Dou
fáme proto, že nebude nikoho, kdo by zaujal stanovisko
proti tomuto projektu a tím úspěšnou práci v otázce e
lektrisační zdržoval, nebo dokonce znemožnil.

Zbědovaný zmatek ve Francil. Před několika léty
jásal protikatolický tisk, že francouzská kultura začne
postupovati triumfálně na základě čistého lidského roz
zumu beze vší přitěže »náboženských dogmat a pověr«.
Nyai tedy dokazuje moderní osvícenost, co všecko do
káže vlastní silou. Zmatky, do jakých zavedli Francii
zištní mudrlanti a odvážliví spekulanti, nemohou býti
již větší. Diletantismus (povrchnost) a pravá horečka
zaplavuje všechny vrstvy společenské. Zaplacená' re
klama odstranila kritiku. Rozdilení četných cen literár
ních rozhoduje o literárním věhlase. Spousta odporují
cích, křižujících se směrů je nepřehledná. Nejnesmysl
nější hesla zaznívají: klasicismus, royalismus, imperia
hHsmus, nacionalismus, keltismus. umění rozumové, in
tuice (názornot), novoromantika, socialistické umění a
tisice jiných receptů jest odporučeno. Lid nestará se již
o písemnictví a písemnictví zakrsá v chabém krasocitu
nebo rozkládá se ve futuristický chaos. V umění mož
no sledovati tentýž zmatek. Malířství zkouší stále nové
směry, aniž by se dospělo k něčemu přesvědčivému.
Obchod obrazy stat se spekulací. Anarchie žije i v ži
votě citovém. Závodění pokolení způsobilo rozvrat ro
dinného života, jenž zaměstnává sociology. Idea povin
nosti mizt před domnělým právem na požitek. Mravní
zákon popirán nebo jen na společenskou slušnost ome
zen. Společenské ohledy pak se mění. Dělník nemá již
oné ctižádosti, by odvedl poctivou. dobrou práci. Mzdo
vý boj jest daleko důležitější. Příznakem tohoto názoru
jest moderní vynález »sabotáže«. Pojem povinnosti a
pojem práva zmizely z národního vědomí Muž jako
Hervé srovná to se svou ctf, hájití bandity rázu Bonno
tova a Garnierova. Veřejná mravnost klesla tak hlu
boko, že nevěří se vůbec již v možnost poctivé, nepod
placené po!itiky. Jedy ©pro nervy, jako morfium a ko
+ain. rozvíjejí svou zhoubnou činnost v nejvyšších kru
zích společnosti. — Francouzský politik AH. Séché pro
hlásil: »Působením alkoholu ztrojnásobily se od r. 1850
až 1910 sebevraždy ve Francii. Stát však jest na alko
holu jnteresován. potřebuje ho pro rozpočet. Nesmi tedy
býti mic změněno. Nejhorší škoda pro Francii jest ubý:
vání obyvatelstva. Ohrožuje“ hospodářeké“"a poltičké *
bytí Francie. Parlamentarismusznamená tolik, co hospo
dářství oblíbenců. Úřady jsou obsazovány“"lidmi neschop
nými. Každý volič má za to, že stát jest povinen pod
porovati soukromé podniky. Stát musí všude vypomoci.

Aby upokojil všechny, kteří chtějí naléztí u něho zzo
patření, musí rozmnožovat úřednická mista. Francie: je
zaplavena armádou milých úředníků. Stát pod zámin
kou zajistiti Život jednotlivcův vraždí národ. Fraricouz
ská politika stůně na parlamentarismus. Parlament se
svým stranickým bojem a svou osobní nevraživostí žije
pro sebe a nikterak nepředstavuje vůli lidu. Pro repu
biku nenf nikdo nadšen, jak byli pro ní nadšení její za
kladatelé. President skrývá se za ministry. tito za par



lamem. Poslanci nesmějí svých voličů pobněvati, chtě
j-li podržeti mandát. Všude samé kompromisy! Syndi
kalismus a socialismus se rozpadávají a jak se zdá, ztra
tily svou výbojnou sílu. Stejně se to má se stranou ra
dikáluí, jež nemá positivních vůdčích myšlenek. Možno
očekávati politické ozdravění od některého diktátora?
Ale kde ho vzíti? Nikde není nadbytek lidt. Tak jeví se
Francie jako obraz anarchie. Nikde nějakého přesvědče
ní, jen ctižádost je vzpruhou politického života. Ani my
šlenka vlastenecká, idea vlasti nepojí stran. Demokracie,
která jest- antiklerikální; ba protináboženská, uráží se i
náboženským zvukem myšlenky na vlast. Ve vzdělaných
kruzích vzmáhá se internacionalismus. Mnozí chtějí na
braditi vlast trustem. Antimilitarismus kazf armádu. Vá
žení mužové odporučují veřejně útěk oď praporu.«

»Právo Lidu« o Masarykově právnickém věhlase.
To už moh! poznati každý, že soc. demokraté budou
nosit na rukou Masaryka jen potud, pokud bude svými
triky a kaučukovými výkruty prospívati rudé agitaci.
Právě proto, že Masaryk uměl hodně pochlebovat jak
soc. demokratům německým tak českým, odpouštěly
se mu největší přemety, které přímo křičely. Za popu
laritu dovedl dáti Masaryk v zástavu všecko, populari
ta pak se nalezla nejsnadněji v nejhustších organisova
ných davech. Patriarcha českého realismu uměl pro
klouznouti jako úhoř nejnebezpečnějším úskalím, dovedl
si uložiti největší mlčení, když doba vyžadovala poká
rání soc. dem. násilností a jiných odstrašujících zjevů.
Zato však spustil příval velikých protestů, když se mu
zdálo, že někdo zavadil o soc. demokraty trochu neše
trně. »Lidová« strana Masarykova byla stranou bez lidu,
měl-li tleskati vášnivým »protiklerikálním« přednáškám
jeho lid, musily vždy vyrukovati zástupy rudé. Strana
rudá se stranou Masarykovou tvořila vzájemně podpůr
nou společnost z důvodů agitačních i politických. Vždyť
bez jednosvorného přispění soc. demokratů by Masaryk
rozhodně posud nebyl poslancem ani na Moravě. Kdo si
uchoval samostatný rozhled, musil se diviti, jak byzant
sky, jak nevolnicky realisté slouží straně soc. demo
kratické. Vždyť se také zastávali soc. demokratů i ten
kráte, když zcela spravedlivě bylo požadováno, aby
podali rudí soc. demokratičtí pohlaváři výkaz, jak na
ložili s penězi sebranými na raněné. Leč — časy se
mění, soc. dem. již nepotřebují mouřenínských služeb
Masarykových. Proto také otevřeně prohlásili, že ze
strany pokrokové učiní politickou nulu. A nyní došlo
k tuhému sporu o vině Švihově. Když vidělo »Právo
Lidu«, jak Masaryk k vůli udržení přátelství nár. sociálů
hledí čístiti Švíhu, propuklo v důrazné protesty a dne
7. t. m. docela hovoří o Masarykově zločinu. — Píše:
»Masaryk sám o sobě říkal, že je vlastně sociálním de
mokratem a že pracuje v řadách buržoasie hlavně z to
ho důvodu, aby zde lámal předsudky proti socialismu.
Dnes je po všech těch ilusích a sentimentalitách. Masa
ryk vymazal své jméno ze srdcí českého dělnictva a
umřel pro ně. Co z něho zbylo, jest jen starý hašteřivý
profesor, jemuž strannická zášť a osobní nenávist za
stinila do té míry zrak, že odpřisáhl všechny tradice
své lepší minulosti a dal se do služeb proudů a cílů, Z
nichž mu bude jednou úzko... . Pravdou je a zůstane,
že to, co Masaryk v aféře Švihově provedl, je zločin.
On se bezvýhradně (?) postavil za bídného policejního
koniidenta, on — říšský poslanec a universitní profesor
psychologie — lítal s problematickými neurastheniky po
vinárnách, aby slídil po důkazech Švihovy neviny, které
Šviha sám nemohl reprodukovat — on... jednal s po
licejnkmi špicly rázu Pondělíčkova, aby na nich vyzví
dal, bral-li Šviha peníze čili nic — on se odvážil dovo
lávat se jakýchsi soukromých prohlášení :policejního
presidenta Kříkavy a policejního zřízence dra Klímy,
že Švíha »nic neudělal«, a Masaryk ještě po procesu,
před jehož skončením Šviha sám z porotní síně utekl,
se opovážil napsat ve svém »Čase«, že Šviha nebyl
Wienerem .... Jediné, čeho Masaryk svým vystou
pením dosáhl, je, že vyvolal zmatek. O dru Boučkovi
nemluvíme — to je prototyp politické perversity —ale
když i ten vídeňský Machar kryje Švihu a ve svých
»duchaplných« essayích nemá žádného jiného materiálu,
nežli mluvit o »Volďánce<, — co pak mají dělat ti lidé,
na venkově, kteří každé slovo Masarykovo brali jako
zlato a byli by na ně přísahali? Na 26. volebním okrese
byla tu a tam dokonce nálada, že Šviha je mučední
kem... Takový je výsledek Masarykova »hledání
pravdy« . . . Dnes se Masaryk u všech slušných a po
ctivých lidí popravil sám. Pod jeho ochranou promenuje
dnes policejní konfident po Praze nebo vyhřívá se na

(slunci ve své zahrádce v Žamberku... Takové jsou
" Masarykovy koncel Chtěl být spasitelem a prorokem
(národaa uzavírá svůj politický život jako praobyčejný
tuctový advokát policejního konfidenta . . . My půjde
me pevně a bezohledně i přes Masarykovu hlavu, sto
jime-li před tím hrozným faktem, že na konci svého
politického života propadl neuvěřitelnému romantismu,
pošlapal Všechny zásady realismu a stal sebezbrannouv .
tiříčkou v rukou několika nesvědomitých štrébrů ve
straně pokrokové, a tím také nebezpečím a překáž

"kon dalšího zdravého rozvoje politického u nás.
1 Odpady od církve katolické v Rakousku r. 1913.

C. k. evangelická vrčhat církevní rada ve Vídni nove
řejňuie statistiku odpadů od katolické církve k prote

stantisma. Dle ní odpadlo v Rakousku za uplynulý rok
4459 osob. mezi nimiž 670 dětí pod 7 let. Od protestan
tismu ke katolicismu přešlo 1204 osoby, takže ztráta
obmáš:pro katolickou církev 2955 duší. Většina odpadů
hlášena je ve Vídni, totřž 2082. Pak přijdou západní Če
chy s 1561 novoprotestanty. Ode dne, kdy zahájeno v
Rakousku hnutí »Pryč od Říma« odpadlo celkem68.251

z

katol'ků k protestantismu a za tutéž dobu stali se 16.021
(protestanti katolky. Číslice odpadů stále klesá: roku
1908 odpadlo 5377 katolíků, 1910 5190, 1911 odpadlo 4891,
1912 4867 a r. 1913 4720. :
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Historický dokument o vratislavské diecési. Mezi
císařem Františkem a biskupem vratislavským knížetem
Hohenlohem byla dle »Vídeňského Denníku« v roce 1796
uzavřena zvláštní smlouva, která zaručovala rakouské
části diccése určitou samosprávu. Oenerální vikář lč
šínský měl obdržeti vždy hodnost biskupa atd. Tato
smlouva, o jejíž existenci se do nedávna vědělo velmi
málo. nebyla plněna. Kněžstvo rakouské části vratislav
ské diecése podalo právě kabinetní kanceláři, minister
skému předsedovi, ministru kultu, papežské nunciatuře
a nově zvolenému biskupu vratislavskému memoran
dum. ve kterém žádá plnění smlouvy z roku 17%. —
Kněžstvo vyslovilo se proti jakémukoliv rozdělení vra
tislavské diecése, žádá však, aby rakouská část diecése
ve smyslu zmíněné už smlouvy stala se v ohledu cír
kevní správy samostatnější.

Pokrokové volební podvody a švindie ve Valaš
ském Meziříčí. Správní soud zabýval se volbami ve Val.
Meziříčí, kdež stoupenci Masarykovi a evangelíci bez
charakterními podvody zvítězili při volbách. Správní
soud zjistil, že do volebních listin zaneseno bylo 52
»pokrokových“ voličů podvodem a švindlem, a že týmž
způsobem 39 voličů bylo z listm vyloučeno. Tedy Ma
sarykovci a evangelíci provedli při posledních volbách
celkem 91 podvodů. Podvodem zvolená pokroková rad
nice chystá se pilně k oslavám — Husovým.

Hanácko-valašská výstava v Holešově bude zahá
jena v neděli 5. července. Dá se zcela určitě soudit. že
výstava tato bude četně navštěvována všemi, kdož mi
lují Valašsko a jeho úchvatné krásy přírodní. Není!třeba
zdůrazňovat, že na výstavě bude život Valachů zná
zorněn v nefalšované skutečnosti. Výstavní výbor právě
této otázce největší věnuje péči a pozornost. Proto vši
chni, kdož chtějí Valašsko poznat z vlastního názoru,
přijdou na výstavu, Po celé dva měsíce pořádány budou
místním odborem Klubu Českých Turistů vycházky a
výlety do hor valašských, takže návštěvníci budou moci
po prohlídce výstavy poznat ještě široký okruh Valaš
ska. — Moravští spisovatelé tam budou mítř zvláštní
exposici. bude též sestavena výstavka současného mo
ravského časopisectva.

Výstavka poměcek k vyučování škol. zpěvu pořá
dána bude se svolením c. k. zemské školní rady slez
ské na paedagogiu v Pol. Ostravě. Kdo by chtěl něčím
přispěti, nechť se dohodne s pořadatelem výstavky P.
prof. R. Winschem v Mor. Ostravě (Vlčkova 18.).

Od slova k skutku. Na jubilejní valné hromadě vy
slethla Národní Jednota Pošumavská mnoho krásných
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a povzbuzujících slov uznání za svoji třicetiletou 0
brannou národní práci. Třeba však v práci této Jednotě.
též pomáhati a oď slov přistoupitě k činorodým skut

podpora všech českých lidb bez rozdiu. A této přízně a
podpory dovolává se Jubilejní věcná loterie Národní Jed
noty Pošumavské, která horlivost v odbytu losů odmě
ňuje zvláštními jubilejními diplomy, jež zasloužily si 0
pět dámský odbor Jednoty. v Humpolci a odbor ve Zdi
cích. V nepatrných pošumavských vískách prodáno 20,
40, 60 losů; samy menšiny snaží se horlivoství svojí
zasloužiti si jubilejní diplom Jednoty a příklad tento
povzbudí jistě místa a města česká k gásledování a zá
vodění o úspěch a zásluhu. .

Vůdcem národa snadno a rychle může se státi ob
čan pod patronancí radikálních novohusitů. Pro radika
lismus a zaujatost proti všemu katolickému nevidí tací
fanatikové nejnaléhavějších národních nutnosti. Zůstane
pro budoucnost vždy příznačgjím dokumentem, jak ry-.
chle novohusitské nadšené dlaně zvedly dra Švihu k tri
umfálnímu průvodu, ačkoli již r. 1911 sám »Čas« a »Osv.
Lidu« poukázaly na nechvalnou, nevlasteneckou činnost
tohdto ctižádostivého Ššplhavce. Kandidatura velikého

uřvána od nár. sociálů velice rychle poukazem na to,
že prý tento lékař jest — klerikálem. Husitovi Švíhovi
uspořádány ovace proto, že chytrák tento vklouzl do
strany, kde mu kyanulanejslibnější kariéra. Nyní (3. červ
na) uveřejňuje dopis z Mostu, který potvrzuje uveřej
něné jiš zprávy o zištném šplhalství muže, který vyu
žil husitského fanatismu plnou měrou pro svůj osobní
prospěch. V dopisu se praví: »Auskultant Švíha v Mo
stě — jak sdělili jsme nedávno — vytýká v úřadě če
ským svým kolegům nedostatek vlastenecké ráznosti —
naproti tomu českého života menšinového se naprosto
neúčastní, se ženou svojí mluví na ulici německy, ba
kolegové jeho tvrdí, že nabízel se přikloniti k Němcům,
bude-li přijat k státnímu návladnictví a zajistí-li se mu
mimořádný postup v úřadě. Proto nás nepřekvapilo,
když Šviha jako nově jmenovaný soudce dostal se do
Chomutova v době, kdy čeští úředníci byli ze zněmče
ného území přesazováni. Je zjištěno, že tam choval se
jako Němec: počal české věci vyřizovati německy, agi
toval pro Pachera a j. A pojednou Šviha jako soudce v
Žamberku kandidoval a byt zvolen poslancem strany
rárodních dělníků. Byli jsme ohromeni. Obojetnictví
Švihy neopustilo. Byl poslancem, ano i předsedou klubu
strany radikální a oposiční, ale kamarádil se s drem
Klímou od tajné policie. Chtěl, praví, svou stranu oči
stit, zvládnit. Ani mu nenapadlo. Sebe chtěl očistit, že
s těmi radikály nemá nic společného. Strana národně
sociální byla mu jen prostředkem, aby dosáhl — karié
ry. Politika strany byla mu dost lhostejna. až se té
lhostejnosti posl. Klofáč divil. Šviha nosil v hlavě patr
ně jiné myšlenky: na ministerský frak. Nevzpomněl však,
že co mohl tropiti jako neznámý auskultant soudní a
soudce na Mostecku, nelze dělati poslanci v Praze. O
bojetnictví se Švihovi vymstilo, zlomilo mu vaz.«

Všellcos. V Číně starší ženy navštěvují domy vá
žených Číňanů a nabízejí vznešeným Číňankám své
»služby« jako vypravovatelky nejnovějších událostí. To
to klepařství jest prý tam nejvýnosnějším »femeslem.«
— Sněžka a vrcholky Krkonoš pokryly se zase minulý
týden sněhem. — V Drážďanech vystaveny jsou hodiny,

pracoval Ot. Wegener. Jdoucí stroj, ručičky, závaží —
vůbec vše je z obyčejné slámy. — Všichni mladočeští
obecní starší města Prahy odvolali své žaloby na dra
Boučka pro jeho výrok o sdesíti zlodějích« na radnici.
Pouze obecní starší Louda přes všechen nátlak žalcbu
neodvolal. — Ruský metropolita Antonius, který zasa
hoval do rusofilských agitací v Haliči, byl na zakročení
vlády rakouské přeložen do Charkova. — Družstvo če
ských farmářů koupilo ve státě Louisiana velké pozem
ky a vybudují tam nové město »Libuše.« —Následkem
odhalení, »Dne« o vojenských dodávkách v Brně naří
zena byla přísná revise všech vojenských dodávek. —
Král bulharský Ferdinand zase dlf na svých statcích v
severních Uhrách. — Klofáčova »Zlatá husa« v Praze
chystá se k bankrotu. Pohledávka Městské spořitelny
obnáší 1,400.000 K, rytíř Menšík má na »Zlaté huse«
zajištěno 800.000 K. celkem jest »Zlatá husa« zatížena
asi 2,235.000. — Sufražetky řádí dále. V Londýně v
Doreově galerii zničily dvě drahocenné kresby kladi
vem a těžce zranily strážníka, který je chtěl zatknouti.
v Belfastu zapálily dům.

Radlum ve službách lidstva. V Nov. Yorku dlícímu
berlínskému chemikovi WiHimu Wolfovi podařilo se u
potřebení radia tak zdokonaliti, že tato látka skýtá ne
jen medikům značné, netušené pomůcky, nýbrž způsobí
i v průmyslu převrat tím, že brzy budezbytečným do
savadní způsob osvětlování a radiové světelné barvy
zaujmou časem jeho místo. Vynálezce nazval svůj vý
zkum »Lyda« a vyjádřil se o něm následovně: »Zdařilo
se mi dokonale využitkovati svitivosti radia. Pomocí
radia sestrojil jsem směs, jíž mohu cokoliv natříti a to
ve všech možných barvách. »Lydou« napuštěné tkanivo.
bavlna, vlna, hedvábí, len, dřevo, papír, sklo atd. zazáří
ve tmě nejsytější zelení. fialovou barvou. modrou, čer
venou a žlutou. Tajemství celého úspěchu spočívá v
tom. že jsem dovedl vyvolati i AHa a Beta —paprsky
v radiu, kdežto jinak v čistém radiu postřehno lidské
oko jen Oama paprsky.« Vynález tento znamená i mno



ho pro divadlo. Umělé květiny, závoje, stuhy, dekorace,

vzhled, objeví se nám ve tmě v nejjasnějších barvách.
Radjové světelné nátěry působí tak sitně, že i na venek
vyzařují světlo. Použito jich může býti k nejrůznějším
účelům. K reklamním štítům ze skla a emailu netřeba
již drahého elektrického proudu, stačí »laciný« nátěr
radiový. Horník najde cestu i bez hornické lampy v
nejtmavější šachtě tak Jistě jako za dne. Stačí jednodu
chý, snadný nátěr šachty. Loďky natřené »Lydou« jsou
znatelné i v noční tmě. Automobilová neštěst) budou
přímo nemožná, Řídič bude bez starosti a chodec z da
feka uvidí každý auto. Kočárové lampy mohou se od
straniti, jejich službu vykoná obyčejné radiové natření
košáru. Tmavé schody a chodby nebudou již postrachem
»rozjařených« nočních chodců. Sfusvítivosti jednoho
nátěru odhaduje vynálezce na nejméně 10 let. »Lyda«
předčí fosfor tim, že nepoškozuje ani těla ani jiné lát
ky. Ovšem, z Ameriky jsme zvyklí slýchati pyramidál
ní novinky. Nutno tedy na potvrzení ještě počkati.

K volbě na Vysokomýtsku. Nyní mohli dobře po
znati peciválové, zda Jest potřebí rozhodné organisace
katolické čili nic. Netolický nenáležť sice k zvláštním
protikatolickým fanatikům, ale vizme program, na který
se da! voliti a dle kterého se říditi musí. »Ale mladočeší
nejsou tak zlí, slyšíme námitku. Inu — jsou mírnější
z důvodů agitačních; až by naše organisace byla na
prosto zlomena, až bychom důrazně na místě patřičném
nehéjih konfesní výchovu a jiná práva katolická, pak
půjdou s ostatními. Vždyť již nyní se tolik přátelí sc
soc. demokraty. Pozorujme, jak rapidně postupuje dravý
proud tam, kde se neorganisuje. Vys. Mýto bylo do ne
dávna městem tak konservativním, až se mu okolní ně
sta vysmívala. A nyní? Při prvé volbě měl tam Neto
lický 381 hlasů, Krejčí 524, mladočech 186, našinec pou
ze 2. Při druhé volbě obdržel soc. demokrat 796 hlasů.
Netolický 707. Po Čes. Třebové dostal ve Vys. Mýtě
soc. demokrat hlasů nejvíce, většina vysokomýtských
hlasů zkrátka padla do klína soc. dem. monistovi. Přáli
sí takový výsledek přečetní konservátivci. byli pro
svou desorganisaci jednoduše vykázáni za dvéře? Až
mladočeské hlasy klesnou (jak jest zcela jisto) ještě ví
ce, kdo potom bude hájiti ve sborech zákonodárných
aspoň částečně zájmy velikých konservativních řad?
Proto katolická organisace jest vážným příkazem doby.

Podklad pokrokového rozhoriesí. »Hlas N.« sděluje.
jak beze všeho samostatného úsudku »Čas« ze štvavých
»Kostnických Jisker« uveřejnil tuto zprávu: »Palacký,
jak známo, byl evangelík a odpočívá na evangelickém
hřbitově. Ale ku podivu oslavován jest zádušní mší v
katolickém kostele, odkudž účastníci jdou za Palackým
na evangelický hřbitov. Tim dopouštějí se tito oslávova
telé přímo urážky náboženského přesvědčení toho mu
že, jehož oslavují.« Řádky končí novým »útokem« na
pražskou radnici. — »Hl. N.« k tomu poznamenává:
»Čas« i »Kostnické Jiskry« mohly by o Palackém vě
děti, že po výslovném přání svém odpočívá na hřbitově
katolickém (v Lobkovicích evangelického hřbitova není)
a že i pohřeb jeho konal se za účasti duchovenstva ka
tořického i evangelického. Palacký za svého Života ča
sto chodil se členy rodiny do kostelíka lobkovického a
po smrti své choti každoročně účastnil se zádušní mše
za ní sloužené.«

Jak nesprávně se živíme. Maso považuje se za nej
vydatnější potravu. Tomu však tak nenf. Nejvíce tělo
živí čočka. Kilogram čočky dodá tělu 94 proc. 1 kg
látek. 1 kg bobu 92 proc.. 1 kg hrachu 93 proc., I kg
chleba 70 proc., 1 kg bramborů 25 proc. a | kg masa
36.5 proc. Naši staří předkové se tím řídili a proto také
těšili se pevnějšímu zdraví a delšímu životu.

Umělecké pohledalce Koehlerovy. Dle velikého 0
brazu Koehlerova (sv. Cyril a Methoděj) pořízeny ná
kladem revue »Archy« v Prostějově ladné pohlednice.
100 kusů prodává se za 4 K. Odporučujeme zvláště ia
šim organisacím.

M., pl. K K. Rychnov n. Kn., p. Gustav Franci, knih
kupec, Praha, Všem šlechotným dárcům vřelé vzdávají
se díky. Ponšvadž hodlám koncem června došlé peněži
té příspěvky jakož i knihy zaslati svému účelu do Su
derwichu, žádám advořile ty, kteří chtějí ještě něčím
přispěti, aby tak laskavě učinili během tohoto měsíce.
Za veškeré milodary -jménem krajanů suderwišských
již předem děkuje Jos. Rěssler, farář solnický t. č.
Velký Ouřím u Rychnovan. Kn.

Útulna slepých dívek Praha-lll., Kampa by ráda i
jiným nejchudším dívkám nový domov poskytla. Prosí
o milodary pro tyto nejnešťastnější. Adm. t. L příspěvky
Ji zaslané uveřejní.

Příloha. K dnešnímu číslu přikládáme prospeki v
bisk. studentském semináři »Borromaeu« v Hradci Krá
lové a odporučujeme k důkladnému prohlédnutí.

© Josef Růšičko, 58
S me načkns+ . .MarieRášičková o
AYS ovd.Hyršlová z

, dovolují si oznámiti, že sňatku
> jejich požehnáno bylo v úterý

9. června 1914 v rámu Páně
sv. Pavla na Pouchově.

Hradec Král. Slezské Předměstí.

(Misto zvláštního oznámení.)

SdPspěstořeeee
přepychovém mo
der. provedení ry

Richarda Šimáčka
w Hradol Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Skvostné dárkyke (všem příležitostemi, 'ako výtečné

kapesníhodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky,prsteny, náramky, jehly
aJiné zlaté a stříbrné skvosty
v nejmodernějším provodení

nabísí ke koupi

JANKALIS,
zlatníka hodinářv RYCHNOVÉa Ka
Solidní obsluha přimírných cenách. Důvěryhodným

zásilky navýběr i na splátky bes zvýšení cen.
Založeno r. 1848.

M

8D oltářů, kazatelen, soch
ků i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL
V LITOMYŠLI

+ Doporučeníporuce.Hapožádáníjsesvšdy k slušbám bezplatně k ústnímů
jednání se dostaviti.

„Z Českoslovasské záložny v Praze. V měsíci květ
nu 1914bylo od pp. vkladatelů vloženo K 146.421.06,vy
bráno K 110.961.94, vloženo tudíž o K 35.459.12 více, .Zů
statek vkladů k 31. květnu 1914 činí K 985.000.37.

Na zřízení knihovny pro Čechy ve Vestiálsku dále
dobrotivě přispětieráčili: vdp. Jos. Tuček, farář v Ja
vornici 3 K, knihy laskavě zaslali: vdpp.: Fr. Říb, faráf

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

É:

SSE:ZS EAA
MBEEHELEF EKLEAda šts tá ěníEHO:EHEIM"5 a<dě jojo jšnkě

oa didksíké
,

Rozpočtyochotněazdarma.

*4poufaJuss

BASSEOAOYHORPL"dNasplátkyod10E.

Račte si psáti o vzorky
Tkolcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ mm
66“ v Hronově čís. 180. "8
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k simní sesoně:
Modní látky vlněnéi dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, ru Zeňry na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
M9“Výbavy pro nevěsty "U8
za levné, pevné, ony, Velkolepý výběr. Mnoho poohvalných uznání. — Objednávkyv ceně přes 20 K uma

láme vyplaceně. 1 balík 40 m zbytků vkusněrosdružených== sa1
Obdršíteto nejlepší!| řesť-sociál podnik!
SEB*| Vpodniku tomto lze též bezpečněuložiti "UMB
vklady proti 6%,úrokování.
Podník podléhárevisi Zemskéhovýboru král. Ceského

a ZemakéhoSram. | —YL—LLLLLL

Koberce a předložky
jutové chenillové imit. 8se «, vlněné cheniiolvéminster«, vlněné plyšové » estry« s »Velvet«.
Celistvé i běžné, různých šířek a velikostí, výtečné
jakosti apřekrásných vzorů vkusně zbarvených

figurové, zvláště pečlivě provedené.
Ceonniky zdarma

a tranko.

3Ár

Koberce běžce
jutové »špagátové«, vlněné sho

landslke, vlněné »Harléme«.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, sa ceny úšasně levn 6

pokrývek, záclony
bavlněné | vlněné, různých druhů a jakostí.

cestovní přikrývky a |.



13

ých, slavné městské i místní

v dlouhé nemoci mu poskytovanou.

Za příbuzenstvo:

JUDr. Mat Kotner, Václav Marek,
„advokát v Milevsku,

Stanislav Kosean,
c. k. gymn. katecheta a
profesor ve Vys. Mýtě,

synovoi.

František Cvrk,

Za duchovnísprávu:

Mnoho obtíží žaludečních.ušetří Wám

VADE MECUM
vys. a .k. ministerstvém koncesovaný diaet.

bylinný lik. přípravek, jenž

bezpečně
Vás uchrání náhlých poruch zažívacích.

V lahvích po 3, 5 a 9 K, v drogeriích neb u fy

Josef Hora, Dašice,K Í
Kněžská útulna

v Poděbradech,
Jandova ulice číslo 52-IL

Levné byty. Domácí strava. Odporuč. nejdůst.
konsistoří v Hradci Králové a v Praze. Zprávu
podáLudvík Tůma, kaplan.

FTTTTTTFTFTT

VARHANY: HARMONIA
PAN DLANINA

OE VÝHODNÉPLATEB
HO ŘÁDU- NÍ PODMÍNKY.

NEJČESTNĚJŠÍvy-(PT) HT| OBRÁZKOVÉCEN
ZNAMENÁNÍ- | H| NÍKYZDARMA
CÍS. A KRÁL.DVORNÍ ZALOŽENO ROKU

DODAVATEL. 1860.NUK

Natěračství
dveří, oken, nábytku, podlah, náhrob

ků, železnýchvrat: atd.

malířství písma
na štíty, portály a pod.,

provádí k úplné spokojenosti a levně

(OTTOFEJGL,
natěrač a malíř pisma ,

v Hradci Král., Karlova ul. 222,

JNUOJ19"90304MON"105"NULA

od 1
dubna1914

Úysokomýtská.

Od 13.-17.června.

Hagenbeck
Hradec Králové

u hostince „na Erétě“
proti museu.

Vsobotudne18. června191408h voler:
*velkolepé slavnostní 
zahajovací představení

s obrovským atrakčním prcgramem, který
svým zvláštním sestavením dosud zde žád
ným jiným podnikem nebyl a nebude pro

„vozován.

„,Vnedělidno14.června1914
odpélodno o 4 hodině a večer o8. hodině

2 velká skvělá 2
slavnostní představení.

V pondělí dne 15. června 1914 v 8 h. večer

9 brillantní představení.
V úterý dno 16. čor.na 1914 v 8 h. vober

velký skvělý elitní večer.
Vo středu 17. čerona 1914 o 4. h. odpolodní

nádherné představení: na rozloučenou
které svým bobatým programem potvrdí
staré renomé firmy Hagenbeckovy, že po
slední představení vyrovná se svou bohatou
výpravou prvnímu.

V každém představení:
MHAGENBECKOVY jediné a nedostižné

skupiny různých dravých zvířat, sestá
vající ze lvů, tygrů, tibetských i hnědých
modvědů a tygrovitých dog. — Přadvede
krotitel Richard RoBier.

MAGENBECKOVY světoznámé, ve vý
oviku dosod nedcstižné, $ y moř
ských Iveunů. Výkony téměř na báchorky
hraničicí. Předvede kap. Nansen.

MAGENBECKOVY velkolepéskupiny
lvů. Skvělý úspěch divoké a moderní
dresury. Odvážný zápas s divokými
dravci, plný napínavých scén. Předvede
neohrožený krotitel Aug. Mólker.

MAGENBECKOVY původní exotické sku
piny obrovských slomů, velbloudů a po
níků. Předvede cvičitel William RoBmayr.

MAGENBECKOVI |vi jedině existující
jako krasojezdci na koních. Největší
sensace XX stol Předvede dlouholetý
a známý krotitel Filadelfia.

Bouře veselí! Nové! Neodolatelně směšné!
„ se svým komickým sluhou

TOM BIBB Žánem, mezkem Zuzoua
žertovnou otáčející se deskou.

THÉ ORIG. JAKLEY
Nové! ©fenomen. gymnast. výkon. | Nové!

Nové! HUN- GUNO Nové!
7 původních čínských dvorních umělcůJV.
krále siamského v jich nedostiž. výkonech.

Prvotřídní clowní a Augusti.

Genymíst: Sedadlo v loži K 860, uzavřené
sedadlo K 250, I. místo K 180, II místo
K 120, galerie 60 h. Odpoledne platí dítky
do 12 let na všechna místa poloviční, večer
plné ceny. Předprodej lístků nepř<tržitě

4 pokladny podniku.

Hagenbeckůy zvěřinec

Vstupné: dospělí 50 h, dítky 30 h.

S úctou
WVillyHagenbeck,

fiditel a majitel.
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Vývoj českého radikalismu.
— Rlegrův štít leskne se tím jasněji, čím rychle
ji přibývají dokumenty o tápavých, zbrklých ce
štách českého radikalismnu. Ti, kteří odsuzoval
punktace, chytají se za hlavu při poznávání, jaké
rány zasazoval české politice pouliční řvavý ra
dikalismus.

Sami rozumnější předáci mladočeští měli ve
likou svízel, když se snažili zažehnati ty duchy,
kteří se vyrojili z karikatura bezhlavých útoku
pověstných >Šípů« v mladočeské straně.

Korespondence vážného politika dra Kaizla,
která nyní vyšla tiskem, vrhá pronikavé paprsky
do demagogie, jaká bujela u nás ke konci XIX.
věku.

Stůjtež zde něktéré poznámky Kaizlovy z r.
1898 v dopisech Škardovi.

17. srpna: »Jsem rád, že Černohorského pito
má akce (ohledně Husova pomníku) neměla oh!a
su. Na celjskou exkursi se velmi mrzím. (Zpěvácký
spolek v Celji ve Štýrsku pořádal 14. srpna 1898
pěveckou slavnost, k níž dostavili se i hosté z
Čech; Při slavnostech došlo na popud německých
radikálů k rozsáhlým demonstracím proti slovin
skému obyvatelstvu, že i vojsko musilo zakročit.)
Každý řekne: je ovšem pravda, že právo má každý
jeti, kam chce, ale jednotlivec žije v daných pali
tických poměrech a má přece politický smysl. Já
to thema v srpnu 1896variroval v Praže na :ad
nici proti sokolským exkursím do Teplice atd. Fen
kráte jsem zůstal sámojediný, za půl léta mi kde

kých turnérů do Jičína nebo Ml. Bolestavi nebo do
Prostějova, co by se stalo? A teď zase chce ně
jaký Sokol do Krumlova, to je blázinec. Ta pitomá
Celje nám bourá majoritu, jak to mají klerikálové
(z alpských zemí) vydržetil«

20. srpna: »První a hlavní tlumočník český
(»Nár. Listy«) dělají největší hlouposti, právě v
oboru, kde nás to nejméně pálí, kde nám z toho
žádný zisk nekyne, ale kde to na nejvyšších mí
stech (a právem) nejvíce bolí a nám nejvíce ško
dí. To je ta zlořečená balkánská politika, kde pro
ti vlastnímu státu každý bosenský poběhlík nebo
černohorský utřinos je brán v ochranu a kde vele
zrádným a revolučním snahám nějakých pár Sr
bů je zjednáván lustre, jako by se opírati směli o
veliký národ český, jemuž ten nenáviděný císař
rakouský také vládne. Tak se to traduje v »+Nůr.
Listech«; vnitřní politika jakž takž slušná a stát
nická; zahraniční však přímo velezrádná. Děleite
pro Krista trochu politiky a pamatujte na budouc
nost a nejen na nejbližší hodinu a na to, co se panu
Baxovi líbí nebo protiví.«

4. prosince: »Prosím Vás, napravte fu nebe
tyčnou ostudu v >Nár. Listech«. Chtí propustiti
víd. redaktora Penížka, že dostal od Jeho Vel. vy
zramenání (titul cís. rady). To přece je zločinné
šílení. Vyznamenání tak vlídné ku straně na celé
čáře a orgán strany dělá omladinářskou demonstra
ci. To přece už přestává všecko na světě. To je
hanba.«

25. prosince: »Jenom naše lidi držte v dobré
kázni... . Redakce >Nár. Listů« je sebránka —
krom velmi četných výjimek — nevzdělaná a ne
svědomitá. Polo- nebo zcela protirakouská politika
jejich je naše záhuba. Věřte, když tu s vyšších hle
dišť vidím celý ten stroj státu, rozviklaný, ne-9u
ladný. oslabený, v Cislajtanii rozklad a v Trans:
lajtanii rovněž tak, že často teprv cítím důležitost
a vysokou cenu tohoto státu pro nás a tak mnohý
z nás do toho státu kope, místo aby k němu Inul
a jej posilňoval. Nás spasí uvědomělá, energická a
i obětavá politika rakouská, všecko ostatní je irá
se a hloupost!«

29. prosince: »Staročeši? Ti se chovají pořád
slušně a podporují naši věc. Odpusťte, ale Vy jste
všichni nestejní a nervosní, jako by se měl svět
zítra sbořit. a jako by pro práci národní nebyla
desítiletí a století, nýbrž minuty a sekundy. Zaklí
nám Vás, buďte přece klidní a pamatujte na to,
co máte dnes v ruce a co obratem ruky můžete
zadati. Celý stát a celá monarchie je v rozech vě
ní. Vy moudrou taktikou můžete jen získati, ne
moudrou jen ztratiti.«

Téhož dne psal dru Pacákovi: >Od Gautsche
do Thuna je veliký pokrok a položíš-i ruku na
srdce, připustiš, že větší vůbec byl a jest dnes ne
možný. Proto buďte moudří a klidní. Mějte přece
zřetel k rozeštvanosti v celém státě a k *omu,
že právě vážné české postuláty se splňují Chce
te-li k tomu ještě vsunouti orthodoxně státopráv
ní tóny — pak je katastrofa přede dveřmi. Nebylo
lepší situace pro stranu než je mes — ale také
nebyto ve straně nikdy tolik nerogvážnosti, strachu
a ochoty všecko pro nic za niczadati jako právě
v této chvíli. Pamatujte, co řekl posl. Steinwen
der: >Lidu prespívati, ne lidu se libiti. jest úkolem
politika!<

31. prosince Škardovi: >Ale »Národní Listy<
píšou jako orgán Baxů a odtud, jen odtud ty Vaše
špatné dojmy a nálady. Teď nemůžete říkati, že

Vám škodí mladočeský tisk. »Národní Listy« v če
le. A to je v každé věci až do maličkosti. Já
smluvím s Heroldem na př. odpověděti hned k.
finanční imterpelaci, sám ji napíšu, česky i němec
ky, a >Nár. Listy« do mne buší a ještě mi vyčítají
špatnou češtinu, ony, které píší jako jarmarečníci
a nemají ponětí o českém slohu. Půjde-li to tak
dále, bude dobře pomýšleti na složení mandátů.
Ať věci vede pan Baxa s >Nár. Listy«. Ale vina

vše s dvojírii přesvědčením a bez kuráže. Když
Herold neví nic než přísahati na státní právo, pak

11. dubna Pacákovi: >V Čechách, t. j. v naší
(mladočeské) straně, začínají lidé zase dostávati
psinku a pálí je vavříny radikálních Horymírů. V
pověsti byl Horymír chlapík, ve skutečnosti by si
on i Šemík roztřískali kosti a nadto se utopili. Já
se toho proudu nebojím, mně neublíží — ale já
bych ho nesmírně litoval jáko důkazu, že jsme po

kterákoli sebranka, jen když otevírá hubu ústně
nebo písemně — přivede z rovnováhy nejmiot
dřejšía slušné representace.Teď chtíti do oposi
ce, teď chtíti mne vytlačit z kabinetu, kdy snad
jdeme vstříc dobám, kdy kabinet nabude větší
váhy, než kdy jindy, kdy jsme rádi, že Gautscho
vo ministerstvo právě pro tu perspektivu je pryč
— to, milý příteli, patří do blázince. Já polykal le
dacos, ale tohle nespolknu. Ale ce <e vlastně sta
lo? Či myslil k€o, že Thun bude v 48 hodinách
prováděti český stát? Nevědělo se a neví se, že
Thun znamená ještě jeden pokus po dobrém s da-:
nými řády — a pak po zlém? A tu se chcerne ny
bouřiti, my chceme dokazovati, že to sice s Něm
ci nejde, ale s námi že také ne, my chceme tím vv
zývati rozhodující kruhy, aby konečně přece ra .——

říká politika? Ne, milý Pacáku, to jsou vapeury p.

více nic
R. 1899 dne 25. srpna napsal Škardovi o radi

kálním křiku, jak vláda tlačí Čechy: »Ve Slezsku
se stala veliká náprava v jazykových věcech, če
sky znající okr. hejtman nebo vl. rada je v Opa
vě, gymnasium postátněno, pedagogium se chyslá.
Na Moravu přijde do Brna. česká vysoká škola a
odborové a střední školství se zvelebuje. V Če
chách, co říci? Tam máte jen drobné stesky, ja
zyková nařízení se svědomitě provádějí, V per
sonáliích se mnoho napravuje, teď ten tak pode
zřívaný presidiální chef (Pietrzikowski) z pětiko- ©
stelního náměstí (místodržitelství) ide pryč, atd.
a Vy pořád, že se potlačuje. Při té příležitosti jen
jedno prosím: hands ofí (ruce pryč) od vojska. Tam
si jen marně hlavy rozbijí, kdo chce »nápravu«, v
čem — v titěrnostech. Co je »zde« proti tomu ce
lému velkému aparátu. jenž by zůstal, jaký je, i

a Kovařík nevidí opravdu malichernost svého cíle
a veliké nebezpečí, do kterého Vás ženou. To věí
te, že čím horší vnitřní poměry, tím větší váha
klade se na armádu a tím více sobě ubližují, kdo
do ní buší... . Chcete starou liberálně-demokra
tickou politiku? To by šlo trochu těžko. Nebo ry

isolace dobrá? Pamatujete se, jak jsme rádi z ní
šli před 3—4 lety?<

Taková a podobná slova zasloužilého, velice
váženého ministra ostře charakterisují zbrklou po
litiku radikámích husitů. Čím byl kdo větší husi
ta, tím více třeštil, zvláště autor písně »Hranice
vzplála«. Ale moderní radikálové, kteří předstihii
bývalé mladočechy, dokazují posud, že z historie
českých státoprávních bojů ničemu se nepřiučili.
Jenže ti starší byli aspoň poctivější — nechodil
zadními dvířky k vládě s úsměvy tak pokornými
a robotnickými, aby ujišťovali systematicky o své
veliké loyalitě. Moderní husitští demagogové do
vedou chytře se svým radikalismem potají ob-,
chodovati. |

- |

FOTO-P STROJETrledrya
dalekohledy

jen světoznámých
snámek, dodává

firma:

padielnv Švestka, Praha, Váelavské n. 63.věru bodným osobám téš mírné měsíční spivtky. Žádejte cenníky.

Kulturní jiskry. |
Právě vyšla jako 2—5. číslo »Čas. Úvah«

brožura z péra dra Fr. Šulce »Bludné učení M.
Jana Husa odsouzené na sněmu kostsickém.« O
Husovi se již mnoho napsalo a ještě více namlu
vilo — praví autor v úvodu — a co Se ještě díti

bude r. 1915, uvidíme, kdo se roku toho dočká
me. Avšak ne na sta, ale zajisté na tisíce lidí, kte
ří o Husovi mluví, nevědí, co činí. Spisů jeho, pro
které byl odsouzen, nejen nečetli, nýbrž ani jich
neviděli, a o učení bludném, které bylo odsouzeno,
poněvadž jako takové odsouzeno býti musilo, ne
mají ani ponětí. — I obrací se p. autor k české
veřejnosti s výzvou, aby spis jeho přečetla a pak
teprve soudila. Brožura průzračným slohem po
jednává o spisech, ze kterých vyňato bylo 30 vět
bludného učení Fusova, odsouzeného sněmem Kost
nickým, o větách samých, důsledcích bludného u
čení, líčí zajímavým způsobem nešťastný konflikt
Husův, jeho proces na sněmu v Kostnici a luští ú
spěšně otázku, -zda Hus byl odsouzen sněmem
právem a celou řadu jiných námitek, jež ohledně
osoby Husovy proti církvi katolické se prorášejí.
Podává srovnání Husa s protestanty, volnomyšlen

káři a dovozuje právem, že by se Hus zhrozil,
jací lidé se prohlašují za jeho odchovance, kdo vy
bízí k jeho slavě r. 1915; že se volnomyšlenká
řům nejedná o oslavy Husovy, nýbrž o to, aby pod
záminkou oslav Husových co nejvíce potupili cír
kev Kristovu a zdivočili proti ní nevědomý a ne
myslící lid. — Odporučujeme co nejřeleji k hro
madnému šíření mezi nejširší vrstvy. Cena brožury
čítající 114 stran ve vkusné obálce jest 32 hal. Při
větších objednávkách značné slevy. Objednávky
vyřizuje: Administrace »Časových Úvah« v
Hradci Králové (Adalbertinum).

Otázka Rukopisů posud není odbyta defiinitiv
ně. Zdálo se, Zelenohorský jest padělkem zřejměj
ším než Královédvorský. Nyní však i po nedáv
ných odsuzujících úvahách >Nár. Listů« stojíme
znovu před problémem velice vážným. Nový objev
kácí celou řadu palaeontologických kritik, které
byly tendenčně a málo přesvědčivě sestaveny na
zničení věrohodnosti Rukopisu Zelenohorského. —
Prof. V. Horák z Prahy dal si důkladně R. Z. ofo
tografovati. Šlo mu hlavně o stranu 4., protože
tam na konci třetího řádku od konce jest červené
písmo, které pro vybledlost nebylo možno dobře
přečísti. (Známo, že ostrá fotografie objeví i to,
co pouhému oku jest těžko srozumitelné.) Horák
seznal pak, že místo záhadné na fotografii bylo
dobře čitelné. Nápadné mu bylo, že oblouk prvního
8 je formován jako vlasy. A tu při ostřejším pozo
rování Horák shledal stopy nakreslené hlavičky
(Staglav) — dále v pravo hlavičku vladyky nebo
žrece, potom Chrudoše s bronzovým závitkem na
pravé skráni. Nalezeny stopy hlaviček i jiných 0
sob. K tomu všemu citlivou fotografickou deskou
vyvolány na pergamen i různé starožitné přípisky.
Věc má význam dalekosáhlý. Bylo by dobře, kdy
by staré, vybledlé črty byly ještě jasněji vyvo
lány methodou fotograficko-chemickou, nově vy

objevům skutečně sensačním. Nyní jest jisto aspoň
tolik, že skuteční osvícení odborníci novými objevy
se musí zabývati co nejvážněji, pokud nevysloví
definitivní soud o době, kdy R. Z. byl vlastně na
psán. Podrobnou zprávu o svém výzkumu uveřej
nil Horák v 5. čísle >Archy«, která v dalších čí
slech přinese reprodukce ilustrací. Ačkoli poslední
číslo >Archy< vyšlo již v květnu, posud ti, kteří
dokazovali, že R. Z. jest dávno popraven vědecky,
posud se nepřihlásili o slova. Leč otázku objeve
ných miniatur luštit musí, nechce-li strkati hlavu
do písku před jasnými paprsky.

»Poklad písní chrámových a příležitostných.«
Josef Petříček, katecheta měšťanských škol v Ro
vensku pod Troskami, ujal se záslužné a podpory
hodné akce a vydal vlastním nákladem za odborné
účasti Josefa Resla, ředitele kůru, ideální harmoni
sovaný zpěvník v kapesním formátu 17krátl2 s
názvem >Poklad písní chrámových a -příležitost
ných« s průvodem varhan nebo harmonia. — 400
stran obsahu na jemném velínovém papíře 'stojí
brožované 4.50 K, vázané K 5.—, v pevné vazbě
K 5.50, se zlatou ořízkou a pouzdrem K 6—. Po
klad obsahuje přes 200 krásně harmonisovaných
nejoblíbenějších písní chrámových, litanii Loretán
skou, chorální reguiem, praefaci, Pater noster, ja
kož i písně příležitostné, sborové i solové vložky,
responsoria, modulace, ukázky doprovodů, nápě
vy žaknů české i chorální Asperges a Vidi aguam
s abecedním seznamem. Apelujeme hlavně na vdp.
faráře a řiditele kůru, aby hojnými objednávkami
této výborné a zároveň levné hudební pomůcky
podporovali chvályhodnou snahu nakladatele díla.
Objednávky vyřizuje Českoslovanská akciová ti
skárna v Praze-l., nebo přímo dp. Josef Petříček,
katecheta v Rovensku pod Troskami.

Nový nález kostry pračlověka. V německé
části středovýchodní Afriky při kopání ve středu
rokle Oldoway nalezena zajímavá kostra pračlo
věka. Nález jest tím důležitější, že všecky kosti
byly pohromadě. Známo, že došlo k velikým omy
lům v těch případech, kdy kostra od odborníků
skládána z kostí roztroušených, nalézajících se Ča
sto daleko od sebe. Jestliže tedy v jiných přípa



dech mohla se přičleniti k uměle sestrojené kostře
lidské kost z jiného pradávného tvora, při nále

čena. Podává tato kostra snad nějaké svědectví,
že pračlověk se vyvinul z tvorů nižších, jak se
snažili dokazovati darvinisté? Nikoli. Ačkoli uče
nec dr. H. Reck píše docela o statisících let této
kostry, přece jenom nález svědčí o. vysoce vyvi
nutém plemeni lidském v africké pevnině za pra
věku. Tedy dle prozkoumání nejstarší člověk a
frický — pokud jeho ostatky nalezeny — vykazuje
velmi málo primitivních známek, není to žádný po
loop, nýbrž člověk docela dobře vyvinutý. Že
kostra náleží dávnému pračlověku, vysvítá mimo
jiné i z toho, že v jejím sousedství vykopány kosti
obrovských, dávno vyhynulých druhů zvěře. (Na
př. nalezeno tam žebro obrovského tvora, dlouhé
dva a půl metru.) Darvinistické dmněnky tedy
stržily novou ránu.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku prorádění Jnd kostelních vřele doporučujeme mladou českounu absol. c. k. stát, školy řesbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Národohospodářská hlídka.
Zaviňují drahotu rolníci? >Moravský Hospo

dář« přinesl v č. 2. pojednání dra Grina z Hor. Ra
kous o drahotě. Rolník dostane ve Vídni za litr
mléka 14 až 17 hal., Vídeňák však zaplatí za tento
litr 30 až 35 hal. Zelenina rolníkem v noci do Víd
ně dovezená ráno o 100 procent dráže se prodáva.
Malý syreček, za který v sýrárně zaplatí hokynář
10 hal., prodává v obchodě za 30 hal. Za 1 kg žita
dostane rolník 16 hal. — za mouku se platí 25 h —
za chléb 43 h. Za 1 kg pšenice 17.3 h — za mouku
36 h —za rohlíky 170 h. Zde je vidět, že není rol
ník vinen drahotou, ale překupník — a to je no
nejvíce žid! Letos rolník na venkově nemůže pro
dat dobytek, který od zimy byl skoro na každém
trhu lacinější, i v Brně a ve Vídni dobytek se
mnohem laciněji prodává než jiná léta. Oblacině
lo-li maso také o tolik procent, nevíme. — Každý
obchodník a řemeslník cenu určuje sám, rotníkovi
určují cenu jiní.

Zpráva o stavu ovocných stromů a vinic ku
konci května roku 1914. Mráz uhodivší ze dne
2. na 3. května zničil částečně zejména severně od
Alp květy jádrového ovoce, poškodil velmi těžce
peckové ovoce a zničil téměř úplně vyhlídky po
kud jde o sklizeň ořechů. V Čechách byly velmi
těžce postiženy především krajiny v obvodu řek
a rovin. Výše ležící kraje v Čechách utrpěly mé
ně. Téměř u všech druhů ovoce lze v níže polože
ných krajích moravských pozorovati velmi těžké,
v Dolních Rakousích značné škody způsobené
mrazem. V Horních Rakousích a ve Štýrsku byl
vliv zimy menší. V krajích, ležících jižně od o
bou těchto zemí, bylo jen ojediněle lze pozorovati
menší škody způsobené mrazem. V Tyrolsku lze
očekávati hojnou sklizeň. Ze škodlivého hmyzu
vyskytoval se v květnu velmi. často květopas ja
bloňový. Též na vinicích způsobily noční mrazy
v Dolních Rakousích, na Moravě a v Čechách vel
mi značné škody. Údolí Vipavy v Kraňsku, dále
Tyrolsko, Přímoří a Dalmacie byly mrazem uše
třeny. V teplejších krajích na jihu počíná réva
již kvésti. Práce čelící ku potírání škůdců révy
byly zdrženy namnoze deštivým počasím.

Výhody nových osadníků v Srbsku. | Srbsko
potřebuje lid pro své nové, válkou získané země,
proto agituje zejména v Chorvatsku, v Čechách a
na Moravě. »Selská Obrana« uvádí výhody (!),
které vláda srbská hodlá novým usedlíkům po
skytnouti. Každý přistěhovalec obdrží (bezdětná
rodina) zdarma 5 ha půdy (25 měr); je-li v ro
dině více starších synů od 16 roků, přidají se je
ště na každou hlavu 2 h půdy. Rodiny, které s se
bou přivezou dobytek a nářadí, dostanou ještě
další 3 ha půdy. Na srbských drahách mají svo
bodný dovoz jak pro sebe, tak i dobytka a nářadí.
Od daní státních, okresních a obecních, vyjímaje
školský poplatek, jsou osvobozeni. Avšak plnými
vlastníky půdy stávají se až po 15 letech. Pokud
půda není plným vlastnictvím majitele, nemůže bý
ti zcizena, ani zadlužena, ani prodána. Vedle toho
každý přistěhovalec, který bude obdarován kusem
půdy, musí okamžitě přijmouti srbské státní ob
čanství. Proč Srbsko žádá okamžitého přijetí stát
ního občanství? Nynější poměry na Balkáně za
vedeny byly násilně, proto nepotrvají dlouho. Do
čkáme se, že brzy budou opětně hřrmíti děla tam,
kde nedávno utichla. To Srbsko nejlépe ví a proto
shání se po vystěhovalcích, by mělo zase dosti
vojáků. Srbská vláda po válce povolala do země
spoustuinženýrů, na 200 znalcůpůdy,a to jako na
posměch českému národu ze sousedního Německa,
odkudž i jiné výrobky objednává — to za všecky
sympatie po čas války Srbsku z Čech věnované!

Zvýšení cen stávkového zboží. Členové spolku
továrníků stávkového a pleteného zboží v Rakou
sko-Uhersku usnesli se jednomyslně vzhledem

zboží jen s příplatkem, přizpůsobeným této okol

čínajícím prodejním obchodě.

Kdo zdražuje maso? >Hlas< sděluje: Jistý ho
spodář nabízel řezníkovi500 kg těžkoukrávu. Ře
zník dával 280 K. Šel k dřuhémui,ale těn nedával
ani o halíř více. Vyžádal si tedy na hejtmanství
dovolení, aby mohl sám vysekati maso z vlasta
krávy. Kráva zabita a maso prodáno přední za
1K30 hkg,zadní za 1K50 h a svíčkováza 1K
60 h. Kůže prodána kg po 1 K 2 h. Vytržil takto
400 K, čili o 120 K více, než dávali řezníci, ačkoliv
prodal maso laciněji, než sekali řezníci. Tedy tol
níci nezdražují.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostřednicvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Hrálové, u labského mostu 879.

Humánní činnost spolku sv. Vincence. V sa
mém království Českém tento lidumilný spolek vy
konal za poslední rok práci obrovskou. Členů čin
ných bylo 940, přispívajících 2969. Spolek postaral
se o legitimování 245 dětí. V útulně se nalézalo 90
dětí a 5 dospělých. Kolekty činných členů vynesly
6667 K 90h. Od členů a přispívajících dobrodinců
sebráno 93.027 K 45 h. Na vydržování a výchovu
dětí i dospělých vydáno 12.880 K 52 h. Za oděv,
potraviny a peněžité podpory a j. vydáno 80.258
K 67 h. Počáteční hotovost tvořila 85.429 K 71 h,
pokladniční hotovost koncem roku 91.985 K 87 h.
O tomto katolickém spolku vědí obyčejně jenom
ti, kteří podpory jeho potřebují. Jinak však libe
rální a pokroková veřejnost zachovává o něm hlu
boké mlčení. Pokrokáři vůbec jsou lidé velice

praktičtí. Uveřejňují ve svém tisku uprázdněné na
dace kněžské, aby pokrokoví studenti byli upo
zorněni, jak se snadno dostati ke »klerikálním« pe
nězům, ale současně hubují na »mrtvou ruku«, kte
rá prý jen shrabuje pro sebe a kulturu potlačuje.

křesť. sac. úřednictvo a podáředalctvo se 0r
xanisuje. Uicua-ký a podůředn,cký 24bor při míst
ní organisaci křesť. soc. na Kr. Vinohradech ko
nal schůzi ur€ 4. t. m. F zaha,ovacích slovech d“
vaaaka p. Nrapalíka rremlevi reíert 7. inž.
Voráček, který sdělil, že v místní organisací jest
nž 60 úředníků a podůředníků Veškeré politické
strany hledí tyto stavy vlákat do svých řad, sli
bujíce všemožnou podporu. Proto raději zavčas do
organisace, které katolickému úřednictvu nejlépe
vyhovuje! Pragmatika a automatický postup všu
de provedeny nejsou a kde k tomu došlo, jsou tam
zřejmy nedostatky. Tedy nová organisace bude mít
odborové práce dosti. Tedy v duchu organisačního
'ádu našeho utvoří se k vůli vzájemné ochraně

příslušný odbor. Až tyto odbory se rozmnoží, pak
uchopí se v tom směru práce i výkonný výbor. —
Po delší debatě referent navrhl a shromáždění při
jalo tento jednací řád: 1. Členem odboru může bý
ti jen člen místní organisace křesť. sociální. 2. Od
bor provádí svá usnesení v dorozumění se s or
ganisačním výborem. Na venek pak vystupuje od
bor pod záštitou organisačního výhoru. 3. Úkolem
odboru jest hájiti zájmy členů, poskytovati ochra
nu v různých uvážení hodných případech, řešiti o
tázky, týkající se sociálního postavení členů, a za
bývati se materielním postavením členů jako za
městnanců i jako občanů, 4. Pořádati občas před
nášky, kterými by různé stavovské otázky byly
objasněny. 5. Odbor volí si svůj výbor. 6. Schůze
svolávány buďtež dle potřeby, ale nejméně jed
nou za šest neděl. — Pak vykonána volba výboru.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 103.
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Školský obzor.
Výchovné názory Marcela Prévosta, Romány |

zjednaly tomuto spisovateli jméno světové, snad
právě proto, že uměl hověti časovým náladám ši
rých davů. Novější jeho práce však jsou prosty ve
škeré frivolity a snaží se luštiti vážně. problém |
zdravé výchovy. Prévost soudí, že duševní rozvoj |
dítěte musí se podporovati hlavně pěstováním po- |
zotnostik přírodě.a vůbeck zjevůmvelice blíz
kým. -Nechť dítě ty předměty kreslí. Cvičení ve '

čtení však dle Prévosta před 8. rokem jest zby
tečno, protože pak kniha se stává záclonou mezi
děckem: a skutečností: Ditě prý nemá viděti pří
liš časně svět očima knihy. Též se nemá dítě u
čiti předčasně cizím jazykům, neboť lidská pamět,
dříve než se dovede vyjadřovati dvojím způso
bem, musí nejprve se naučití způsobu jednomu.
Nechť se tedy raději dříve rozmnožuje zásoba slov
dítěte v jazyku rodném. Když se naučilo dítě po
zorovat a uvažovat, pak v osmém roce se naučí
velice rychle čísti a psáti. Četba však má býti u
pravena pro dítko co nejůčelněji, aby dítě se o
pravdu přirozeně vzdělávalo a pozornost k váž
ným zjevům nerozptylovalo ukájením pouhé zvě
davosti při svobodném výběru vždy nového ob
sahu. Takové názory jsou jen zdánlivě zpáteč
nické. Zkušení paedagogové je nazvou spíše zása
dami reálními, vedoucími děti k samostatné soud
nosti, které tak často překáží celá řada knižních a
jiných pomůcek.Mluví-li se mnoho o potřebě, -aby
dítě co nejsamostatněji pracovalo, pak Prévost sna
ží se ukázati praktické cesty.

Fysické přetěžování děcka dle Prévosta jest
horší než přetěžování duševní, protože proti fy
sickému těžko se neubrání.

V příčině náboženství prohlašuje Prévost sou
hlasně s Lamaitrem: »Vychovávejte děti v nábo
ženství svých otců. Nezasejete-li v duši dítěte ná
boženství, tu jeho místo zaujme předsudek nebo
sektářství. Nedáte-li dítěti náboženství, učiní to
snad někdo cizí, a to způsobem protivným vaší
idei.< Dítě musí se učit brzy účtovati se svým svě
domím. Katechismus jest »nejlepším kursem« mo
rality.« Zajímavo, že sám Prévost také pokládá
za velmi šťastné to nařízení papežské, jež ustano
vuje sv. přijímání na sedmý rok života.

Zkoušky přijímací do učitelského ústavu v Bu
benčl. (Přeložení zkoušek.) Přijímací zkoušky, u
stanovené na dny 6. a 7. července, nutno přeložiti
na dny 13. a 14. července t. r., protože c. k. zemská
školní rada ustanovila na dny 6.—11. července
maturitní zkoušky při zdejším ústavu.

Na soukromém, právem veřejnosti nadaném
divčím paedagogiu při klášteře Voršilek v Kutné
Hoře dne 13. a 14. července konati se budou při
jímací zkoušky do I. ročníku. Při zápisu jest před
ložiti: křestní list, poslední vysvědčení školní, lé
kařské vysvědčení, výkresy, ukázky z krasopisu
a ručních prací. Bližší zprávy ochotně podá M. M.
Ludmila, t. č. představená.

Dívčí paedagogium s právem veřejnosti .v
klášteře Sester Nejsv. Svátosti v Č. Budějovicích
Rudolfovská třída, jest ve stejnojmenném vycho
vávacím ústavě, který přijímá přihlášky chovanek,
1. které žádají v nejbližším školním roce přijaty
býti do II. neb IV. roč. paedagogia neb do pokra
čovacího kursu pro dívky, který slouží příprav
nému učení pro ústav učitelský, 2. které si žádají,
vyššího vzdělání jak literního tak ve všech žen
ských ručních pracech, v paličkování, v hudbě,
v řečech, ve vedení domácnosti, ve vaření. Pro
ty dívky a slečny, které se chtějí naučiti jazyku
německému neb francouzskému v poměrně krátké
době, jest zřízen zvláštní oddělený pensionát ně
mecký a zvláštní francouzský; 3. které se míní
připraviti pro zkoušky industriálních učitelek,pě
stounek neb vychovatelek. Žádosti adresují se na
ředitelství ústavu v klášteře Sester Nejsv. Svátosti
v Č. Budějovicích.

Biskupský studentský konvikt v MI. Boleslavi
upozorňuje, že jako každoročně, přijímá i letos vět
ší počet chovanců. Přijati mohou býti žáci škol
středních. gymnasia i reálky, nejen do první třídy,
ale i do tříd vyšších. Přijímací zkouška do prvních
tříd na gymnasiu děje se dne 6. července. Žáci
tříd vyšších nechť pošlou žádost do konce čer
vence a přiloží vysvědčení za poslední pololetí.
V roce právě uplynulém bylo v konviktě 184 cho
vanců a Žádný nevystoupil ani nemusel býti pro
puštěn. Konvikt skytá svým chovancům veliké vý
hody. Za poměrně nepatrný plat bydlí chovanci v
moderním domě a jest o ně všestranně postaráno.
Žáci chudší, zvláště hodlají-li studovati na kněze,
mají značnou slevu. Mimo to má zde hoch pečlivý
dohled, jak ve zdraví, tak na prospěch v učení a
chování Konvikt jest vzdálen městského hluku
a jest v krásné poloze. Zakladatelem a hlavním
dobrodincem ústavu jest Msgr. J. Kordač. Prospekt
a všechny bližší informace obratem pošty sdětí
ředitelství biskupského konviktu v ML Boleslavi.
K odpovědí budiž přiložena známka.

Orelské plakáty
velmi vkusné, trojbarerné, zdařile vystihující oreiskoa

myšlenku, v romměru68 krýt A cm, Dajemaém papíruodáv

Biskupská knihtiskárna

1914 vydání těchto plakátů schválil
doporučuje.



Besidka.
jm Tulékova odměna.

Ve Hronkově měli typickou figuru, siláka, ja
kých málo. Byl to Váša Kubta, člověk neurčitého
zaměstnání. Kde se mu naskytla příležitost k za

hanbení lidí slabších, tam pracoval za tři S po
směšnými poznámkami na >slaboty.c Ale u nějaké
kalé práce jeho rtuťová povaha nikdy dlouho ne
vydržela.

ského mistra Kutláka. Když se rozpoltia mistrovi
třínohá stolička, Váša mistra prosil, aby ji nespa
loval, že všecko důkladně spraví. Sklížil ji však
pouze popem. Kdo k ševci přišel, tomu Váša na
bízel usednutí na stoličce. Host po usednutí hned
se ocitl na zemi, jakmile sebou trochu více za
vrtěl. To se opakovalo několikrát, mistr se smál
tomu nápadu sám tolik, až se mu řídká kozí brad
ka klepala. Ale Váša si dovoloval velké nezbed
nosti i proti svému mistrovi Pohlavky mu z hlavy
nedovedly vytlouci uličnické nápady.

Hoch byl tak obratným, že dovedl zručně
menším dětem vytahovati zuby. Konečně k němu
přišlo i několik starších lidí o pomoc. Obuvnický
učedník stával se slavným.

Přišel starší lakomý strýc Vejpalka, proti ně
muž Vášacítil veliký osobní hněv. Přihrabal se do
dilny právě v té chvíli, kdy mistr Kutlák i s mi
strovou byli vzdálení. »Vašíčku, musíš mi pomoci
od tohohle zubu třenovního hned. Jináč se do ve
čera zblázním.«

»>No— zkusíme to«, udělal důležitý obličej
Váša. »Jen se nic nebát. Sedněte si tuhle na sto
ličku.«

>Ouvej, to je bolest«, sténal strýc a hodil hla
vou zpět. Hned ležel na zemi.

Váša se ušklíbl, ale hned naladil tvářičky do
vážnosti. »Inu — zkusíte moc, pravda. Když ta
vaše bolest jest tak prudká, až se pod ní stolička
rozrazila, pak není takovému ubožákovi do žertu.«

»Hochu drahý, ani jsem si nevzpomněl, že je
ště k vůli mně budeš snad míti opletání s mistrem.
Ale koukej, ta stolička už stejně byla jednou roz
bitá, obě půlky byly něčím slepené. Ouvej, ouvééj!«

>No — víte co, dáte-li mi pět šestáků diškre
ce, já to vezmu na sebe. Od zubu přijde dvacet
krejcarů, to máte dohromady sedmdesát. Dejte mi
peníze a zub bude veňku hned.< Lakormý Vejpalka
na chvíli zapomněl i na svou strašnou bolest. Vy
kulil oči — ale pak třesoucí se rukou Vášovi vy
plácel peníze. >Tak, hochu drahý, a teď do toho!«

»Počkej, lakoto, já tě proženu za to, co's vše
cko provedl mému tatínkovi«, pomyslil si Váša a
řekl nahlas: >Teda si sedněte tuhle na židli. Nej
líp se trhají zuby pomocí dratve, není tak bolest
né jako kleštičkami anebo katanským pelikánem.«
Váša uvázal zub pevně dratví, škubl a hnal se ke
dveřím. Chudák Vejpalka ovšem musil honem
spěchati za ním. Když byl kluk již přes práh a
strýc ještě ve světnici, najednou bác dveřmi strý
covi před ústy. Vejpalka se hrozně ulekl, škubl
sebou vzad a již ležel na zemi. Vedle něho však
byl na podlaze také vytržený zub.

$Vidíte, strejčku, jak to rychle dovedu.«
»l ty rarášku z kriminálu vyhnaný«, ulevoval

si vzdychající strýc. >Zub jsi vytrhl, ale páteř mám
snad zlomenou. Ty kluku nezvedená, já tě... .«

V tom vešel mistr, podrobil oba krátkému vý
slechu a pak spěchal k rodičům Vášovým: »Toho
kluka si vezměte dornů, já nechci, aby mi k vůli
němu ještě do chalupy chodili četníci. S tím nesve
de nic ani pět mistrů. Leda snad by mu napravili
hlavu tři policajti anebo dva kaprálové. Já bych
takového zmetka poslal hned do pracovny.«

Vášovi se k jinému mistru jíti nechtělo. Přes
všecko napomínání starého otce jen se šantaloval
a sem tam podělkoval. Konečně byl odveden, tak
že si obec na chvíli oddechla. Ale když se vrátil
z vojny, vyváděl svými obřími pažemi takové di
vy, že se před ním v noci sami policajti skrýva
li. Váša při stavbě podával cihly nebo maltu, po
máhal při žních, v zimě nakládal led, napravoval

vždycky se našla.
Běda však, když se rozdivěl! Tu se nikdy ne

cítil. Často povstával u velikého obchodního krá
mu, kam se sváželo zboží nejrůznějšího druhu. Vá
ša, který zde také často pomáhal, přečetl si na
jakýchsi nádobkách slovo >patent.« Pak viděl to
též slovo na zvláštním druhu bruslí, potom na ji
ných předmětech. Vrtěl nad tím hlavou, až jednou
řekl obchodníkovi před kupeckým| mládencem:
»Milostpane, tenhle Patent má jistě fabriku tak ve
likou, jako vídeňský arsenál, Všecko možné Se
vám přiváží od toho Patenta. Prosím vás, v kte
rém pak městě asi ten Patent bydlí? Tam bych
si, panečku, vydělal nějakých peněz!«

Vedle stojící krejčí Válka se ušklíbl, mrkl na
obchodníka a hned k. Vášovi: »Vašíčku, já toho
Patenta dobře znám, napíšu vám adresu. Zůstává
v Plzni. Můžete zkusit štěstí. U toho se mají silní
+Hidévelmi dobře. Tam jede nějakých vozů ke drá
ze.<

Váša měl: raďost a známým sděloval, že té
dřiny tady nechá, že mu kyne jinší budoucnost u
Patenta. Když se však rozhlásilo, jak byl hromo«

tluk blamován, bylo běda každému, kdo se zmí
nil o Patentu. Nezbední lidé nazývali od té doby
Vášu zběžně Patentem, ale pouze mezi sebou —
jinak hrozilo veliké neštěstí, =

Zato však Váša jevil velikou radost, když
někdo zapochlebil jeho veliké síle, když ho někte

které výstředníky. 
. Váša vypravoval o svých udatných bojích s

velikou náruživostf, ale-i v této příčině měl ve
svém životě jeden velice černý bod.

Jednou v hostinci seděla místní elita s panem
nadlesním Jedličkou a živě se bavila. >Patent«

zloděje v Kolonohách.«

asi týden ve statku Zvárově. Spal jsem na půdě.
Najednou mne probudil v noci šramot. Když jsem
si protřel oči, vidím velikého chlapa. Vstanu — a
hej, počkej! Chlap byl právě u vikýře a když po
znal, kdo na něho křičí, věděl, že nebudou žádné

ven. Ale ten si dal! Nějak se zakutálel a již se držel

dolů a vidím, jak mizera klátí nohama jako při
plování. »Vidíš, noční výre«, směji se, »nevzpomněl

a povídám: >Nevěděl's, že nenajdeš žebřík, po kte
rém jsi nahoru vylezl. Milý brachu, právě před
hodinou jsem jej odstavil jinam. Teď jsi vlezl do
pasti.< Chlap slézal, hořekoval, odprošoval, ale
když se ocitl dole, teď to šlo teprve do tuha. »Va
šíčku, už mne nechejte, vždyť jsem celý oteklý.«
Víckrát se ta kuna neodvážila do Klekonoh. Já
jsem naučil pořádku ještě jiné habány. Jednoho
jsem popadl u vesty a za rameno, až všecky kno
flíky letěly. Když se do mne pustil druhý, jednodu
še jsem ho pozdvihl, chvíli podržel. Rváč začal za
smíchu všech přítomných klepat nohama, až mu
spadly oba pantofle, funěl, křičel, že ho udusím.
Když jsem ho pustil, tennějak- upaloval.«

>Ale, Kublo, tady se pořád hloupě chlubíte, jak
jste koho nekřesťansky zmaloval. Vypravujte pře
ce, jak jste také jednou prokázal tulákovi službu
samaritánskou a jak se vám ten ničema za ni od
měnil.< Tak promluvil důchodní Vacka.

Hromotluk si odplivl: »Milostpane, jen žádné
dráždění, žádné posměchy. Jináč se stane něco
takového, že budu v kriminále.< Kubla ještě zalá
teřil, sebral čepici a již byl venku.“

>Ale, pane důchodní, proč se ten člověk tolik
durdí?« ptal se nadlesní. :

>To jest hrůzostrašná historie, která se nesmí
Kublovi připomínat. Na tu nezapomene do nejdelší
smrti. Před rokem jsme četli v novinách, jak byl
nalezen jeden statný tulák před stodolou v Lešti
cích celý ztuhlý. Konstatována smrt zmrznutím.
Co bylo dělat? Chlapík byl donešen do té smutné
komůrky, odkud jest cesta jenom do hrobu. Mělo
dojíti k výkropu. Ale protože ten den byla obleva,
chlapík roztál taky. K úžasu všech vstal a nadá
val celé obci. Když se hodně vykřičel, prchal k
Jahodovu. Pak proskakovaly zprávy, jaké kráde
že ten vandrák tropí v našem okolí. Konečně také
se podíval na zvědy tajně k nám do Hronkova.
Jednou k ránu byla celá chalupa Jitrocelova vzhů
ru. Na půdě bylo cititi Šramot. Chytli toho tuláka
právě v okamžiku, když se chystal slézti s půdy.
Osm paží tak dlouho do něho bilo, až chlap klesl
jako bez ducha. Pysky mu zesinaly, od úst šla
pěna. Marné bylo všecko křísení. Hrdinové zmlkli,
chvěli se bázní, co bude teď, až se dostaví komi
se. Šťastnou náhodou >Patent« bral se kolem. Ji
trocel hned mu všecko vysvětlil a prosil ho o radu.
Kubla potřásl hlavou: »Jste tu všichni smutní hrdi
nové. Já biju důkladně, ale rozvážně, moudře, aby

>Vašíčku, teď začnou chodit kolem lidé, budou
očichovat, vyptávat se. Já se zblázním. Prosím
vás — dobře vám zaplatím — nevzal byste toho
vandráka do své světničky na opatrování?«

>Ale jo — snad ho ještě vzkřísím.« Váša si
naložil chroptící tělo na záda a hajdy domů. Co
bylo při obživujících pokusech zloději odebráno —
boty, kabát a klobouk — to všecko ve spěchu
zanechal Kubla u Jitrocelů. Doma položil tuláka
na lavici, třel ho a třel. Najednou chlapík silně vy
dech! a začal koulet očima. Když se sebral úplně,
dal se do velikého nářku nad svou bídou. Prý ne
kradl nic, ale spěchá svému bratrovi na pohřeb.
Teď půjde mezi ty raubíře, aby mu vrátili šaty a
zaplatili bolestné. »Uvidite, duše dobrá, můj zlatý
dobrodinečku, jak si dupnu, jak budou koukat na
poctivého člověka. Mne si asi spletli s nějakým
lajdákem. Prosím vás, nemáte kousek chleba?«
Ghlapík se pak zvedl na nohy, které se mu chvěly.
»A-teď půjdu.«

>l jen si, chudáku, trochu odpočiňte!«
»Ne — já spěchám. Můj ubohý, dobrý bratr

Honda! Mějte slitování a zatím při té veliké zimě
mi půjčte kabát, boty a nějakou čepici. Vždyť vám
to u těch katanů vrátím.«

Pobudovy vodnaté oči i za řečibylytak přesvěd
čivé, že i Kublovi srdce milosrdenstvím roztálo.

Váša mu půjčil všecko, vyvedl tuláka ven a
na cestě ho podpíral. Ale teď došlo k takovému
překvapení, jako když hrom udeří. Na dvorku po
buda náhle odstoupil na krok do-zadu, vyťal své
mu průvodčímu takový poliček, až Váša se zapo
tácel a padli ve mdlobách na zem. Ničema poskočil
a hnal se jako divý do sousedního lesa, kde ho již
nikdo nechytil. Kubla láteřil, že to byla rána jako
toporem, že by byl nikdy nevěřil, co jedna facka
zmůže. Ničema předstíral mistrně mdloby a zapla
til Kublovi za dobrodiní tak nehorázně, jak se ještě
nikdy Vášovi nestalo. Kubla z počátku všecko ve
hněvu pověděl, ale od té doby se stydí tak, že se
mu nesmí zmíniti o tom vandráku nikdo, kdo ne
chce mít okamžitě tvář oteklou.«

»řim —-za dobrodiní mu tak onen tulák neza
platil, ale spíš za jiné lidi, které Kubla neurvale
mlátil beze vší vážné příčiny«, dodal jeden asistent.

»Ale Kubla posud skřípe zuby a vykasává si
rukávy, jak zřídí pobudu, který ho nejen tolik
praštil, ale ke všemu okradl<, odpověděl důchodní.
>Padla kosa na kámen, rváč potrestal rváče.«

PRVNÍČESKÁ"zzz NAŽIVOT
PRAHA, palác „Koruna“, Václavské náměstí.

Nejlévněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Literatura.
Z uakladatelství V. Kotrby v Praze. Český jinoch.

Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V. Můller. Roč. 19.,
čís. 3. až 5. Předplatné na 12 čísel ročně 2 K. — Dr. J.
Kryštůfek: Dějiny nové doby. Politická soustava Ba
chova a pád jeji. Seš. 11., cena 60 hal. — Poklad věří
cích. Lidový list k uctění Nejsv. Svátosti Olt. Řídí P. M.
S. Švec. Vychází jednou za měsíc. Roč. 15., čís. 4. a 5.
Předplatné na rok 1.50 K. — Rádce duchovní. Časopis
kněžstva Ččeskoslovanského. Řídí F. Vaněček. Ročník
21., čís. 5. Vychází měsíčně za roč. předplatné 8 K. —
Rajská zahrádka. Pro školní mládež. Pořádá J. Bartoň.
Vychází měsíčně za roč. předplatné 1 K 60 h. Roč. 23.
čís. 8. — AI. Dostál: Sebrané spisy. Seš. 43. a 44. Za
60 hal.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. České politické
strany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Napsal prof.
dr. J. Heidler. Sv. 8. a 9. sbírky »Za vzděláním«. Za 60
hal. Sv. 3. Zemědělství u nás a z cizině. Napsal R. Pallas.
Za 30 hal.

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný opuštěným
dětem. Řídí P. A. Hoffmann. Roč. 10., čís. 6. Předplatné
na rok 2.40 K. Administrace na Král. Vinohradech.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Frt. Heritesa se
brané spisy, sv. 14.: Tři cesty a jiná prósa. Seš. 3.—9.
po 30 hal. — Spisy L. N. Tolstého. Lidové vydání: Po
vídky. Seš. 3.—6. po 20 hal.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Nový Obzor.
Měsíčník pro literaturu a umění. 12 obrazových příloh.
Roč, 4., čís. 5. a 6. Vychází za redakce C. Pastora. Roční
předplatné 8 K.

Nákladem Benediktinské kolhtiskárny v Brně. Ná
sledování nejsv. srdce Ježišova. Dle latinského originálu
a českého překladu P. Kaněry nově upraveno. Kniha I.
Cena 1 K. — Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vycho
dil. Roč. 31.. čís. 6. Roční předplatné 10 K. — Škola
Bož. srdce Páně. Řídí P. P. Hlobil. Roč. 48., čís. 6.
Roč. předpl. 3 K 20 h. — Květy mariánské. Řídí P. K.
Lux. Roč. 31., čís. 6. Předplatné 1.60 K. — Anděl strážný.
Časopis pro mládež. Řídí J. Dvořáček. Roč. 33., čís.
10. Roč. předplatné

Apoštolát sv. Cyrila a Methoda. Řídí dr. A. Stojan
a A. Jašek. Roč. 5., čís. 4. a 5. Předplatné na 12 čísel
ročně 1.50 K zasílá se P. A. Jaškovi, katechetovi v
Kroměříži.

Eva. Katolická ženská revue. Příloha: »Katol. uči
telka«. Roč. 11., čís. 5. Řídí a vydává P. L. Zamykal
v Olomouci, kamž se zasílá i roč. předplatné 3 K. Vy
chází měsíčně.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Pořádá Al.
Dostál. Vydává družstvo »Vlast« v Praze za roč. před
platné 10 K pro členy. Roč. 30., čís. 8.

Studentská hlídká. List katol. studentstva. Vychází
měsíčně. Roč. VI., čís. 9. Řídí redakční sbor. Vydává
Česká Liga akademická v Praze za roč. předpl. 3 K.
pro studenty 2 K.

Katolický učitel. Orgán Katol. spolku českých uči
telů na Moravě a ve Slezsku. Pořádá D. Berg. Ročník
VI., čís. 8. Vychází dvakrát měsíčně za roční předplat
né 4 Ka zasílá se administraci do Krčmaně u O'omouce.

Vybrané rozhovory filosofa Seneky. Přeložil a po
známkami opatřil dr. J. Kratochvíl. 2. vydání. Cena
1.50 K. Nákladem F. Drdáckého v Příboře.

Kalhy humoru. V. Š. Kronus: Úsměvy. Seš. 7.--8.
Z pamětí mladého dareby Seš. 9. a 10. po 25 hal. Nákla
dem Vaňka a Votavy na Smíchově.

Chemicko-technický rádce moderní výroby, jehož
vyšlo právě 6. číslo. kterým ukončeno prvé pololeti,
vykazující slušné číslo 1550 z prakse vzatých receptů a
návodů k výrobě a zdokonalení nejrozmanitějších před
mětů do veškerých odvětví a oborů novodobé výroby
spadajících. Vyžádejte sobě prospekt s úplnýmobsahem
všech šesti čísel od administrace časopisu v Praze II.,
»sNová Pasáže.
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s > dvojbár.vyobrazeními

milost, soch a obrazů.
Přesvěděte se £ VESTNÍKU, který

ochotně zdarmasažle

NUSTAGHVAVROUCE,Praha,
Lipová ul, 11.

Pilnáčkovo aaa
aa pravé jádrové

Usdefeuzsoxer||Velicevydatné.|

—l

| mýdlosovečkou |
u eastryze český výrobek uúvejte mu vědy přednost!

Nakáždém kousku mýda je nahoře sovečka«a. dole jméno »Pilnáček«. Kdenení jméno »Pilnáček«,
to nekupujte!

=<Pilnášek, továrník v Hradei Králové.
| R 7—

Velodůstejnému

duchovenstvu a
slavným patronátním

úřadům dovolujesí dopo
ručiti veškeré kostainí nádaby s
AEEší a to: monstrance, kafichy

eibáře,nádob. , 2
ní lanpy,

ork ©Btáré p
mátyobopra Zo ned gpsni zlatí astěbří nebo proti do
platku za nové vyměňaje. Hotové

předmětyneneb výkresy zasílá na ufranko bez sáveznosti koupě.
Vie soposílá posvěesní. Prdes ruční.

jídelní náčiní se stříbra pravého
i čínského vždy na skladě.

Staréslele,střídro©drahobomybupujesa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
.paolě a cisolour

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé,čis. 1. n.

| květinový
MED

se zárukou neporušenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podeíni.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
; (protokolovaná firma)

f v Jabionném nad Orlicí (v Čechách)
l | (bratr P. J. Heškudly, faráře ro Výprachticjch)

rýpdke)P. T. veledůstojm. duchovenstva

vserkyi roucha hotováne ukásku(E

AT 1 ln akozalo

| v oh

$ BratoáclaakůMatceŠkolské,
NR A zapajrýhočiáj a ajlověšši u

kolLpramen
pře óhonáčiníK He nobnáchS Aejetartíkoového ve
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Obráskové oemíky, Fogpožz, ate8 Baovésbolíov s vé z

k výběru franko.
Bes velkoměstaké rožie ve vlastních dílnách s

domech, levné pracovní afly ne venkově, čímů levnější
coRy aš o 80%nadneš všude jinde.
Jubíl. 100les. trvání a 40lot. vlastníčinnosti.

| Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

MEA mmsvětlo mm

přenos síly pro továrny,
tely, domy,vily atd.zařizuje

Jos Ježek
jjj v EZradoci EKrál.

Hromosvody
staví ajich opravypro

arevné
kostelní

Páoor.Uhlíř
Er. U. amalbas :
v Třebechovicích u Hradce

Králové.

Oenníky a rorpočty na požádání

Tombolové

100 kusů
krásných předmětů praktic.,
osdobných a žertovných sa
K 6—, 8—, 10—, 18—.

Losy a čísla zdarma. AD
Lampiony,ohňostroje,
výlet. s enice na pivo, . ť

povětrné balony
a veškeré předmětyku zvý
šení veselí k tních sábav dodá

Vám nejvýhodněji ;

obchodní dům „U města Paříže“

L. J. PEK,Kosteleo n. 0.
Komické kostymy, které všude velkou švandu pů

sobí, se za mírný honorář zapůjčují.
Novinky:

Pevětrný balon „Čáp s děckem“ neb „Orel“
s pohyblív. křídly. — Pegondovo létadle.

10 usů K 1-20.
Spolkům dodám žertovné předm letech k

deji am komise, neprodanéSHjma o rý ceně dět.
Žádejte ceník.

Tombola mušlová, obsahujíci50kusů jjvsměs = mušlí jako řítiček,ráhočků, sirníčků, sto:
nahodinkyaj. v.saKó-.

"TTembola celuloidová, obsahující 50 kusů celuloldo

vých předmětů jako Úsursk, zrědek Řertov. předmětů

na katolíci! =
Pebl váníokošájediněma

ješplatí úrokaž Důchod, dadaň platí sálošnaPro bezplatné uklá
dání ©svenkova aložní listy

b % zdarma.- Povinnárevise
dledobyvýpovědní, »Jedaoty sdlošena vPraze

ve- Zápůjčky
všeho druhu kulantně.

Ohromnou sensaoci,
báječný úspěch a velképřekvapení
vzbudila moje ojedinělá nabídka. K vůli zave
dení svého výrobku zasílám pokud zásoba stačí

jen do 15. června:imavosko-terp.krémnaobuv
100 velkých krabio jen . . ... ... K 12—200|, . a... K2300BDO -a K58—
Každý 10tý objednatel obdrží o 10 krabio více,
20tý o 20 krabic více, každý GOtýzlatý 14karat.
prsten a remontérky zdarma. Jména podarova
ných budou uveřejněna. Žádný švindl. Poctivá,

reelní obsluha. Kdo zkusí, objedná více.
Dobírkou zasílá

Karel Meduna,
Chrast u Chrudimi.

AA) 2X0D2XA0) JKABDXG6

ŽJan Horák,*soukenník

JE RychnověnadKněžnoui
i dle roční saisony kollckci

zasílá na požádání vždy

W mojmovějších druhů pravých
y vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských. $Četná namání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob-.
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení. $Učiňte, prosím, malou objednávku na

" zkoušku. X

| o látkynataláry.$Též naoplátkybez zvýšení cen!

GSE X GO X G6DX BOBXABX

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův B

synovec, nástupce)

—umělecký závod — M

r MU

oken kostelních,R



Předplatnéna čtvrt roku 2 K50h
, na půl roku 6 K —

Královéhradecká

bankovní jednotaspolečnost s r. 0.

v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchody bankov
ni, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji
a petrolejem. Inkaso nájmů.

Podporte podnikčeskýchkit!
VYVVVVÝV VYVÝVÝ

Obchod a průmyti ovocnáříký.
Letos zase ukazující se hojnější úroda ovoce

vybízí k vážnější úvaze, co s ovocem a také proto,
abychom i v tomto oboru vynalézali zdroje vět
ších příjmů, čím více se na nás uvaluje větší daň.

Podle odhadu statistické kanceláře bylo v
království Českém r. 1912 asi 22 milionů nesou
cích stromů ovocných a sklidilo se asi 8 a půl mil.
metráků ovoce. Počítáme-li 1 metr. cent průměrně

V Hradci Králové, dne 19. června 1914.

jen za 9 K, jeví se cena úrody ovocné v Čechách
nejméně 75 mil. K.

- Ovšem valnou část ovoce skupuji obchodníci
za laciný peníz a odvážejí je za hranice naší vla
sti, kde se třídí, balí a vybrané kusy jako tabu
lové ovoce zasílají se do světových měst a lá
zeňských míst, druhy Špatnější však zpracují se
a hotovévýrobkyz našeho ovoce opět k nám se
dovážejí za drahé peníze.

Trh ovocný u nás ovládán jest většinou cízo
zemci, kteří diktují ceny tržní a vývozní a na na
šem pěstiteli jest, aby se podrobil, nechce-li 9
voce ponechati zkáze.

V době přebohaté úrody, na př. švestek nesta

které pak bez užitku se stromů padá a pod nimi
hnije. Dobrý příklad rolnictvu našemu dali r. 1906
rumurští obchodníci ovocem, S nimiž na př. na
Jičínsku uzavřeli smlouvu na dodání 200 vagonů
švestek ve lhůtě osmidenní. Rumuni najali si kus
lcuky, z Rumunska dopravili sem na 60 kotlů a
z prken zbili továrnu (boudu) na výrobu slivovice.

Že zde Rumuní slušný obnos vyzískali, jest
jistě nesporno. Myslíme, že docela dobře mohli i
naši rolníci něco podobného podniknouti a vý%)S
z pálení slivovice sami do svých kapes zastrčit.
Pce-dobněpálí si Slováci i Valaši moravští výbor
nou slivovici, která se zcela vyrovná vyhlášené
slivovici srěmské.

Prušáčtí obchodníci jsou praktiky v třídění
českého voce, které dovedou upraviti až radost.
Nedivno pak, že vzácný kus jablka, které stojí u
nás 5 hal., prodává se v cizině za 30 hal. až 5 K.
Úpravě ovoce pro obchod věnují velkou péči v
Tyrolsku a v nejnovější době také v Americe, od
kudž zvláště Německo jest zaplavováno ovocem.

Českému ovodi jsou tedy vážnými konku
renty Tyroly, Amerika a také Bosna. Tyroly již
ní mají vzorné sady ovocné, pěstují vybrané dru
hy, americká jablka přes dalekou dopravu směle
a v ceně nepřemrštěné vtírají se všude, a bosen
ská švestka zpracována v povidla nemá dosud na
světě sobě rovné, ačkoliv vlast naše má nejpříz
nivější podmínky ku zdárnému vývinu ovoce fa
kosti nejlepší. Zasadit se má ten nejlepší druh a
čím méně druhů. tim lépe se zpeněží. Vzpomíná
me, jak za našeho dětství bylo vzácným jab'ko
míšenské, kterého nyni na zahradách ani nespatfi
te.

Inserty počítajíse levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

Derou-li se nyní cizozemci o naše ovoce, S
tím větším zájmem spěchali by do Čech pro zvác
nější druhy. Bylo by však moudřejší, aby naši lí
dé byli podnikavější a vrhli se také na obchodová
ní s ovocem. Jest ovšem v Čechách několik na
šinců, kteří z nepatrných začátků zmohli se na
velkoobchodníky ovocem, ale to vše nestačí. Če
ští obchodníci musí už doma české ovoce roz
třídit a upravené poslat na určitá místa do cizi
ny. Drobnější ovoce, k jídlu ještě dosti chutné,
mělo by zůstati v Čechách, vždyť jest tu míst v
chladnějších polohách, kde by se toto ovoce dalo“
dobře zpeněžit a lid ke zdraví svému užil by 1+k
i toho, čeho si leckdes dopřáti nemůže. V tom 0
hledu naše hospodářské organisace uplatnily by
se na poli hospodářském, kdyby aspoň mezi svým
členstvem zprostředkovaly kup a prodej ovoce.

Poměry na trhu ovoce utvářily by se k vět
šímu prospěchu, kdyby rolníci v krajinách ovac
ných utvořili družstva na prodej a zužitkování 0
vcce. Jednak by dosáhli mnohem slušnějších cen
za čerstvé ovoce, jednak by zužitkovali ovoce mé
ně cenné účelným zpracováním a docílili by tak
výrobků hledaných a draze placených.

Založení družstva na zužitkování ovoce není
spojeno se žádným nebezpečenstvím a rovněž ne
vyžaduje velikého nákladu, jejž s počátku omeziti
lze na zakoupení kotle k výrobě povidel, na pá
lení slivovice a opatření sušky. Ovšem základem
sdrvžení ovocnářského musí býti naprostá pocti
vost a nestrannost oproti veškerým účastníkům,

Úvěrní družstvo Eliška.
zapsané společenstvo s T. 0.VHradoiKrál, Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Volné listy.
Volba v 26. okresu. Jest zvláštností, že volba

ta v leckterém českém časopise pokládána jest za
volbu politickou. Ale náleží již k české povaze, že
se přímo neříká, jak se věc má, nýbrž hodně z da
leka se obchází, co jest jasné jako slunce. Ze vše

a
Akciový kapitál K 8,000.000'—.

u Prodejna c. k. třídní loterie.

provádí veškeréC Vklady přes K 80,000.000—.

Bezpečné uložení vkladů.

X

Snímky snoubenců
Rodinné skupiny
Velké obrazy zhotoví nejlépe v mírné ceně Sklad rámů



Akciový kapitál K 80,000.000—.

Filiálky

Tábor, Terst a Vídeň.

Expositury :
sezony

XVI a XXL okresu.

transakce

|
(=

ho děláme otázky, které z dlouha a široka roz
přádáme a převracíme, jako bychom neměli jiných
důležitých prací a povinnosti. Také volba v 20.
volebním okrese stala se pojednou problémem, a
mohla by se vysoukati opětně nová otázka, proč
vlastně tato volba problémem jest. »České Slovo«
na příklad napsalo, že český lid promluvil jasně,
že souhlasí s. bojem české oposice. Jest prý to nej
vyšší sankce válečného hesla: »Bez českého sně
mu žádná říšská rada.« Rozumí se, že tato řeč
národně sociálního deníku jest úmyslnou tendencí,
odvrátiti pozornost od bolavého místa Klofáčovy
strany. >Samostatnost« úmyslně obluzuje své Čte
náře slovy: »Český lid vyslovil se velkou většinou
pro rozhodnou a upřímnou politiku.« Takovýmto
vývodům nemohou uvěřiti nežli smrtelníci, kteří
bezmyšlenkovitě přísahají na prapor »Českého Slo
va: a >Samostatnosti«.

O co pak vlastně ve volbě prvě běželo? Jedny
ze zápasících stran usilovaly dostati se do užší
volby, druhým pak běželo o vzrůst hlasu. Volba
nesouvisela se žádnou aktuální věcí politickou, ný
brž zuřil tu boj o mandát. Národně-sociální strana
chtěla údržeti posici, kterou jí chtěli vyrvatí soc.
demokraté. V boji zároveň vykonáno pátrání, jak
zrádcovstvím Švihovým oslabena strana národně
sociální. Prvá volba ukázala, že hlasů jí ubylo.
V užší volbě rovněž neběželo o politickou taktiku,
ale o to, zda většina voličů rozhodne se pro so
ciálního demokrata, či pro národního sociála. A tu
přes všechny povážlivé kazy, které za procesu
Švihova a po něm v mravní povaze vůdců národ
ně-sociálních se objevily, většina voličstva vyslo
vila se proti sociálnímu demokratu.

Dobře bylo řečeno, že voliči nedají se již z
Prahy komandovati. Ředitelé stran, kombirujice
v Praze budoucí volební aliance, byli zklamáni du
kladnou čarou, kterou přes počty jejich voličové
udělali. Rozhodla realistická nenávist proti mlado
čechům a nechuť proti soc. demokratovi. A tak
znalost socialistického programu hodně způsobila,
že ve volbě dobře pochodili národní sociálové. So
cialisté také hodně vystřízlivěli z nadějí, že spo
jení s mladočechy proklestí jim cestu ve vrstvy
živnostnictva a středních stavů vůbec. Proto užší
volba v 26. okresu nebyla ani politická ani nesle
dovala očisťující činnosti v našem veřejném živo
tě, nýbrž měla povahu sociální a povahu strannic
kého boje. Chlubí-li se »Právo Lidu< velkým poč
tem hlasů ve městech kulturních a pokrokových,
pak právě tato probudilost byla příčinou, že pří
slušníci středních a majetných vrstev nedali hlasů
straně, jejíž Činnost nese se k tomu, aby vrstvy
tyto byly zproletarisovány. Odtud také se vysvě
tluje, že i někteří mladočeší nevolili sociálního de
mokrata, soudíce správně, že každé posílení sociál
ní demokracie znamená broušení nože, jenž jest
napřáhnut na hrdlo těch, kteří něco mají a kteří
nemohou jíti se stranou, která živí a rozněcuje ne
návist proti české buržoasii.

Nelze tedy dobře rozuměti těm listům mlado
českým, které na jedné straně podporovaly volbu
sociálního demokrata a na druhé straně upozor

že se musi vybaviti z dosavadní nehybnosti a klid
nosti organisační. Uvědomělá organisace buržoasie
znamená přece sociální i politický boj proti soci
ální demokracii. Mladočeská strana, jak již často
prohlásila, jest zástupkyní středních vrstev mě
šťanských a rozumí sei kapitalistických, v kteréž

byl slušný počet. V této věci jsme již kdysi napsa
11, že výtky Masarykovy, že n.ladočeská strana
jest stranou kapitalistů. s hlediska českého jsou
národohospodářskou naivností, která plynouc ze
stranné nevraživosti, nedbá společných hospodář
ských prospěchu. Mladočeská strana, májíc -a zí

skávajíc stoupence ze tříd tak zvaných středních,


programově se vyslovuje pro základy právního a
společensk. řádu, jenž uznává a ochraňuje soukro
mé vlastnictví. Sociální demokracie naproti tomu
programově tento právní řád potírá a vychovává
stoupence své tak, že při každé příležitosti slo
vem i skutkem střední majetkové vrstvy poško
zují a netají se zásadně vyhlazovacími cíly a
choutkami. Mladočeský »Národ« dne 6. června pí
še: »Živnostnictvo odevzdáním hlasů pro národ
ního soc. prohřešilo se také proti myšlence $0u

kterou na sjezdu svobodomyslného živnostnictva

rá přece jediná jest s to zaručiti Živnostnictvu ur
čitý vliv na politické události, na úpravu zákono
dárství a chod veřejných záležitostí«. — Volba v
26. vol. okrese ukázala, že mnoho živnostníků ne
může ještě tyto poměry pochopiti — a žedocela
klidně pomáhá ještě zvětšovati vlivprotistředosta
vovský a protiživnostenský.

Nezdravá a nepřirozená aliance. Předchozími
řádky jsme upozornili, že volební spojenectví mla
dočeské se socialisty jest takové povahy, která
nutí přemýšleti. A věty z »Národa« právě uvede
né naše mínění zplna potvrzují. Ovšem, aby náni
bylo dobře rozuměno, neradujeme se ani z vítěz
ství národního socialisty, ani neříkáme, že mlado
češi měli voliti kandidáta strany, která mravní hni
lobou vzbuzuje hrůzu. Usuzujeme jen o věcech.
jak jsou a snažíme se přispívati k tomu, abychom
všichni vyvázli z dosavadních zmatků a uprav :
vali cestu zdravější budoucnosti. Tvrdime-li tedy,
že volební spojenectví mladočeské se sociální de
mokracií, i pro příští volby oznamované, jest ne
zdravé a nepřirozené, opíráme se o určitý pro
gram, v němž mladočeši kotví, dle něho pracují a
nezřídka zdůrazňují, že jejich poslání v národě jest
ochrana majetkových a středních vrstev | proti
všem poruchám a rozkladným vlivům vnějším a
vnitřním. Povážíme-li, že program sociálně demo
kratický jest uvědomělou snahou o vyvrácení sta
vů, nad jejichž životními zájmy bdí mladočeši, pak
obě strany jsou k sobě v zásadním protikladu, je
hož nelze překlenouti.

Mladočeší ovšem ocitli se v této posici, jejiž ne
příjemnost asi sami hodně pociťují, vinou národ
ních socialistů, kteří ze spojenců proměnili se v
hltavce, kteří bez potřebných kvalit politických
chtějí polknouti všechny městské mandáty, jichž
by se nedostalo sociální demokracii. Mladočeši po
vyhlášení úporného nepřátelství ze strany národ
ně sociální přirozeně starají se o udržení svých
mandátů, jako o to pracuje kterákoli strana jiná,
a z potřeby této poznenáhlu navazováno bývá se
sociálními demokraty. Z tohoto poměru, který 0
všem nevyrostl z ideové příbuznosti, nýbrž z ú
silí zachovati marfdáty, nastalo sblížení mezi obě
ma stranami v 26. okresu, a může býti pořízen
volební kartel podobný tomu, který byl smluven
s národními socialisty r. 1911. Tak divně se kolo
času točí a přináší tak veliké přeměny! Roku 1911
národní socialisté šli s mladočechy na kobylku me

hrnují si rukávy proti Klofáčovcům a Švihovcům.
Domníváme se, že mladočeší ve spojení s ru- |

dými nejen ničeho nezískají, ale ještě ztratí. Jed
nak rozmrzí a odpudí leckteré své stoupence, Ktc
ří žádnými duvody se nedají přemluvlti, aby *olili
se socialisty, jednak budou posilovati stranu, kle
rá jest společen. řádu a majetkovým poračrum
právním velmi nebezpečna, což není theoretickým
snem, nýbrž makavou skutečností, Aliancí s mla
dočechy. socialisté nabudou příležitosti zanášeti
svoji agitaci i tam. kam posud nemohli dobře pro

niknouti,a leckteré. semínkodejich se udí oby

vzbudilo nespokojenost a rozervanost ve středních
stavech, kde jest potřebí klidné mysli a důsledné
práce, která jediná jest s to, aby kladla základy ke
šťastnější budoucnosti národa. Socialistická agitace
nebuduje, alé obracejíc pozornost k mátožným vi
dinár, vyčerpává a vysiluje jednotlivce, kteří ji
nak plodnou hřivnou mohli by národohospodářské
lány. zúrodňovati a společenskou skladbu utužo
vati, aby rozhárané množství stávalo se ponenáhlu
jednotným organickým celkem.

Nedali jsme se mýliti »>Národními Listy«, kte
ré. prozírajíce k chystané alianci, stíraly nebez
pečnost socialistických cílův a poukazovaly na
prohlášení, která učiněna byla v Německu i u nás
v ten rozum, že socialisté počítají se skutečnými
poměry a přizpůsobují svůj postup klidnému vý
voji společenskému. Jest více než pravdě podobno.
že manifesty tyto staly se z důvodů taktických,
aby inirněno bylo protisocialistické zaujetí dole i
nahoře. S diplomatickými prohlášeními vůdců není
v souladu drobný socialistický tisk, který své čte
náře naplňuje revolučností a vzněcuje sveřepé
vášně, které, když převrat uzrál a vybuchl, jdou
ničivou silou i proti vlastním jenerálům. V kritic
kých dobách rozhoduje lid podle toho, jak byl
dlouháléta vychováván.

Po našem rozumu mladočeši s dobrou by se
potázali, kdyby se zasadili o poměrné hlasovací
právo. Tím zachovali by si svobodu a důstojnou
nezávislost na straně, se kterou nemůže jíti SVOr
ně politika, která má na starosti zachování a roz
voj středních stavů. Nic nedělá, že by snad pro
okamžik počet mandátů mladočeských se zmen
šil. Budoucnost by ztráty nahradila, neboť musínie
předpokládati, že v národě pustá demagogie a ne
myslivost přece jen ustoupí rozvaze a střízlivému
úsudku. Za takových okolností mohla by mladoče
ská strana svobodně rozvíjeti činnost proti sociál
ním demokratům i proti národním socialistům, kte
ří ve své pusté nezralosti a nesvědomitosti hlá
sají již taková převratná společenská hesla, jako
ti, kteří toužebně čekají, kdy rudé slunce zaltoří
nad všeobecnou revolucí. Strana mladočeská, jako
zástupkyně středních stavů, mnoho by svému raz
voji prospěla, kdyby bez spojenectví mužně a
přímo lidu osvětlovala, co socialistické strany pro
nynější právní a majetkové řády znamenají. A
jest jisto, že při všestranném takovém postupu V
době voleb, zvláště užších, získali by mladočeši i
hlasy těch voličů, kteří náležejíce jiným stranám.
tlačili by se v jeden šik proti stranám převratu.
Uskuteční-li mladočeši spojenectví se soc. demo
kraty, oslabí důvěru ve svůj program a přispějíno
vou a nepřirozenou kombinací k tomu, že se naše
domácí zmatky ještě více rozmnoží a že ještě více
se oddálí zaslíbená země klidu, spořádané národní
práce a úspěšné politiky.

Sociální a socialistický. Konservativní >Tý
den<, jenž tak nekavalírsky zachoval se ke kandi
dátu v 26. volebním okresu p. redaktoru Šupkovi,
má přepodivné pojmy 0 snahách společenských.
Pravil na příklad: »Kdo předstírá, že je kulturně
konservativec, ale jinak nazývá se sociál, dáva na
jevo, že jest tím, čím býti nemá.« Zřejmo, že »Tý
den< nečiní rozdílu mezi sociální a socialistický.
Socialism pěstuje sociální demokracie, která usilu
je o takovou soustavu národohospodářskou, jež
chce skutkem učiniti nezcizitelné společné vlast
uictví všech pracovních prostředkův a demokra
tickým státem organisovati všelikou výrobu a roz
čělování hospodářských statků. Socialismus jme
nuje se tedy národohospodář. soustavou. ježto nej
vlastnějším jádrem socialismu jest sestátnění a Se
společnění prostředků výrobních a veřejná organ'

ssace výroby a rozdělování statků.V tom smyslu
dr. Soukup z. 1911sliboval všem chudým a pracu7 En s PB OTÍATTTD07



jicím: >továmny stanou se majetkem dělníků, pole
budou vlastnictvím čeledinův a každý bude ualti
příbor nastole přírody.< ©

Jinými slovy, společnost učiní skutkem držbu
výrobních statků. Socialismus ve smysle právě
označeném ujal se ve všech spisech vědeckých.
které o této soustavě pojednávají. Z toho hlediska
pojem: křesťamský socialismus jest Ovšem nepráv
mý, protože stoupenci stran křesťansko-sociálních
d-máhajíce se nututýcha potřebných společenských
oprav, neusilují o společnou držbu výrobních pro
středků a nežádají zrušení soukromého majetku.
Protože jim běží o společenské opravy, dávají si
přívlastek »soclální.« Jest tedy rozdíl mezi socia
listický a sociální. Socialistické jest vše, co se tý
ká socialismu neboli sociální demokracie, a soclái
sí jest vše, co se týká života společenského, soci
álního. Nechť tedy nevyskakuje >Týdnu« husí kú
že. Jsme přáteli reformy sociální, jako každý roz
umný člověk, ale socialistické snahy potíráme.

Gentleman dr. Bouček. Z pokrokového usiio
vání o omytí Švihy byly vyneseny na vefejnost
tak vzácné duševní perly, že nemohou zů
staveny býti zapomenutí. Dr. Bouček, obhájce Švi

ohův, svižně závodil se svým mistrem Masarykem
o palmu vítězství nad mravností a pravdou. Pře
konal sám sebe, když se vzácnou duševní noble
sou počal metati poklony paní Voldánové, že i Tar
tuf byl by nad nimi všecek u vytržení.

Nuže, otiskujeme část jeho řeči, paní Voldá
novou se obírající, aby čtenáři naši ještě lépe po

kousek Boučkův, ale veřejnost, která nečte »Ča
Su«, tápala v dohadech, nemohouc posouditi, co a
jak bylo. Proto děkujeme »Času«, jenž doslovně
řeč Boučkovu uvedl, byv k tomu asi sveden auto
ritou druhého advokáta Švihova, dra Trauba, j:nž
prohlásil řeč svého kolegy za výkon vysoce vě
čecký. :

»Byla zde položena otázka, z jakých důvudů
by mohla vypovídati paní Voldánová v neprospěch
dra Švihy? Tu jsou dvě možnosti: Buď je to zře
tel na věk Voldánové. Může to býti čirý výmysl
na basi hysterické. Ta nápadná dětinská roianti
ka, tajná znamení; uvedl bych příklad, který dv
dnešní doby budí rozruch mezi kriminalisty. Stal
se ve Francii a týká se důstojníka de la Ronciétre.
— Musím zde bojovati s různými věcini. Zde má
me dvojí možnost. Nechci paní Voldánovou pode
zřívati, ale zde by se mohlo jednati buď o Švihu
nebo o p. Paštiku. Ve věku, ve kterém jest paní
Voldánová, začíná se objevovat pohlavní chtivost,
aspoň v obraznosti. Paní Voldánová mohla tam na
policii uvidět dra Švihu. Ten její nebezpečný věk
10 mohl způsobiti. V takovém věku nastává du
ševní stav, který vede k hysteriia odtud ty věci,
které bylo možno pozorovati v případě de la Ron
ciérově. Byl to mladý gardový důstojník, který
přicházel ve styk s dcerou svého generála. Dáma
tato jeho lásku neopětovala. Jednoho dne byla na
lezena ve svém pokoji v bezvědomí se svázanýma
rukama s bodnými ranami na prsou. Přivolaná 0
šetřovatelka obvinila důstojníka, že dceru gencrá
lovu znásilnil, pobodal a sešněroval. Na stole byl
nalezen dopis, v němž důstojník, ovšem přetvařo
vaným nísmem činil různá sdělení Za krátkou d-
bu se toto tvrzení opakovalo, důstojník onen byl
postaven před porotu a odsouzen na deset roků
do žaláře. Za půl druhého roku potom se objevilo,
že ta dáma byla hysterická a že si celou historii
vymyslila, poněvadž toužila po důstojníkovi, a
když její touha zůstala neukojena, vymyslila si ta
kové strašné obvinění.

Podobný případ stal se u nás nedávno v Kra
lupech, kde se ukázalo, že hysterická žena Si VY
nryslila, že byla přepadena dvěma muži a oloupe
na. Ukázalo se, že je to chorobný výmysl. Důvo
dem takových výmyslů bývá, že když touha rení
ukojena, jsou takové ženy schopny jakéhokoliv
výmyslu, jen aby se staly interesantními a ta it
teresantnost je to nejhlavnější. Takový vztah mo
hl by býti mezi paní Voldánovou a Paštikou. Mla
dý, silný, zdravý muž, což my můžeme věděti, co
se v nitru paní Voldánové událo, když viděla pajia
Pašitku?«

I kdyby něco pravdy bylo v řeči, kterou vedi
o paní Voldánové Masaryk, Bouček neměl práva
bez důkazů takto mluviti. To jest výmluvná u

Jest to provokace, spojená s hanobením svědkyně.
která sice odhalila zrádce, ale neočekávala, že po
tká se s advokáte, který pošlape její čest. Co do
logiky a věcnosti obhajovací řeč Boučkova jest
poznamenána nuzotou. Svůj útok na pí. Voldánovou
ostatně vyhodí do povětří konečnou otázkou: »Což
my můžeme věděti, co se v nitru pí Voldánové udá
lo, když viděla p. Švihu?< To jest pravda, nevíme
jistě, co se dělo v nitru paní Voldánové, ale nevě
děl toho ani gentleman Bouček a proto sám sebe
spoličkoval, když jí podkládá mizernosti, jako by
je byl z její duše četl. Dle skutečností můžeme
však pravděpodobně souditi, že paní Voldánová
chovala v duši proti Švihovi opovržení a že nyní

do této rubriky zapsala sí asi také gentiemana dra
Boučka.

Duševní sebavražda. Masaryk | neomluvil v
Plodinové burse řeč,kterou strhal se sebe poslední
cáry domnělé velikosti a sei masku úplně. Jeho
přesvědčením prý jest, že Švíha jest nevinen. Zá
sady zdravého myšlení a pravdy již neohýbal, ný
brž ničivě zpřerážel a rozšlapal. Pro nevinu Švi
hovu uváděl naivní pohádky, kterými ho nacpali
v tajném oddělení státní policie, při čemž se roz
čiloval, zlobil a spílal hlupáků těm, kdož nejsou
toho inínění, jako on a kdo s ním nechtějí utopiti
se v mravním bahně. V jižní Americe jest ves, v
níž míti vole jest věcí tak obecnou, že kdo ho ne
má, jest považován za mrzáka. Jednoho dne Dru
la se tím místem společnost Angličanův, a brzo ob
klopil ji zástup pokřikujících vesničanů: >Koukci
te, koukejte, ti lidé nemají volat!« I Masaryk chce,
aby všichni rozumní lidé v Čechách měli »volata«
a aby každý myslící člověk k vůli němu stal se
pařezem, hlupákem a zabedněncem.

Nemožno mluviti o všech nesmyslech, které
promluvil a nelze. mluviti o nich vážně, neboť Ma
saryk dospěl až tam, kde místo má pouze opereta.
Proto redaktoři v »Národních Listech« říkají 1.
»strejček Autorita«<, a kdyby ho jmenovali kmo
trem Hovorkou, nebo pantátou Koudelou, také by
dobře sedlo. Z Masarykových úst stále zaznívá:
»Wiener není Šviha, Švíha není Wiener«, až tolo
malichernéslovíčkářstvíjiž unavuje,jako se zpr
tiví, když starý opelichaný papoušek stále skřého- '
tá tatáž naučená slova. Samo sebou se rozumí, že '
autoritu šesti Masaryk odmítl, což jest od něho
velmi správné, neboť byli by dnes poníženi, kdy
by Masaryk jejich soud za platný uznával. »Ca
dělá Šviha, dělal Eime<,volá Masaryk, »Švíha ma- '
podobí Eima. Proto jsem se s mladočeskou stranou

|

rozešel, ale pro tutéž věc k Švihovi přilnul jako 1
smůla kekabátu. Tomu se, prosím, říká míti zdra- '
vý a poctivýúsudek.Ajakserychlepodprotek-'
torátem Masarykovým >avanžuje«! Šviha byl rá
zem Masarykem povýšen na ministra a tajného
radu Konopišťského.

»>TedyŠviha«, dí stařec zbědovaného úsudku,
schtěl státní policií působiti přímo na Konopiště. |
Teď jsem to řekl jedním slovem. On o plánech a *
programu své strany informoval vyšší místa.« Ma- ©
saryk však na tomto jmenování Švihy tajným ra-!
dou nepřestal a rozpovidal se, že »to, co dr. Šv'i
I:a dosahoval takto svým stykem, nedělal jen o své
újmě, nýbrž že aspoň část jeho stranníků o tom
dobře věděla.« V tom.však zděšeně přiskakují Švi
hovi druhové a chytají zoufale povídálka za Šosy.
volají: »Pozor, kmotře, o tom ani muk!« Filosof se
vzpamatuje a, aby shnilé vejce, jež rozšlápl, ncza
páchalo, filosoficky spustí: »Ostatně, pánové, nic
není absolutně pravdivo a nic absolutně licho. Ale
v tom vidíte chudáka, který se bojí o chleba, to
je tajemství celé té věci.«

Končíme, neboť Masaryk slíbil: »Já nebudu ;
mlčet, jako nemlčím.« Bude toho tedy ještě dosti, ;
co bude drážditi k satyrickým poznámkám. Zatím |
víme, že se Masaryk intelektuálně a charakterně,
popravil. Tělesně posud ne, neboť musí napsati :
ještě knihu o samovraždě duševní, kterouž vy- |
plní doklady jedině ze svého života.

pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a , vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Osvědčení vynikajícího odborníka o dosahu
vědy. Na V. sjezdu českých přírodozpytců a lékařů
v Praze rektor českéuniversity dr. Fr. Mareš pra
vil: »Čistě přírodovědecký názor světa i života u
kazuje se nedostatečný; neboť pouhá rozumová
závaznost radí především k vlastnímu prospěchu,
anebo i ke všeobecnému blahobytu, jako nejjistější
záruce blahobytu vlastního. Názor ten, nedbaje
citu a vůle, nechává volnost nízkým pudům a Ci
tům, připouští dokonce jejich ospravedlnění jako
přirozených. A tak již lidé, postrašení téměř úkazy
mravnosti blahobytné, počínají toužiti po lepších
citech a lepší vůlí, po vyšší mravnosti. Život není
pouhý produkt přírodních příčin, nýbrž přírodní
svézákonný činitel; životní tvoření směřuje k bu
dování lepšího, než je dáno přírodními prostředky.
Hodnocení co jest lepší, konají cit a vůle, ne smy
sly a rozum. K budování názoru světa i života,
který by zavazoval též k mravnímu jednání,mají
přispívati vědy přírodní a duchové pospolu.<

Čímský mielatorský předseda o křeaťanetví
Čínský ministerský předseda Hjungsiling se vyjá
dřil: »Po propuknutí revotuce ve Vučangu bojovalo
se krvavě 'jtžně'od Jangce. Byta spousta mrtvých
a raněných. Z Japonska se vrátivší studenti orga
nisovali společnost Červeného kříže, chtice se o
debrati na bojiště a ošetřovati raněné. Byl jsem
pozván k zakládání společnosti. 69 lidí se k ní při
dalo. Tu však došlo mnoho zpráv z bojišť, že boje
jsou neobyčejně kruté a že na obou stranách mno
ho vojska padlo. Mladí lidé začali ihned kolísati

na bojiště.. Když jsem dorazil na bojiště, shledal
jsem, že ještě jeden odešel a jen 29 jich zůstalo.
Při té příležitosti učinil jsem zajímavý objev, že
těchto 29 mladých lidí jsou křesťané. Chceme-li
uhájiti svou národnost, nemůžeme lidí tohoto dru
hu postrádati.«

V přípravách ke svornosti národní pokrokáři
pokračují. Jestliže semita Stránský už dříve pro
hlásil, že mu jest milejší pokrokový Němec, než
český klerikál, jestliže proti kandidatuře samého
šlechetného Šilingra odporučovať Němce, byla na
schůzi Stránského ve Žďáře usnesena resoluce,
v níž se praví: »Považujeme sluhy Říma za nebez
pečnější než Němce.« -—-To už jsme dávno věděli,
že žid, který se dal pokřtíti jen ze sobeckých pří
čin, proti židu německému nebude. Vědělo se dáv
no, jak pokrokářská aliance kope do jádra české
ho lidu. Ale cenné jest to, že se páni k takové »ná

kenservativnější rozšafové mlčí, ale začne-li se
katolík bránjě, zřizuje-li si vyhozený >»klerjkál«
vlastní krb, pak se honem protestuje proti »zby
tečnému« tříštění. Jak dlouho budou nervosní pe

za ové podporovati pokrokářské zotročující akce

Orelské plakáty
velmí vkusné, trojbarerné, zdařile vystihující orelsko

myšloaku,v rosměruS ré j, om, Bajemvémpapiruodáv

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové. S =

Zemský Svas Orla pro král. Ceské v zasedání 80. dubna
1914 vydání těchto plakátů sohválil a bratřím je vřele

doporušoje. Žádejte o nabídku!

Politický přehled.
Česko-německá porada v Praze konala se v

pondělí 15. června v paláci hr. Nostitze a trvala
od 3 hod. odpol. do 9 hod. večer. Předsedal hrabě
Ervín Nostitz. Přítomní byli za ústavověrné velko
statkáře vedle hr. Erv. Nostitze ještě dr. Bárn
teither, za konservativní velkostatkáře hr. Clam
Martinic a dr. Bedř. kníže Schwarzenberg, za če
ké lidové poslance dr. Fořt, dr. Kramář, dr. Ma
saryk, dr. Viškovský, Choc, Němec (soc. dein.);
za německé poslance lidové Pacher, Goll, Knirsch,

s počátku prohlášena za důvěrnou a přítomní za
vázali se čestným slovem, že neuveřejní ani výro
ky ani zprávy o průběhu porady. Po podrobné
rozpravě usneseno, o průběhu celých porad podatl
zprávu politickým stranám, kterým má býti zů

učiniti usnesení o.způsobu případných
dalších porad, ke kterému účelu byl vyhlédnut pří
ští týden. — Před touto poradou sešli se němečtí
poslanci v Německém domě, kde dle novinářských
zpráv konstatováno, že Němci nemohou upustiti
od požadavku, aby nejdříve dány byly záruky pro
zajištění práv německé menšiny v zem. sněmu a
než přivolí k dělnosti jeho. Zvláštní předporadu
měli i zástupcové českých stran.

Novou zemskou půjčku chystá se učiniti Zem
ská správní komise království českého. Během
tohoto roku jest totiž potřebí zaplatiti nezaložené
zemské dluhy: 4 mil. K Městské spořitelně praž
ké ve dvou lhůtách a 4,500.000 K zápůjčky poskyt
nuté různými pensijními náhradními ústavy. Na ú
hradu těchto zápůjček má sloužiti výnos 4.5% zá
půjčky 8,500.000 K, jež se uzavře u Zemské banky
království českého a bude se spláceti annuitami
během 75 let, což i císař. rozhodnutím ze dne 31.
května schváleno. Jelikož nebylo možno nalézti ú
hradu v běžných příjmech, nezbývalo prý, než
sáhnouti zase k zápůjčce.

Návštěva na Konopišti Dne 12. června zavítal
císař německý Vilém II. s družinou na Konopiště.
Následník trůnu arcikníže František Ferdinand
projel s hostmi svými celý revír konopišťský, u
kázal jim všude vzorné hospodářství a přírodní
krásy. rozkošná víska Žabovřesky zvlášť opoutala
císaře Viléma, rovněž chvojenský kostelík na ná
vrší, viditelný v okruhu 20 km, úplně opravený a
také vysvěcený, v němž nalézá se sbírka krásných
a cenných gotických oltářů, soch a náhrobků, kte
ré dal sem arcikníže ze svých sbírek přenésti. Mi
mo to bylo na Konopiště pozváno 42 členů vyso
kých šlechtických rodů k prohlídce zahrad kono
pištských. Po odjezdu císaře přibyl na Konopiště
v neděli dopoledne zahraniční ministr hr. Berch



lém svou opětovnou návštěvu na Konopiště ještě
roku, letošního, Samozřejmo, že tisk zvláště ně

„mecký provází návštěvu na Konopišti jako.důle
žitou událost politickou už také proto, že císaře
doprovázel něm. státní. tajemník šl. Tirpitz.

Schůze panovníků v Constanze. V přístavním
městě Constanze na černomořském -břehu přijala
rumunská královská rodina hosta svého ruského
cara, který v neděli ráno provázen loďstvem ru
ským vjel na carské yachtě do přístavu. V průvo
du cara byl i carevič a jeho dcery. — Král Karol
na rozloučenou s carem Mikulášem prohlásil, že
návštěva jehonaplňujeho štěstíma uvedl všecky
důvody pro nutnost sblížení Rumunska s Ruskem.
Výsledek cesty carovy do Rumunska nezdá se
příliš příznivý pro Rakousko. Rumunsko přechází
na stranu Ruska, na čemž má vinu německo-ma
ďCarskápolitika.. .. A už se také ohlašuje, že asl
sejde z ohlášené cesty císaře Viléma do Bukurešti.

Krise ve Francil. Ribot, který sestavil mini
sterstvo většinou z konservativců, hned při před
stavení se musil se poděkovati, ježto byla mu vy
slovena nedůvěra 306 proti 262 hlasům. Radikální
většina, která ve čtvrtek povalila kabinet Ribotův,
postarala se rychle o jeho náhradu. Už v sobotu
podal Viviani listinu svého kabinetu, který je čistě
radikální. Umírněně republikánský a konservativ
ní tisk posuzuje kabinet Vivianiho celkem nepříz
nivě.

Vítězství konservativců v Italii. Při krajských
a obecních volbách v celé Italii zvítězili národní
katolíci a konservativci nad soc. demokraty, prý
následkem všeobecného rozechvění proti událo
stem revolučním z posledních dnů. Červení udrže
li se pouze v Mantově. Na př. v Římě zvoleno 17
konservativců a 6 socialistů, v Miláně 17 konser
vativců a 3 socialisté.

Východní dráha. Srbská vláda domluvila se
již se společností Východní dráhy, že za odstou
pení práva dopravního dá jí 38,700.000 franků a
4,000.000 za koncesi na ďráhu Skoplie-Tetovo-Go
stivar. Transitní tarify budou domluveny na 10 let.
Srbsko zřídí spojení s drahami rakouskými a vy
staví trať přes Sandžak.

Revoluce v Albánii. Povstalci předešli vládní
vojsko, které se připravovalo k pochodu proti nim
a nenadále 15. t. m. podnikli všeobecný útok na
Drač ze tří stran, kdy se město cítilo nejbezpeč
nějším. Při obraně města padl holandský plukov
ník Thomson, který byl nejspolehlivější oporou
knížete Viléma a odhalil také nedávné spáknutí
Essadovo. — Rakouské a italské válečné loďstvo
zahájilo palbu proti povstalcům. Přes to tito opě
tovali útok. Všecky vrchy kolem Drače jsou po
vstalci obsazeny. Obhájců Drače jest na 500 mužů.
Nový útok odražen zásluhou rakouské baterie,
jež je rozprášila. Tvrdí se, že plán pochodu Thom
sonova proti povstalcům byl jim prozrazen. Po
vstalci ustoupili zase na celé čáře, ježto do Drače
přibylo na 1500 Miriditů a sám jich kníže Prenk
Bib Doda spěchá ke Drači. Dne 16. nařízen postup
2300 vládního vojska proti ustupujícím povstalcům,
kteří prý vyslali do Drače dva vyjednavatele.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a ©.k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Zprávy organisační
a spolkové.

Sjezd krajský v Chocni jest předmětem živého
zájmu našinců; dnes lze již s bezpečností souditi,
že zdar jeho jest zaručen. Všeobecně se zamlou
vá pečlivě vypracovaný program, výhodné spoje

současně navštíviti choceňskou výstavu. Mládež
naše, jež bude komati svou komitétní valnou hro
madu, připravuje se na sjezd velmi čile. Prosíme,
aby neprodleně svolány byly porady spolků a or
ganisací za účelem dohody o společných výpra
vách. Pány důvěrníky snažně žádáme o rozvinutí
agitace, aby sjezd náš byl zastoupen co nejčetně
ji a vynikl v řadě siezdů jiných stran při výstavě
pořádaných. Kdo by potřeboval ještě — plakátů,
nechť se přihlásí v kanceláři siezdové. Dotazníky
zašlete co nejrychleji. — Siezdová kancelář v
Hradci Králové.

Upozornění ke krajskému sjezdu katol. lidu v Choc
nl. Snížení jízdného na drahách. Pro spo

- lečné jízdy ze stanic přes 50 km od Chocně vzdálených
čítají se při dopravě pravidelnými osobními vlaky sní
žené jízdní ceny a to: a) při účastenství nejméně 100
osob poloviční tarifní rychlovlakové jízdné; b) při ú
častenství nejméně 30 osob tarifní o 20 procent snížené
jízdné pro osobní vlaky. Snížení jízdného platí pro jízdu
do Chocně i zpět. Žádosti za povolení jízdného dlužno
podati v případu a) nejméně 8 dní před početím jízdy
u příslušného c. k. ředitelství (pro tratě dráhy severo
západní u ředitelství státní dráhy severozápadní vPra
ze, pro ostatní tratě u ředitelství stát drah ve Vkiní,

tom oznámení nejméně tři dny před odjezdem vlaku
přednostovi místní stanice. Kde nelze utvořiti skupinu
nejméně 30 účastníků, mohou se účastníci více obcí
spojiti a z jedné stanice společně vyjeti. — Upozorňu
jice na tyto výhody, žádáme předsednictva spolků a or
ganisací, resp. pp. důvěrníky, ev. vejedůst. farní úřady,
aby akci tuto laskavě neprodleně obstarali, Připomí
náme též, že musí býti pořízen soupis účastníků pro
Jízdu společnou. Prosáme, by podepsané kanceláři bylo
oznámeno, odkud budou tyto hromadné jízdy vypraveny.
— Za sjezd. kancelář: Sekretariát Sdružení české mlá
deže katolické v Hradci Králové.

Všem našincům
odporučujeme

výhodné
ukládání

VKLADŮ
u ArálovéhraĎecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové v Adalberlinu.

- Podporujte český katolickýpodnik! 

Pouchov. Vysocedůstojnému Pánu, p. Fr. J. Koneč
nému, biskup. notáři a faráři! U příležitosti vzácných
Vašich jmenin dovolujeme si Vám, veledůstojný pane,

jn:énem Katol. národní Jednoty pro Pouchov a okolí, ja
kož i naší mládeže, z vděčných srdcí blahopřáti. Kéž
Bůh dá Vám zdraví a síly k práci, již k blahu církve
sv. a bližního podnikáte. Prosíce Vás, byste naše bla
hopřání přijmouti ráčil, trváme v hluboké úctě: J. Vo
lák, A. Pultar, místopředsedové katol. národní jednoty
pro Pouchov a okolí.

Svlnárky. Dne 14. června přednášel u nás vlp. Ha
velka, kooperator z Pouchova, na thema: »Budoucnost
katolíků«. Poznali jsme ve schůzi, že v naší obci sku
tečně uvědomělf katolíci jsou. Jen dej Bůh, by řady
naše neustále se množily a nám tak v naději na budouc
nost katolíků k neunavné práci vydatnou pohnutkou

Třebechovice, Již tuto neděli koná se naše orelská
slavnost, která, vydaří-li se pěkné počasí. jistě každého
uspokojí. V uvážení. že naši bratři a sestry a naši pří
zrivci většinou náležejí chudším vrstvám živnosten
ským a dělnickým, je učiněno opatření, aby nikdo nebyl
otrěžován v ohledu finančním. Nechť se v tom ohledu
řídí i naši hosté. Pokud možno, dostavte se již na
rarní zkoušku v 10 hodin do lesa. Bude-li třeba, vykáže
se místnost pro kola. Ráno vítání nebude. — Pro ranní
občerstvení doporučuje se hostinec »Bešeda« na námě

stí (místnost katolické jednoty). Rázem 2. hod. odpol.
vyjde se s hudbou od nádraží pochodem do lesa. Cvi
čiti se budou předepsaná cvičení pro zemský slet. Hud
ba dr. Šetiny. Kdo přijede ranním vlakem aneb jinakým
způsobem a počítá na oběd, nechť to oznámí pořadate
lům. Výrobky uzenářské lze po celý den v lese dosta
ti. Na shledanouf © :

Lounnice n. P. Odbočka Všeodborového sdružení kře
sťanského dělnictva pořádá v neděli 21. června o půl

4. hod. odpol. členskou schůzi v hostinci p. Lad. Ma
touše ve Stružinci. Program. Odborová organisace kře
sťotrsko sociální v době nynější. přednášť p. V. Košek,

tesař z Českého Dubu. — Členové a členky slušně se
žádají, aby do schůze přišli v čas a své známé po
zvali. Zveme též bratrské a odborové organisace a ka
tolické spolky z blízka i zdáli. Přijďte všichni!

Kolia u. L. V našem křesťansko-sociáhním spolku
(ve dvoraně »U Ptáčků«) bude přednášeti dne 21. t. m.
o 4. hod. odpol. dp. J. Sahula na thema: »Hus a svo
boda.« Členové, dostavtež se v plném počtu!U

| Církevní věstník.
Zprávy dlecésaí. | Jmenování jsou: vsdp. Václav

Hlavsa, kanovník kathedrální kapitoly atd. skutečným
konsistorním radou a assessorem, vdpp: Josef Pospíšil,
b. vikář, děkan n. o. v Novém Bydžově, čestným kon
sistorním radou, Frant. Vintera, vik. sekretář b. notář,
farář v Žiželicích, osobním děkanem, Ant. Vích, vik. se
kretář, farář v Těchoníně, správcem vikariatu Králic
kého, Jan Rameš, vik. sekretář, farář ve Smidarech,
správcem vikariatu Novobydžovského. — Ustanovent

jsou vdpp.: Maxmilian Smrčka, farář v Nasavrkách, za
faráře do Pertoltic, Josef Bičiště, kaplan v Kunštátě,
za faráře do Deštného, Augustin Michálek, kaplan,.za
administratorav Chocni, Alois Kuřík, administrator v
Kameničkách, za administratora v Chlumu. — V Pánu
zesnuli vdpp. Vilém Helvich, farář n. 0. v Praze, zemf.
28. května (naroz. 1843, vysv. 1863), Jan Cvrk (V Vuln.),
kons. rada, b. vikář, děkan v. Chocni, zemř. 1. čeryna
(naroz. 1843, vysv. 1870), Ant. Bartoš (V Vuln.), farář
ve Vřešťově, zemř. 9. června (naroz. 1852, vysv. 1880),
Frant. Svoboda, kapl. Přeloučský n. o., zemř. 10. čer

kanství v Chocni, patron Karel kníže Kinský, od 2.
června, fara ve Vřešťově, patron nábož. matce, od.10.
června 1914. .

Jubileum40letého kněžství z diecése královéhrade
cké oslavují letos vldpp.: V. Appl, děkan v Ústí n. O.,
Jos. Buchar, farář v. v. v Přelouči, J. Domašínský, dě
kan v Dobrušce, M. Jičínský, farář ve Všestarech, J.
Klapálek, farář ve Sloupnici, A. Klos, farář v. v. v Ji
číně, F. Krčmář. farář v. v. v Kyšperku, J. Matoušek,
farář v. v. v Lázních Bělohradě, P. Neumann, profesor
v. v. v Jičíně, J. Nosek, farář v. v. v Nekoři, V. Šinko
ra, farář v Potěhách. J. Uhlíř, farář v. v. v Golč. Jení
kově. J. Vašák, farář v. v. v Kutné Hoře, P. Is. Von
dráček, O. S. B. v Broumově, V. Zika, farář v. v. v
Praze.

Česká pout k světovému kongresu. eucharistickému
v Lurdech. Dle zpráv římských ustanovil Sv. Otec svým
legátem při kongresu kardinála Granito di Belmonte.
Biskup lurdský vydal provolání k obyvatelům Lurd,
aby město své důstojně vyzdobili pro dny kongresu. V
provolání tom sděluje biskup, že již ohlášeny jsou zá
stupy účastníků ze všech končin světa, z Kanady, Spoj.
Států, Kolumbie, Brasilie, z krajin východních, z Oce
anie, z Rakouska. Německa, Polska, Chorvatska, z Čech,
Italie atd. a ti nejvzdálenější že se již připravují, vy
dati se na cestu ze své vlasti přes oceán. Více než 200
biskupů jest již ke kongresu přihlášeno, mezi nimi 10
kardirálů — a tak stane se, že kongres tento náležeti
bude mezi nejslavnějšt kongresy a Lurdy se objeví ve
veliké slávě své a zářiti budou před celým katolickým
světem — dle slov Pia X. — »jako střed kultu mari
ánského a jako nejslavnější trůn eucharistického tajem
ství.« Proto, bratří a sestry z hradecké diecése, vzhůru
ku kongresu! Zařaďme se důstojně při kongresu v Lur
dech mezi ostatní národy! Neposkvrněná Panna tam se
skály Massabielské Bernadettě pravila: »Chci, aby sem
lidé přicházeli v zástupech!« Kéž zvláště letos o kon
gresu zástup vebký toho zbožného lidu českého tam
připutuje! Synovi na oslavu, Matce na útěchu, vlasti ke
cti. sobě na spasení! — Tož ještě v poslední chvíli
zveme vřele a srdečně ctitele mariánské z naší diecése
k hojné účasti, aby i o nás na věčné časy poznamenáno
mohlo býti v análech lurdských, že hradecká diecése při
tomto přeslavném 25. euch. kongresu velice četně byla
zastoupena. Přihlášky přijímají: Ant. Kašpárek, farář,
Praha II., Jungmanovo nám. č. 20. Leop. Kolísek, kons.
rada a farář Blansko, Morava a Jos. Róssler farář sol
nický t. č. Velký Ouřím u Rychnova n. Kněžnou.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské řady dne 15. června. Spolku na
podporu chudých studujících dáno bylo svolení k u
spořádání dopoledního koncertu v městských sadech na
Žižkově náměstl — Vzato bylo na vědomí vynesení
zemské školní rady, dle něhož ustanoveny jsou zkouš
ky dospělosti při měst. dívčím lyceu na dny 6. a 7.
července t. r. a předsedou zkušební komise jmenován
jest ředitel dívčího lycea v Jičíně p. G. Storch. — Pp.
manželům Halvigrovým a Urbanovým udělena byla po
volení ke stavbě dvou rodinných domků v bloku IV.
u Pražského Předměstí. — Pp. manželům Václavu a An
ně Hájkovým uděleno bylo povolení k užívání novostav
by na parcele č. 13. v bloku IV. s výjimkou prádelny

Fischerové prodloužena byla úplná dovolená na školní
rok 1914-15 za účelem studia sociálních věd v Oxfordě
v Anglii s“ podmínkou. že hraditi bude substituční vý
lohy. — Objednají se svazky XV. až XVII. Studijních
nadání v král. Českém pro bibliotéku měst. úřadu. —
Panu Josefu Košťálovi, hostinskému, uděleno bylo po
volení k postavení stolů před hostincem v Šataříkově

nici za obvyklých podmínek pro letošní rok.| Volby do obecního zastupitelstva v Hradci Král.
Na poradě katolických voličů 3. sboru dne 16. t. m.
byla přijata jednohlasně tato kandidátní Hstina pro 3.
sbor. Do výboru navržent tito pánové bydlící v Hrad
ci Králové: František Dyořáček, truhlář, Antonín Fatt, <
majitel dornu a klempíř, Karel Halounek, majitel domu
a zámečník, Václav Javůjek. majitel hostince. Zdenko
Ježek. majitel domu a kamenického závodu, Stanislav
Jirásek “obchodník,Bohďan Melichar, knihkupec, Václav

Morávek“ ředitel pivovaru. Antonín Pokorný“ majitel
domu a mistr kominický, Václav Rosa,/c. a k. dvorní
krejčí a majitel domu. Josef Růžička, majilel domu
a pekař, Václav Škoda, majitel domu a sochař. — Za
náhradníky navržení tito pánové bydlící v Hradci Krá
lové: Josef Dvořáček, majitel domu a kloboučník. Josef

Falaw/buvnié Josef Formánek,„majitel domu a mistr
pekařský, Václav Jenčovský„řezbář. Richard Šimáček“
majitel domu a knihař, František Votruba, „majitel domu
a pokrývač.



Velký promenádní koacert vojenské. hudby. c..A k.

pěšího pluku čís. 18pořádá spolek na podporu chudých

studujícíchzdejších středních škol vnedělí „dne 21. čer
. vá v Zižkových sadech,odpůl desátédo půl dvanácté

hodiny dopolední. Vstupné 40 hal. Ó. hojnou účasí se
prosl.

Dobročlaný koncert pořádaný dne 1. června pod
půrnou a vzdělávací jednotou státních zřízenců na

Střelnici vydařil se ve prospěchpodpůrného a sirotčího
fondu nad očekávání uspokojivě. Čistý výtěžek per

200K60h odevzdán svému účelu. Zřízenectvo vzdává
upřímný dík všem, kdož jakýmkoliv způsobem nápo
mocní byli, zvláště pak za velkou účast. Vyprošují si
laskavě další přízeň. Výbor.

Poučný výlet umožnil dne 16. t. m. pp. bohoslovcům
IV. ročníku svóu obětavostí vdp. docent církevního u
mění dr. Konečný. Byly navštíveny Hořice k vůli shléd
nutí c. k. umělecké odborné školy sochařsko-kamenické,
četných uměleckých památek, jakož i okolí města. Pan

bohoslovce po celém ústavě a podával potřebná vy
světlení. Církevní památky umělecké v chrámu hořic
kém laskavě ukazoval a případnými informacemi do
provázel vdp. bisk. notář a děkan Jos. Kousal, který
pak také hradecké návštěvníky pohostil. | místní dpp.
kaplaní doprovázeli pp. bohoslovce po památných mí
stech a vše vysvětlovali s nevšední ochotou. Vřelý dík
všechněm, kteří laskavě vyšli návštěvníkům vstříc!

Výstava ženských ručních prací a výkresů v pen
slonátě císaře Františka Joseta I. Pokračovací škola v
pensionátě císaře Františka Josefa I. (Posptšilova třída)
pořádá spolu s kursy pro vzdělání pěstounek a indu
striálních učitelek výstavu ve dnech 28. a 29. června
při volném vstupu. Vystaveny budou ženské ruční prá
ce všech oborů, výtvarné práce. nalepovánky i výkre
sy kursu pěstounek. Kurs industriální předkládá k po
souzení ženské ruční práce a výkresy kandidátek vět
šínou vlastní návrhy (některé provedeny) pro křížkové,
sňůrkové, bílé i národní vyšívání, monogramy, patrono
vání i aplikaci. Otevřeno od 9—-12a od 2—6 hodin.

Zbědované poměry ve zdejší nemocnici přímo kři
čely o nápravu již před desíti léty. Také v časopisech
často bylo poukázáno, že zřízení nové prostorné ne
mocnice jest nezbytnou nutností. Bylo-li zle již dávno,
jest daleko hůře nyní, kdy stále více pacientů do ne
mocnice se hlásí. V místnostech, které jsou zřízeny pro
přijmutí nejvýše devadesáti pacientů, tísní se často sto
šedesát lidí. Na př. v jedné mistnosti zřízené pro I5
osob bývá umístěno až 38 nemocných. Hrozné pomy
šlení, jak za takových okolností jak lékaři tak řeholní
ošetřovatelky mohou pří největší svědomitosti dostáti
svému úkolu. Těžce churavící, kteří potřebují čerstvé
ho vzduchu jako soli, tísní se pohromadě jako v dus
ných žalářích, ani pacienti operovaní nemohou se umí
stiti pohodlně. Postele se nahražují slamníky, někdy
nával jest tak trapný, jako by se jednalo o ošetřování
hrcmadně raněných ve válce. Všecko běhání, všecko
pečlivé přenášení nemocných málo pomáhá, jestliže se
nedostává prostředků, jakými jiné nemocnice oplývají.
V Hradci již vykonáno tolik pro rozvoj kulturní, pro
podporu spolků lidumilných. Ale největší ubožáci, kteří
potřebují nejvydatnější pomoci ihned, jsou zanedbáva
nými Lazary. Marně se ozývali lékaři, marně milosrdné
sestry vysvětlovaly, jak jejich obtížný úkol jest stižen,
jak stísněné poměry překážejí účelné práci. Pořád ne
mocným se vede tak, jako raněným před Drinopolí.
Což by poplatnictvo obce a okresu reptalo proti při
rážkám, kdyby se mu řeklo, k jakému humánnímu účelu
zvýšené poplatky slouží? Vždyť se platilo bez reptání
i na potřeby méně naléhavé. Uvažme, jak na př. hra

decké občanstvo jest přímo obléháno žádostmi různých
spolků místních i cizích. Mnohý zaplatí na takové spol
ky daleko více, než co činí jeho pravidelná roční daň.
Nemá tedy na předním místě práva na vydatnou pod
poru nemocnice? Jednou již musí sužování jak lékařů
tak pacientů přestati. Jestliže se tolik mluví o moderním
pokroku lékařské vědy má býti poskytnuta příležitost
k rozvinutí tohoto tak důležitého vědeckého odboru as
poň v městě tak významném, jakým jest Hradec Král.
Nemocnice se musí stavěti co nejdříve a sice tak veli
ká, aby její místnosti vyhovovaly neustálému vzrůstu
pacientů i v době budoucí. | jednotlivci zřízují si tele
fonické spojení ale mezi děkanstvím (odkud kaplaní tak
často musí spěchati k chorým) a nemocnicí posud tele
fonického spojení není. Jedná se zajisté o to, aby se do
Stalo duchovní útěchy těm, kteří o to žádají, co nejdři
ve. Jestliže právě vinou loudavého prostřednictví do
staví se kněz pozdě, ubožák zemře bez útěchy a duchov
ní při svých mnoha jiných starostech koná cestu zby
tečně. Zkrátka, kdyby v Hradci bylo postaráno o kul
turní požadavky tak uboze, jak se pečuje o nemocnici,
pak by se Hradec mohl nazvatí městem velice zpá
tečnickým, pak by celý okres sloužil jiným městům za
odstrašující příklad. Za těchto trapných okolností blaží
zatim jenom to, že ti, kteří nemocné léčí, tak dlouho
osvědčují nadlidskou trpělivost. Nechtějí za vinu okresu
trestati nevinné ubožáky. — Stavba nové nemocnice
prospěje i mnoha lidem jiným. Právě nyní, kdy stavební
ruch v městě našem spí, pořídila by se budova lacino,
n:roho nezaměstnaných dělníků a těžce zápasících živ
nostníků by se dalo do práce s největší ochotou při
mírných požadavcích. Projektuje se v Hradci mnoho
nového prospěšného. Ale zatím nejpřísnějším příkazem

musí býti: Postav pyou nemocnici velikou súčelným
zařízením! Nechťpin poplátnícivyblžějí horlivě své

zástupce, aby kgmečně pAlošnoy talik nutná se nelu
štja ©pouze, novinářskými stesky

hornoslezské
nejlepších známek v libovolnémmnožství

dodá až do sklepa

Královéhradech
bankovní jednota

společnost s r. o.

v Hradci Král., Adatbertinum.

Výstavu ručních prací a výkresů pořádá v neděli
dne 28. a v ponděli dne 20. června městská vyšší škola
pro ženská povolání hospodářská s jub. měst. dívčím
lyceem v Hradci Králové ve své pracovně (Staré Ry
dclfinum, I. patro). Výstava jest volně přístupna po oba
dny od 9—12 dopoledne a od 2—5 odpoledne.

Zápasy v boxu v Hradci Králové. V neděli 28. června
uspořádá místní sportovní výbor v zahradě Grandbiogra
fu 6 zajímavých zápasů v boxu. Počátek odpoledního
představení o 4. hod. Večer o 8. hod. rozhodující zápas
v boxu (po představení biografu). Ze získaných boxerů
jmenujeme především jihoamerického mistra, mnohoná
sobného championa boxu, černocha T. Morengu Bona
parte, jediného žijícího syna slavného náčelníkaHoten
totů Jakuba Morengy z jihozápadní Afriky, který svého
času kladl tuhý odpor okupačnímu vojsku německému,
vedle celé řady dobrých boxerů jak českých tak i ci
zozemských. Pan | Morenga zavítá do Hradce již
vpátek 26.června, aby vše potřebné zařídil a bude den
ně trainovati (pravděpodobně ráno a večer). Doba a
místo se zvláště oznámí. Sportovní výbor veden jest
snahou předvésti obecenstvu v Hradci dosud nevídaný
druh sportu co možno nejdokonaleji a slibují proto tyto
zápasy státi se atrakcí sportovní saisony. ,

Jankovitý kůň. V úterý k večeru před 8. hod. za
toužil po plné svobodě jeden kůň před kasárenskou ma
štalí, vytrhl se pečlivému průvodčímu a bez ohlávky
letěl kolem odborné školy zámečnické přímo k vojen.
parku. Protože tam výstražná tabulka nezapovídá vstup
bez šňůrky koním, vrazil k údivu Četného obecenstva
v říši květů a prováděl takové krkolomné prostocviky,
jako by chtěl kandidovati do cirku Hagenbeckova. Když
žádné gesto, žádné domlouvání jankovitého valacha ne
přivedlo k normálnímu chování, chytil jej jeden statečný
muž za mohutnou šíj a kopavého čtvernožce zkrotil.
Když přinesena ohlávka, valach odveden od růži k Su
chému senu. které bylo pro něj prospěšnější.

IT LL 1

|SINGEROVY
| Št STROJEobdržíte pouze v našich krá

mech s vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u Inabského mostu 879.

Seznam cen průřízných na týdenním a obliném triu
v král. věn. městě Hiradci Králové, dne 14. června 1914.

hl: pšenice K 19.02 až 20.20, žita 13.50 až 14.20, ječmene
11.80, ovsa 6.90 až 8.—, vikve 13,— až 15.—, hrachu
24.— až 30.—, čočky 40.— až 50.—, jahel 30.—. až 36—,
krup 24.— až 50.—, bramborů starých 4.80 až 5.20, má
ku 40.— až 42.—, lněného semene 24.— až 30.—, 100 kg
žitných otrub 14.—, pšeničných otrub 13.—, 1 kg: má
sla čerstvého 2.60 až 3.12, sádla vepřového 2.—, tva
rohu 0.40 až 0.56, 1 vejce 0.06, 1 kopa okurek 16.—,
1 kopa kapusty 4.80, I a cibule 46.—, 1 kopa drobné
zeleniny 1.— až 2—, 1 pytel mrkve 2—, 1 košík třešní
2— až 2.0.

Na týhodní a obliní trh v Hradci Králové dne 13.
června 1914 bylo přivezeno: hl: pšenice 81, žita 103,
ječmene 40, ovsa 397, vikve 6, máku 2, okurek 17 kop,
kapusty 9 kap, cibule 14 a, drobné zeleniny 45 kop,
mrkve 36 pytlů, brambor 142 hl, třešní 35 košů, vepřů
malých 456, podsvinčat velkých 1.

Záložna v Hradci Králové založila v r. 1887 na o
slavu svého 25letého trvání nadaci, jejiž výnos K 100.—
bude výborem dne 6. července t. r. udělen nejstaršímu
schudlému členu záložny. Žádosti nutno podati do konce
června t. r. v kanceláři záložny.

Pardubicko. V učitelskéorganisacina Pardubicku
velký poprask! Několik řídících učitelů k přátelskému

slušnému „pozvání svého nově jmenovaného faráře se

s jinými hodnostáři k instalační bostině. Toť ovšem
strašný zločin a proto letí arch podepsaný také evan

gelickými učiteli — zde asi to čertovo kopýtko — od
školy ke škole s hyperbolickým výrazem úžasu nad spá

Účel toho jest patrný, — Podivno, že se do těch věcí
pletou také evangeličtí učitelé, kteří i se svými rodinami
se přímo derou o přízeň svých duchovních a jim v du
chovní správě co nejvíce na ruku jdou. Jsou tedy kle
rikálními v nejvlastnějším smyslu slova. Štváčům nejde
tak o hostiny samé; vědíť, že za lžíci polévky se nedá
nikdo koupiti ale chtí do krajnosti rozeštvati český ven
kov v jeho dvou inteligentních representantech. Snad
ani sami nevědí že seďají na lep těm několika nahoře,
kteří nepřáteli našeho národa výtečně jsou honorováni
za to. aby lid český byt ve všech svých vrstvách ro
zeštván a seslaben. Kdyby kněz byl k učiteli pozván
ku svatbě a odmítl z důvodu, že by si tím zadal, zaji
sté že docela správně by jej učitel musit považovati za
neotesance. Než bohudík. takovým otrokem kněz není,
aby mu nějakou organisací smělo býti diktováno, s kým
se smí stýkati a s kým nikoli, pokud se ovšem jedná o
společnost solidní. Neomezuje v té příčině kněze ani
biskup sám. Kněz se nemusí báti, stýká-li se S učite
lem, že by mu zástupce kněžstva při možném postupu
šlápl na krk při sebe lepší kvalifikaci jen proto, že se
snaží s učitelé žíti v upřímném přátelství. — Tam se to
dopracovalo v době osobní svobody! Není to otroctví
dvacátého věku!? Na štěstí mnozí prohlédají a nehodlají
se podřiditi nápadu některého horkého mozku. — Přítel
solidního učitelstva.

Na c. k. reálném gymnaslu v Náchodě konati se
bude před prázdninami zápis. a přijímací zkoušky žáků
do I. třídy dne 6. a 7. července od 8 do 10 hodin. Pod
mínky přijetí obsaženy jsou v návěští, vyvěšeném v
budově školní. Bližších zpráv lze si vyžádati u ře
ditelství ústavu.

Žleby. Návštěva J. Excelence nejdp. biskupa Krá
lovéhradeckého, konaná u příležitosti kanonické gene
rální visitace ku konci minulého měsíce v Čáslavi, vy
volala tolik sympatických projevů oddanosti a úcty k
vrchnímu Pastýři, že zvláště katolické občanstvo v ce
lém okrese čáslavském se stoupající radostí očekávalo
dny, ve kterých bude moci přesvědčiti se o dobrotě.
vlídnosti a pozornosti J. Excelence. A prvním místem.
které se toho dočkalo, byly malebné Žleby, kde přátel
skou ochotou J. J. Fr. Jos. knižete z Auerspergů nabid
nuto bylo J. Excelenci pohostinství v starobylém zám
ku na delší dobu pobytu ve vikariátě Čáslavském. Mě
sto Žleby, vážic si tak vzácného hosta, odělo se takřka
celé v slavnostní háv. Okrašlovací spolek s předsedou
veleváž. p. vrchním řed. cukrovaru Teplým vyzdobil
a vystrojil město, že byla radost pohleděti. U farní bu
dovy postavena pak velmi vkusná dekorativní brána,
zelení a hojnými květy zdobená. Ale nejen město Žleby,
také obce, kterými měl J. Excelence přijeti, oblékly svá
teční šat. Ve Vinařích katolické spolky zbudovaly krás
nou slavobránu a ze všech obcí secvičení jezdci spojili

se v bohaté banggrium. V pátek dne 12. června o 4, hod.
odp. stanul J. Excelence na hranicich Žlebské farnosti,
kam vyjeli mu naproti banderisté, vedení p. Chadrabou
z Vinař, jenž krátkými ale srdečnými slovy přijal J.
Excelenci v čestnou eskortu, provázeje ho se druhy do
Vinař, kde zástup nadšených ctitelů J. Excelenci při
vítal spontanními projevy katolické věrnosti a upřímné
lásky. Po družičce sl. Vitkové promluvil za katolický
lid veleobětavý pracovník kat. korporací p. statkář
Kruml, tlumoče radost, s jakou katolíci těší se z toho,
že ve své obci mohou vítati tak vzácnou návštěvu. Po
holdu katol. občanů vystoupil starosta obce Daněk, aby
pozdravil J. Excelenci za ty, kdož stojí, jak pravil, pod
praporem zeleným. V delší programovité řeči, ve které
tlumočil vedle holdu svému biskupu i bolest nad poměry
v době nynější vzplanuvšími, žádal J. Excelenci, aby
přičinil se o to, aby zavládla opět svornost mezi lidem
zemědělským a klérem. J. Excelence, odpovídaje na řeč
p. starosty, děkoval za úctu, která mu byla projevena,
ale navazuje na důvěru, která snad pro budoucnost se
od něho očekává, zdůrazňuje, že stejně jako si váží ze
mědělského lidu a jak ho miluje, tak lituje, že živly
cizl staví se vždy znova a znova mezi dobrý katolický
lid venkovský a jeho klérus, jenom aby jednota a svor
nost nastatí nemohla. A nic vroucněji by si nepřál, nežli,
aby za pobytu svého v žírném kraji čáslavském všecka
kat. náb. své a národ svůj milující srdce mohl spojiti
v jeden řetěz lásky. Klidná a vroúcím přesvědčením
prodchnutá slova J. Excelence zanechala hluboký do
jem v srdcích posluchačů. Když bylo ještě školní dítko
pozdravilo J. Bisk. Milost, nastoupena cesta ke Žlebům,
kde mezitím u brány shromáždili se s jasným knížecím
p. patronem všichni úředníci knižecí z panství Žleb
ského, zástupcové vikariátního kněžstva, členové měst
ské rady s p. purkmistrem, spolky Pživnostenský, pod
půrný a hasičský, sdružení kat. mládeže, všecka školní
mládež s p. t. pp. učiteli a p. říd. Kněžourkem, jakož i
přečetný zástup kat lidu všech stavů a vrstev. Bohu
žel, že při samém příjezdu J. Excelence počala bouře,
provázená prudkým deštěm, takže vítání, ač obecenstvo
se ani nepohnulo, musilo býti do chrámu Páně přelo
ženo. J. knížecí Jasnost však a p. purkmistr vzdor dešti
vHtali J. Excelenci u brány, těšíce se, že J. Bisk. Mitost
ve zdraví a plné svěžesti všíždí do Žlebů. V chrámu Pá
ně pak, ktorý do posleďního kouta byl přepiněn, přivítal
J. Excelenci vdp. vikář, p. řkl. učitel, za org. mládeže p.
předseda Linhart a za školní mládež Věra Procházková.



Nejdn. biskup,oceňuje -oddanosí i sprostřed rozpoutaných'živlě'přírodníchtak'neochvějněosvědčenou,dě-'

čen plně a jistě, protože již není ve Žlebích cizincem.
Před rohem, když světiš knížecí hrobku, přesvědčil se,
ževe Žlebích a celé farnosti jest dobrý a hodný katol.

příkladný vzor, jako je J. J. kníže pán. Slova J. Excelen
ce dotknul se svoji srdečnostt a nehledaností kde ko

p. biskup vešel mezi lid, se všech stran byl obléhán,
vítán a pozdravován. Teprve, když J. Jasnost kníže pán
se připojil k J. Excelenci, aby jej do zámku uvedl. te
prve tehdy rozcházely se zástupy, těšíce se na dni ná
sledující. A nebyly věru zklamány. I v sobotu při bit
mování a zkoušce dítek i v neděli při bífmování dospě
lých stále v témž teple něžné lásky hřálo se každé srd
ce. které se přiblížilo k J. Excelenci. V pravdě unesen
byl katolický lid svým arcipastýřem a jenom každý li
toval, že trvá ta visitace tak krátko. K nedělním slav
nostem přibyl do Žlebů i J. Jasnost p. prmc Vincenc,
kteroužto pozornost jasné knížecí rodiny J. Excelence
krásnými a vzletnými slovy ocenil v přípitku o diner
k poctě velevzácných hostů vdp. vikářem pořádaném. V
neděli odpoledne konáno býti mělo posvěcení restauro
vané Mariánské sochy na náměstí Žlebském žel. že
déšť slavnost tu pokazil Litováno toho bylo tím více,
že pro množství návštěvníků chrámu Páně některým
nebylo popřáno zúplna nasytiti duši slovem Božím tak
nadšeně, přesvědčivě a vybraně J. Excelencí předná
šeným. Zbývá jim útěcha, že při návštěvě bltzkých far
ností okolních budou snad šťastnější, zvláště když po

hoda se upevní. K nedělní 5. hod. odp. stanovena byla
závěreční pobožnost visitační a oficielní rozloučení s
farností Žlebskou. Dostavili se opět k této slavnosti
všichni p. t. pr. knížecí (ředníci, p. purkmistr a číe
nové městské rady, zástupcové spolků. sboru učitelské
ho a množství lidu. v jehož řadách vynikaly zvláště po

jav závěrečný hold školního dítka a vdp. vikáře, navá
zal na jejich přání a ještě jednou všem přítomným i ne
přítomným vroucně poděkoval, na prvém místě obra
ceje se ke členům jasného knížectho rodu, proslaveného
vždy věrností k sv. víře a ušlechtilým křesťanským
milosrdenstvím. Pak uděliv apoštolské požehnání skon
čil posvátný akt visitační neuzavřev však tím přístup
k svému dobrotivému a laskavému srdci, jak znova a
znova Žleby se přesvědčovati mohou za dob pobytu
J. Fxcelence v knížecím zámku. Nechť Bůh dobrotivý
ráčí J. Excelenci po všechen čas návštěvy vikariátu
čáslavského chrániti všeho zlého, nechť sílí a osvěžuje
ho vroucí láska katol. lidu. který čím blíže J. Excelenci
poznává, tím vroucněji jest pro něho zapálen a s tím
větší věrnosti jest mu oddán. Bůh žehnej velkému dílu
lásky a náboženského obrození!

Čáslav. (Slavnost Božího Těla) vydařila se zakrás
né pohody velmi okázale. Súčastnili se jí členové měst
ské rady s p. purkmistrem Dr. J. Zimmrem zástupco
vé všech státních úřadů, všech škol a důstojnictvo ve
škeré posádky. Ze spolků přítomifb byla jednota sv.
Ludmila, křesť. soc. vzděl. spolek s praporem, podpůrný
spolek »Čáslavan“« a dobrov. sbor hasičů, kteří drželi
stráž čestnou na náměstí před svými vozy a stříkač
kami. O pořádek postaráno bylo dík městské policii se
vší akuratesou. Nával občanstva se všech stran byl 0
brovský, — (Nezdar produkcí) uměleckých byl v po
slední době předmětem rozhovorů v mnohých společno
stech. Většmou dávána byla vina obecenstvu. jako by
bylo nevšímavé a jako by nemělo uměleckého citu.My
slíme, že jest to přehnáno. Naše obecenstvo jistě že není
otčímem uměleckým snahám, ale musí býti produkce
umělecké pořádány v pravý čas a pravým způsobem.
Vzpomene-li si však několik pánů a bombardují obe
censtvo jednou zábavou po druhé, pak zvláště za ny
nějších těžkých životních poměrů není divu. že konečně
obecenstvo. které jest stále jedno a totéž, zapne kapsu
a ponechá pánům, aby si zjednanou produkci zaplatili
sami. Ostatně léto jest vždy zabijákem produkcí byť
byly sebe umělečtější. — (Zápis žáků do c. k. gymna
sia) bude konán v ponděli a úterý 6. a 7. července
o 8. hod. v budově c. k. gymnasia. Žáci do I. tř. se h'á
cící nechť přinesou ssebou frekventační vysvědčení a
křestní list. Zkoušky budou hned po zápise. Zkoušeti se
bude z češtiny, počtů a případně náboženství v tom ob
jemu. kolik zná žák čtvrté třídy obecné školy. Bližší
ustanovení vyvěšena jsou ve vyhlášce na dveřích c. k.
gymnasia.

Ronov nad Doubravou. Dle starého obyčeje žádáme
(přifařené obce a mimo to obce, jichž občané navštěvují
služby Boží v Ronově n. D. a to Tuchov, Lipovec a
Licoměřice, by se co nejhojnějí účastnili banderia u
příležitosti příjezdu Jeho Excelence biskupa dra Doubra
vy dne 28. června 1914. Jmenovitě obracíme se na obce
Biskupice. Kněžiťe Mladotice. Závratec. kde nejvíce
koní se chová. — U příležitosti svatého bířmování u
pozorňujeme na milou upomínku, již každému poskytne

. p. fotograf Ludvík Fiedler v místě, který kulanině a
velmi pěkně fotografuje. — (Trafika.) Jsme zvědaví,
zda u nás trafiku po zesnulé pí. Pokorné obdrží israe
lita čí nic? Což nenf u nás jiného člověka, kdo by se
také k tomu hodil? Nebylo by na př. vhodné místo u p.
S. Kosiny? — (Svěcení praporu). V neděli dne | 28.
června koná se o půl 5. hod. odpol. svěcení spolkového
praporu spolku »Rovnost«, jež vykoná Jeho Excelence
nejdp. biskup dr. Josef Doubrava. Zveme uctivě okolní
spolky. jednoty a sdružení by v imposantním počtu se
dostavily. Jiných oznámení nebude.

Kříšíice..Na"densv.JanaKřtitele,jemažzdejší,
'chrám Páně jest zabyšten, bude-<frnfosada-zdější dt
viti 100letou památku založení a posvěcení tébež chrá-*
mu. Přičiněnín, a horlivostí našeho vdp, faráře byl ko
steliček náš uveden uvnitř i zevně do nejlepšího po

Nadto dachovní správce postaral še o věžní hodiny, kte
ré bodou hlásati budoucím pokolení obětavost chu
dého, horského obyvatelstva katolického. Přifařená obec
Roudnice bude míti též památku na 100leté jubileum
v Křížlicích — novou zvonici, která ochotnosti a la

na. Svěcení zvonu vykoná se dne 28. června na Roud
nici. Doufáme, že k slavnosti té sejde se obyvatelstvo

katolické v hojnémpočtu.
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Přibyslav. (Sv. misie.) V době od 1. do 8. června
t. r. konána byla ve farním chrámu Páně v Přibyslaví
sv. misie. Misionáři byli vdpp. 0.0. Tov. Jež. P. Josef
Stryhal. superior a P. Antonín Řehoř, oba z Hradce
Králové. Účast při všech kázánich a cvičeních byla
veliká a nadšení a zájem stoupaly den ze dne. Prostor
ný chrám Páně ve všech prostorách byl stále naplněn,
lidé stáli i venku. Což divu, vždyť již více než 70 roků
na osadě zdejší sv. mísie konána nebyla. Vdpp. misio
náři pracovali nad síly lidské, neúmorně a s láskou. aby
duše získali Bohu. Bůh žehnal dílu jejich. Úchvatné by
lo, když vdp. P. Řehoř po kázání o Nejsv. Svátosti Ol
tářní činit odprošení ve jménu všech stavů eucharisti
ckému Spasiteli za všechny urážky, jež se Mu dostá
vají. Tu plakal celý kostel. Rovněž dojmem nesmaza
temným působila řeč vdp. superiora Stryhala již měl
k mužům před jich sv. přijímáním, a kdy na vybídnutí
jeho obnovovali svůj křestní slib a vyznání víry. Téhož
vdp. superiora kázání mariánské bylo arologií úcty Pan
ny Marie a hymnem Mateře Boží. jež zapsalo se ne
smazatelně do srdcí i duší přítomných. Poenřtentů všech
bylo 3400 a sv. přijímání přijmulo 5200 osob. V neděli o
generálním sv. přijímání bylo 1500 komunikantů a v
pondělí o slavností dušičkové k sv. přitimání přistoupilo
900 osob. — Vrcholem celé slavnosti bylo však svěcení
misionárního kříže v neděli odpoledne. Ačkoliv bylo ne
be mraky zachmuřeno a časem poprchávalo, sešlo se
lidu z blízka i z dáli množství takové, jakého Přiby
slav již dávno neviděla. Veliký kříž ozdobený věnci,
kvítím a stuhami s nápisem »V kříži naše spása«, „V
kříži naše naděje<, nesen byl z farního domu od mlá
denců ve slavném průvodu přes náměstí ku chrámu
Párč. Před křížem kráčel veliký zástup družiček a
Katolická jednota v plném počtu s odznaky a praporem.
Za křížem kráčelo místní duchovenstvo a hosté, kteří
k zvýšení jesku a dojmu slavnosti ochotně se dostavili:
vdp. Jan Laštovička, bisk. vikář z Chotěboře, vdp.

———+m—a
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: těmito kráčel vdp. světitel P. Josef Stryhal. Hned za

krěžna, patronka chrámu Páně Eduardina Khevenhůl
ler-Metsch-ová, která z Pohledu přijela a provázená
P. T. patronátnám komisařem, správcem velkostatku.
Rud. Rottou, jebo paní a getatním knížecím úřednictvem
ze zámku v Přibyslavi, celé slavnosti až do konce ob
covaja. Její Jasnosti paní kněžně a vdpp. kněžím ho
stům budiž zde vzďán za účast jich srdečný, povinný,
veřejný dík. Po posvěcení sv. kříže, bylo kázání u
kostela o sv. kříži a po něm nastalo loučení s vdpp. mi
sionáři. Když vdp. superior dával s Pánem Bohem, pla
kali všichni. Po kázání poděkoval mástni farář vdpp. mi
sionářům za jejich apoštolskou práci a horlivost a vo
lal jim z duše: »Zaplať Pán Bůh“ a »na shledanou!« Dny
sv. snisif byly pro nás dny slavnými, krásnými, dny mi
losti Boží. Sv. misie se zdařila plně.

Morašice u Cbrudimě. (Oslava Panny Marie.) Jest
v naších Čechách málo farnosti, kde by nebyla oslave
na v květnu sv. májová pobožnost k uctění Nejblaho
slavenější Panny Marie, každého dne anebo aspoň o ně
dělích a svátcích, Též u nás v Morašicích slavíme sv.
pobožnosti tu každého dne. Zajisté závodí se všude, ja
kož i u nás bohatým osvětlením a nádhernou květinovou
ozdobou Mariánského oltáře, rozjímáním, modlitbami,
zpěvem a čestnou stráží družiček. O tom všem se zmí
nil náš vdp. děkan při poslední sv. pobožnosti, když úč
koval všem oslavovatelům Panny Marie v tomto mě
síci a pak řekl: »Ale největší skvost byl ten, že pa
celý měsíc každého dne dvě panny tu u oltáře Marián
ského u sv. přijímání byly. Též já jsem se s velikou
radostí súčastnila. V pravdě bylo to velmi slavné, krás
né a dojemné. Na klekátku umístěném před oltářem Ma
riánským mezi dvěma wysokými svícny, na nichž se
svíčky ku poctě Nejsvětější Svátosti Oltářní rozsvěco
valy, jsme my. dvě panny, každého dne jiné. mezi mší
sv. klečely. Ku sv. přijímání nám byly do ruky dány
hořící svíčky. Vdp. děkan náš nejdřív nám nejsvětější
Tělo Páně podával a pak ostatním přijímajícím. To se
zajisté Panně Marii naší májové Královně velice lí
bilo a svátostný Pán Ježíš byl velmi potěšen. Tato osla
va byla u nás loni poprvé a my za to povzbuzení vdp.
děkanovi děkujeme. On se z toho raduje, že i letošní
obnova sv. misie, kterou řídili dp. O. O. misionáři z
kongregace Nejsvětějšího Vykupitele u sv. Kajetána v
Praze. má tak utěšené ovoce. — I.

Markoušovice. (Hudba chrámová.) O Božím Těle:
Introit: »Cibavit« a Komunio »Ouotiescungue« jednohlas
ně s průvodem varhan od Bonvina, Oraduale: »Oculi
on;nium“ a Offertorium: »Sacerdotess dhlasný smíšený
sbor s průvodem varhan. Sekvenc: »Lauda Sion« cho
rál edice vatikánské s průvodem varhan, pevné, části
mešní dhlasý smíšený sbor s průvodem varhan a Or
chestru od Říhovského Op. 32. — Při průvodě: »Pange
lingua“ pro dhlasý smíšený sbor s průvodem orchestru
od Reimanna, Text Motteta při I. oltáři: "Ego sum pa
nise, při II. oltáři: »Caro mea< musily býti dle rituálu

guam suavise a při IV. oltáři: >O sacrum. convivium=
pro 4hlasý smíšený sbor s průvodem orchestru od Rei
mznna jest správný. Cestou od 4. olt. a v kostele »Te
Deuin< chorál edice vatikánské, »Tantum ergo« — »Ge
nitori« pro 4hlasý smíšený sbor s průvodem varhan a
orchestru od Reimanna. Nová krásná nebesa, nová rou
cha inešni. účast obou sborů hasičských. obou sborů vo
jenských vysloužilců, obou zastupitelstev obec.. veliká
účast obecenstva z farní osady i sousedních osad, ve
liká řada družiček siavnostní náladu jen ještě zvgšo
valy. Na pout sv. Jana Křtitele se připravuje: »Asper
ges« chorál edice vatikánské. Introit: »De ventre ma
trise a Kommunio: »Tu puer« jednohlasně s průvodem
varhan od Leitnera, Offertorium pro 4 hlasý smíšený
sbor s průvodem varhan a velkého orchestru od Tau
bitze Op. 6. Tato mše musila zvláště v Kredu býti pře
pracována, opakující se text (orakovati které slovo v
Kredu je kongregací ritu zakázáno) byl škrtnut, schá
zející (vynechati které slovo v Kredu je Kongregací
ritu zakázáno rovněž: výnosy 2 7. IX. 1861 a 22. 1.
1862) doplněn. Takové opravy se musí skoro v každé
»měi« provésti nežli se smí dávati, ani naše mše nej
nevější nejsou prosty těchto hrubých chyb. — »Tantum
ergo“ »Genitori« pro dhlasý smíšený sbor s průvodem
varhan a orchestru od Reimanna, »Salve Regina« pro
dhlasý smíš. sbor s průvodem varhan a orchestru od
Giittlera Op. 68. »Tantum ergo« — »Oenitori při témž
obsazení od Reimanna č. 2 — Na sv. Petra a Pavka:
Introit: -Nunc scio vere« a Kommunio: »Tu es Petrus
Ihlasně s průvodem varhan. Graduale: »Constitues« a
Offertorium: »Constitues« pro 4hlasý smíšený sbor »
průvodem varhan a velkého orchestru Kristinus Op. 68.
č. 1.pevné části mešní při témž obsazení od Giittlera
Op. 64 in B »Tantum ergo« »Oenitori. při témž obsa
zení od Reimanna č. 4. —- Při slavných službách Bo
žích na konci školního roku: Introit: »Mihi autem« Ora
duále: »Constitues« Offertorium: »Mihi autem« Kommu
nio: »Venite post me« recitativ S průvodem varhan.
pevné části formulář IX. »Pange lingua«, »>TeDeum“,
»Tantum ergo«, »Oenitori«, chorál edice vatikánské s
průvodem varhan.

Wšude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!



Různé zprávy.
Veřejné hudební produkce pořádají pěvecko-hu

dební a klavirní školy Ferdinanda a Málky Kneprových
v Hradci Králové ve dnech 20. a 24. června 1914 ve
dvoraně Adalbertina. Začátek vždy o 3. hod odpol.
Klavír Petrof. Vstup volný.

-Abrahamoviny JUDr. Jaroslava br. Thusa. JUDr.
Jarosl. hr. Thun dne 43. květná t. r. dovršil padesátý
rok svého věku. Narodil se 23 května 1864 v Děčíně
nad Labem. Gymnasium a univěrsitu studoval v Praze,
vdne 28. května 1890 dosáhl hodnosti doktora práv.
Nato věnoval se správě svého statku v Kvasicích u
Kroměříže. R. 1887 oženil se s hr. Marií Chotkovou,
sestrou choti následníka trůnu vévodkyně z Hohenber
gu. R. 1895 byl zvolen poslancem na český sněm za
kurii vělkostatků fideikorisních, a Vždal sé' mandátu r.
1902.Od r. 1903jest starostou v Kvasicích. Od r. 1906
jest jako kandidát konservativních velkostatkářů po
slancem na sněmu moravském. R. 1907 zvolen byl po
slancem na radu říšskou za okresy Kroměřiž, Zdounky
Napajedla. Při nových volbách r. 1911 kandidoval na
neléhavou prosbu z kruhů voličstva opět, podlehl však
alianci agrárně-sociálně-demokratické, která | zvolila
na místo hr. Thuna — Mičocha. JUDr. Jaroslav hrabě
Thun, jenž při každé příležitosti osvědčuje se jako roz

hodný obhájce práv českého národa a věrný katolík,
jest upřímným stoupencem strany katolicko-národní.

Nové porážky monlsmu v zápasu 5e skutečnou vě
dou. Proslulý Jan Reinke, prořesor botaniky na univer
sitě v Kielu. který se stal za své zásluhy vědecké do
životním členem panské sněmovny pruské. neni žádným ;

klerikálem, naopak jest přívržencem theorie vývojové. «

nemusí se piditi po popularitě tuctovým skřekem »pro
tiklerikálním=. Je-li tedy rozhodným odpůrcem atheis
mu a poukazuje-li na veliké slabiny moderních moni
stů, pak to zajisté nečiní k vůli tomu, aby se zaiichotil
jakýmkoli klerikálům. Reinke v pruské sněmovně pan-|
ské tez bázně se ozýval proti materialistickým profe- |
serům universitním a žádal docela za jejich odstranění. |
Tak daleko by si ovšem nesměl troufati v »klerikál
ním Rakousku. nechtěl-li by býti uštípán od lidí pla
cených ze státní pokladny. Reinke sepsal odsouzení
momsmu v »Deutsche Rundschau« ve článku »Důležité
problémy světového názoru«. Zde vysvětluje, jak lěžko
jest si sestaviti vědecký životní názor. Již Newton na
konci svého života se srovnával S hochem, který tu
a tam nalez! hladký kamének mořský. ale oceán pravdy
rozléval se před ním neprozkoumaný. Přírodopisec K.
A. Baer charakterisoval vědu: »Jest věčná ve svých
pramenech, nesmírná ve svých úkolech, nedostižitelná
ve svém cíli.« — V duševní činnosti tidské právě nej
těžší otázky jsou nezodpověděny. Tím je naše pozorová
ní a vědění kusé, neúplné. Dlouho to trvalo, než jsme
dospěli k poznání, že se V přírodě děje všecko dle zá
konů. Fakta experience (poznaná zkušeností) jsou prav
dou bezpodmínečnou, všecko ostatní může. býti pravdou
toliko v předpokladu větší nebo menší pravděpodobno
sti. Čím která nauka se tváří neomylnější, tím vice nás
důkladné pozorování přesvědčí. že spočívá jenom na
výkladech, nikoli však na zkušenosti. Takovým poku
sem výkladovým jest materialismus. Ten se domnívá.
že má vehmotě nejjistější podklad experience, jelikož
hmotu postřehujeme svými smysly. Dovozuje že i vše
duševní spočívá -na pohybu hmoty. Leč v tom spočívá
veliký vědecký blud. Vždyť závěrů materialismu nijak
nelze dokázati zkušeností, experiencí smyslů. Ve'ikosi
fysikálních a chemických sil lze měřiti. ale to není mož
no u sil duševních. Hnutí lidského ducha jsou sice pod
míněna živoucím stavem našeho těla, ale tim ještě není
řečeno, že duch jest pouze funkcí, že jest působením sil
materielní soustavy. Naopak zásadní rozdil duševních
a hmotných sH vysvítá z toho, že nelze tyto síly mě
řiti týmž měřítkem, dle stejných anebo obdobných pra
videl. Mrtvá i živá hmota přispévá sice k. vývoji du
cha, ale proto se ještě nikdy duchem nestává. Ve vý
voji všech živoucich tvarů lze pozorovati vedle hmot
ných jevů duchové působení. Příroda a duchový svět
nestojí proti sobě. ale nutno odraziti domněnku, že duch
jest formou energie, že jest zvláštním druhem hmotné
sily. Vždyť přece ducha nelze měřiti měřítkem fysickým.
Pravý badatel má uznati svoji nevědomost, kterou ne
má nahražovati tvrzením dogimnatickým.věděním pouze
zdánlivým. Takové nahražování jest zahalováním jedné
z nejhlubších trhlin našeho vědění a překáží pravému
pokroku, v nějž pro budoucnost doufáme. — Jednotlivé,
činitele příčinnosti sice můžeme poznávati, ale celek
příčinné odvislosti naším zrakům uniká. K nejdůležitěj
ším problémům světového názoru patří, zda dlužno U
znati duchový princip. ovládající a pronikajich hmotu
a mechanické síly. jež se účastní na utváření organismu.
Přívrženci materialismu duchový princip popšrají. Leč
— člověki se svým duchem jest přece také sám kusem
přírody. Poplrají-i materialisté cíl a účel v přírodě. tu |
mají míti na mysli. že člověk, jakožto část přírody svou |
vůlí přece směřuje k určitému cHii. Zde tedy jedná pří
roda účelně. Účelné jednání člověka jest výronem jeho
ducha. Nemáme příčiny ohražovati se proti duchovému.
účetnému působení v přírodě. Nemáme příčiny popíratí
ten, duchový princip, jemuž se v náboženství připisuje
stveření a řízení světa. — Tak a podobně veliký uče
ne se staví prot přemetům monistických pověr.

. Vyznamenání českého kněze v Americe. Knězi Jos.
Gzýduškovi -ve. dWahpetoou v Dakotě udělil gavernér
Henns členství Amerického mírového jubilejního výboru
Sev. Dakoty.

—m——1

Čínské zvláštnost. U nás při hostiné sedí host po
pravici hostitelově, v Číně po levici. U nás nejdříve lí
-se polévka u Číňanů napěkiŘdy. U nás při jídle je nej
větším zlozvykem mlaskánl, kdežto Číňan, aby hostiteli
naznačil, že mu chutná, mijaská hlasitě. Evropané jedl
pomocí nože a vidličky, Číňané. zvedají jídlo do výšky

a odtud házejí do úst. My platíme porto. odestláme-li
dopis, Číňané přijímají-li jej. U nás děti ve škole obrá
ceny jsou k učiteli obličejem, v Číně zády. Kdyby se
u nás řeklo dámě »starý drak=, platilo by to za nejsu
rovější urážku, kdežto v Číně jest to čestný a velice
lichotivý titul. U nás dává otec dceři věno (má-li ně
jaké). kdežto u Číňanů obdaruje po svatbě zeť tchána.
U nás při návštěvě cizí domácnosti na znamení úcty
snímáme s hlavy klobouk, kdežto Čiňané naopak hlavu
přikrývají.

Znovuzlacení a Opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlscovačský

GAUDENC APPL
V LITOMVYŠLI.

Doporačeonípo ruce. Ba požádání jsem
vědy k službám bezplatně k ústnímu

jednání se dostaviti. :
X

Divná retorma dělnického hospodaření. Čím kdo mé
ně umí, tím více slibuje. Zprávy o korupci v hospoda
ření vídeňských soudruhů dělnickými penězi pronikají
vzdor všemožnému tajení vždy hlasitěji na veřejnost.
Dělníci, kteři léta stáli v popředí soc. demokratického
hnutí, povstávají na schůzích a mluví veřejně o neho
spodárnosti v červených konsumních spolcích a o hrů
zovládě jisté kamarily. Zajímavé údaje o korupci v
Prvním dolnorakouském dělnickéh konsumním spolku
přeanesi na schůzi ve vídeňském okresu Meidlinku dne
8. června soc. demokrat Tempfer, který byl šest let
zřízencem konsumního spolku a kromě toho předsedou
okresní kontroly a členem okresního výboru. — Temp
fer byl asi před rokem důkladně vyléčen ze svého ho
rování pro soc. demokracii, když byl dokonale prohlédl

jednání vůdců. Zmíněný soudruh udal, že V dotyčném
konsumním spolku řádí kamartla asl tuctu osob. Jestliže
někdo se proti jejímu řádění ozve, je bezohledně pro
nástedován. Zřízenci spotřebního spolku jsou přímo u
jařmení a úplně nesamostatni. V dolnorakouském spo
třebním spolku byly po mnohých nákladných stuďřjních
cestách provedeny některé změny, jež však spolku byly
na škodu. Tak tomu bylo s pololetním vyplácením divi
dendy, místo čtvrtletním o se zvýšením obchodního po
dilu z dřívějších 10 K s 5 procenty na 20 K dnesvůbec
bez úroků. Kromě toho zboží namnoze ve spotřebním
spolku je dražší než u obchodnika. Hospodářství v tom
to spolku spotřebním bylo tak vzorné, že reservní fond
v obnosu tří čtvrtí milionu byl za tři léta rozprášen.
Zvláštní revisní výbor zjistil ve správě spotřebního
spolku skandální věci. Všude byly schodky. V uzenář
ství schodek- 56.000 K. v mlékárně 40.000 K, v pekařství
se prováděly se stoji takové pokusy, že za pár neděl
n:vsily býti zahozeny a peníze byly ztraceny. Při náku
pu mouky v jednom mlýně na Moravském Poli odhalen
sk-ndálek, šlo o provisi v 'obnosu 10.000 K. Výroční
zprávy členům i úřadům byly, jak Tempfer odhatil. ú
plně zíalšovány. Vše to dělal tajemník spotřebníhospol
ku Exner. který jednou se vyjádřil vůči posl. Rennero
vi v parlamentě. že s takovým hospodářstvím to dále
nepůjde. V uzenářství bylo loni hozeno do stoky 15.000
kg masa a během úředního vyšetřování bylo schováno
do vytahovadla dalších 5000 kg. Toto maso by'o později
dílem vyuzeno. dílem sesekáno do „vídeňských salámů“.
Slanina pod rukou byla prodávána laciněji než kupujícím
v pobočných závodech. Také při nákupu zboží se dály
věci docela pozoruhodné. Dozorčí rada a představen
stve nechtěli o tom všem nic věděti a sváděli vše na
taicmníka Exnéra který dnes je majitelem domu a ob
chodu. Konečně »byli vystoupeni- i předsedové dozorčí
rady a představenstva, ale oba mají dnes teplá místeč
ka u nemocenské pokladny. Zástupce předsedy dozorčí
rady, na němž také uvázlo něco z toho skandálu.

hlédnouti. Kostel sv. Jiří (z 10. století), v nejkrásnějším
románském slohu, vyhlíží jako ssutina. Sloupky román
ské ulámány, barevná okna rozbita, kus klenby se sří
to, poněvadž při opravě střechy staré cihly házely se
prostě na klenutí, které tíhy té neudrželo. Padesát for
štěrku vyvezli potom ze svatyně, kde ie pohřben král
Vratislav a kněžna Ludmila. Na podlaze kostelní válely

ženského kláštera. Některé tyto obrazy mají díry a pro
špínu a prach jsou nepoznatelny. Také kostelní zajtmavé
fresky jsou v prabídném stavu. »Mé řádky«, píše do
pisovatel »Reichspostu«, »mají za účel upozorniti kul
turní historiky na vzácnou stavbu románskou, aby ko
nečně učiněn byl konec tomu, jak se s kostelem na
kládá. Už léta se na něm neprovádějí opravy a přístup
sem jest přísně zakázán. Já jsem si vstup přece vy
mohl. Podle toho, co jsem na pražském hradě viděl.
mám radost, že zodpovědný zámecký hejtman Zapletal
ze svého místa odejíti musil.. — K tomu »Čech« dodá
vá: »Dovídáme se, že náhlé pensionování Zapletalovo
souvisí s nečekanou a nehlášenou návštěvou choti ná
sledníka trůnu. vévodkyně Hohenberské, která, kupujlc
cosi v Praze, zajela na hrad a dala si zotvírati všecky
místnosti. Doufáme, že mladočeské vedení postará se
nyní o to, aby na místo Zapletalovo dostal se muž, kte
rý si bude vědom. jakou budovu spravuje, jemuž praž
ský královský hrad bude nad kasino a jeho herny a
ochrana památek dražší nežli germanisace.:

Husitská politika. Rámusitlo se na všecky strany.
každou chvíli hřměl hlas husitského zvonce — ale málo
se pracovalo. Husitští romantikové se domnívali, že snad
Hus dobude pro Čechy všecka práva i bez přičinění
svých liberálních chvatořečníků. Lidé, kteří vytýkali ka
tolikům důvěru v orodování svatých, mínili zajístítí če
ská práva lacinými úklonami před Husovými sochasti.
Kaizlova korespondence prozrazuje nejžalostnější zjevy
z tábora novohusítského. Na př. 21. května 1892 (tedy
sotva rok po velikém vítězství | mladočeské strany)
Kaizl psal dru Juliu Grégrovi: »Vy sotva máte tušení.
jak žalostně to ve straně (mladočeské) chodí a“vypa
dá. Včera a předevčírem dáno klubům pokdy, aby před
prvním čtením radily se 0 valutě. [ náš klub byl svo
lán — ve čtvrtek na 3. hod. odp. a v pátek na 3. hod.
odp. Obakráte nesešlo se jich nikdy. tolik, aby byla
schopnost uzavírati, t. j. ani polovic poslanců. nebyla.
přítomna. Z parlamentární komise byl jsem tam jediný
— prof. Tilšer se omluvil, dr. Engel v Kar. Varech, dr.
Herold v Praze, dr. Ed. Grégr stále. v Praze, dr. Tro
jan starý churavec. Tak vyhlíží organisace a práce v
klubu. A tu-se doma chrlí oheň a síra V novinách a vé
schůzích. mluví se a nabádá k nejostřejší oposici — ale
ani polovici poslanců není to vše S to k tomu pohnouti.
aby aspoň byli ve Vídni, nepravím ani, aby pracovali.
A myslite. že tuto »ostrost« nevidí parlament a vláda?
Tak se to nedělá a tak to nejde. Není to v nás a není
to ve straně a nenapraví se to ani pokutami ani po
bídkami. To vše se už stalo. My jsme v tom marasmu už
dnes, ve kterém bývala strana staročeská. Teď zase
jsme hnáni k tomu, hlasovati proti tomu, aby valuta. při
kázána byla výboru. Zase to prý žádá »národ«. aby se
ta věc ani nepřetřásala, týž národ, kterému jsme ve VO
lebrím programu slibovali, že i zasadíme se o nápravu.
Ale p. Krumholz (poslanec) atd. nechce ani mluviti.
Mně zdá se. že jsme se jinak i ve výkonném výboru
usnášeli: zkoušeti, kritisovati, oponovati. Národ| náš
ten způsob postupu bez váhání by schválil a vůbec ten
hlas národa přečasto bývá týž kterým se do něho
mluví. Já mám nejhorší obavy pro osud a konec naší
strany. Vám na ní přece také záleží — myslíte. že dá
se ještě. napraviti?< — A jak se vžchopili radikální dě
dicové starší generace mladočeských husitů? Večerník
»Nár. Listů« z 16 „Června sděluje: »Netečnost k veřej
ným věcem v Brně stane se příslovečnou. Nedávno
musila býti mimořádná valná hromada brněnské Mati
ce školské. ná níž nepřišlo ani 40 lidí, odložena. Na
valné hromadě Moravské musejní společnosti bylo V
české kurii přítomno asi 20 lidi, na valné hromadě druž
stva Národního divadla asi 30 lidí. A to je před stavbou,
na níž máme vydupat ještě mihon peněz. Poměry tyto
jsou hrozné a ukazují, že rozvrat všeho na Moravě je
hrozný. Bylo by na čase. aby se přece vážní činitelé
pokusili o nápravu veřejných poměrů. Musilo by to jíti
i přeshlavy těch. kdož zavinili tuto bídu veřejného ži
vota.« — Ani těmto moravským liknavcům Hus nepo
spiší na pomoc. Ozýval se trumfální zpěv, jak se 0
zdraví moravské poměry, až svornou A nerozdílnou
rekou moravských radikálů budou klerikálové odstře
lení. Nyní pokrokáři stojí u kapelnických pultů, mail

da. je samozřejmo. Soudruzi sice brojí proti zpovědniímu
tajemství, ale v tomto případě je jim zachování sta
jemství —-obchodu“ základním požadavkem strany. Vel
mi neslavnou úlohu hrál při tom také jeden z „vůdců
d;. Beno Karpeles jemuž mzdy zřízenců jsou příliš vy
soké a který dovolenou pro zřízence považuje za zby
tečnou. A to je zástupce soc.-demokratický v sociálně
pelitické komisi! Chtěl v soc.-demokratických podni
cích: zavésti dokonce mladistvé dělníky!

Křiklavá nešetrnost k starobylým památkám. Po ne
nadálé kontrole byl. dán zámecký hejíman pražský do
pense. Španě!ský sál a dřevěná stropní konstrukce byly
sotva v pořádku, protože hejtman nedovolil strop pro

tu. Ale kapely podřimují. Vzchopl se k intrádám a veliké
akci teprve tehdy, až se zas bude jednat o zmrskání ka
toctva.

Co plati katolík v Německu. Vzpomenou-li si u nás
na nějaké manifestace pokrokáři, židé. vomnomyšlen
káři, hned státní úřady vycházejí vstříc s velikými Ú
klonami. Když však se měl před 3 lety staviti katolický
sjezd v Olomouci, hned naznačeny takové výhrady a
ohrady úřední, že se musilo přikročiti k zvláštním Ir
tervencím. rekursům, protestům atd. Pomalu by nebý
val dovolen ani veřejný průvod. — Zato však »Kólni
sche Vo'kszeitung« 0 přípravných pracech k 61. siezdu
katolíků německých v Minsteru podává zprávy velice
poučné. Poněvadž se na hlavní sjezdový den očekává
do Můnsteru až 100.000 osob a poněvadž by hlavní ná
draží nestačilo na rychlou komunikaci. bude zřízeno



pět nádraží provisormich, na která železníční ministr
povolil již 64.000 marek z disposičního fondu. Město
propůtjčilo sjezdu pro uzavřené schůze veliký radniční
sál a dá mimo to subvenci na sjezd, který dle dosavad
nich rozpočtů bude vyžadovati nákladu 110.000 marek,
z nichž už 80.000 marek pro úhradu je sebráno. Občan
stvo milnsterské postará se o výzdobu města ve dny
sjezdové samo. V průvodu sjezdovém půjde přes 50.900

proudech. A to už byl dán předsedům spolků jinošských
pokyn, aby sjezd svým členstvem příliš četně neobe
stlall.

Jaké bylo vedení Italských stávkařů. Řádění těch,
kteří přece měli spory výhradně se zednářskou vládou,
vybíjelo se na církevních budovách. Ty snad nejspíš
zavinily vládní útisk!? Stávkaři zapálili a zpustošili
řadu katolických kostelů. Ve Fusignanu, městě s 5000
obyvateli, socialisté, republikáni a anarchisté napadli
a vyloupili všechny čtyři kostely. Stolice, lavice a zpo
vědníce vyvlekli z kostelů a postavili z nich barikády.
Sochy, mešní knihy a kříž spálili. V Alfonsinu socialisté
zapálili kostel, který úplně shořel. Ve Voltaní vedrali
se v jednu vilu a vydrancovali domácí kapli. soukro
mou kapli hr. Manzoniho pak zapálili. V Mezzanu u Ra
veny povstalci kostel zapáhli, vtrhli do fary, vyplenili
ji a kněze donutili, aby svlékl kněžský talár, který pak
spálili. Též v Sinigagki socialistický zástup založil oheň
v kostele. Rovněž tak v Cesenaticu, kde je starý pa
mátný kostel a v Imolu. — Žhářstvím, loupežemi, bar
barským pleněním a pustošením soukromého majetku
socialistické dělnictvo italské chtělo uplatniti své po
žadavky. Na tato místa, do těchto nížin a kalných spo
pin přivedly jej zásady rudé internacionály. Prohlašují
li socialističtí vůdcové italští, že za zločiny revolucionář
ských stávkařů nejsou zodpovědni, pak obelhávají ve
řeinost způsobem křiklavým. Štvanice, které krátce před
tim prováděli, svědčí významně, kdo zavinil takový re

voluční směr.
Protikatolické řádění, Čím více se křičí proti »kle

rikaismu«, tím výše stoupajf dravé vlny protinábožen
ské, tím drzeji vystupuje barbarství, posmívající se
každému náboženskému projevu. Jest věru příznačno,
že právě v posledních letech, kdy prováděny nejhorší
protikatolické štvanice, tolik posvátných soch rozbito
nebo zhanobeno. Nejnověji sdělila »Stráž« z Telče: »Ve
líkého sprosťáctví dopustili se pokrokovt vychovanci na
soše sv. Jana Nepomuckého, která již dlouhá léta stojí
na hrázi rybníka »Ulického« blíže starého města. Každé
ho roku uctívána památka sv. Jana večerní pobožnosti
po celý týden. Ze středy 20. května na čtvrtek 21. ve
svátek Nanebevstoupení Páně, když lidé ubírali se na
ranní služby Boží, spatřili, že socha sv. Jana má na
krku přivázanou sádrovou dýmku na krátké černé

troubeli a v ruce, ve které má palmu, postavenou láh
vičku s napodobeninou červené kořalky. Bylo zavede
no vyšetřování, které však skončilo, jako vždy bývá
— nezdarem. Před několika lety byly poškozeny dva
kříže na předměstí »Podolí«, a vyšetřování nemělo žád
ného výsledku, což je ne trochu, ale hodně podivné a
nápadné.«

Tři miliony korun měl by stát vydati na české ško
ly ve Vídni, kdyby měřil stejně české menšiněvídeňské
jako německým menšinám v Terstu, Tridentu a Pulii.
V těchto třech městech vydává ministerstvo vyučování
dle rozpočtu na rok 1914-15 na německé a měšťanské
školy obecné 703.709 K ročně. V městech oněch žije dle
sčítání roku 1910 celkem 23.721 Němců. Ve Vídni bylo
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napočteno Čechů 98.461 a příklušelo by jim tedy dle
stejného měřítka obecných škof-sfátních skoro za 3 mil.
korůn. — Místo toho však brálil- se obec vídeňská če
ským školám soukromým, které zřizuje »Komenský« a
stát to mlčky trpl. Zatím tedy jsme zcela odkázání na
národní svépomoc. Podporujme »Komenského« ve Vídní
III., Miůnzgasse 8., jež vykonává úkoly matice školské
i obranné jednoty. :

ve Vídni reservní fond 75.000 K. nashromážděný z prv
ních dob nesocialistické správy, byl za 3 leta promar
něn, řeznictví skončilo deficitem 56.000 K, mlékárna de

Ficbinger zřídil ve svém domě v Litoměřicích útulnu
pro české učně. Němečtí nesnášeřivci podali však měst

aby še postarala u nadřízených církevních úřadů, by
msgr. Fiebingrovi zakázána byla další jeho činnost. —
V zemském výboře bukovinském. porvali se .výboři On

kangvi do tváře osušovátko. — Reálky budou prý roz
šířený o osmou třídu. Množství zapamatované látky
nemá býti měřítkem zralosti žáků, nýbrž duševní jejich
vyspělost. — Carnegiova komise zjistila, že ani za prvé
ani za druhé války balkánské celkem nebylo dbáno
mezinárodního práva. Shledala však také, že výrok ře
ckéhe krále, že »Bulhaři jsou bestie«, byl neobrávněný
a že právě Bulhaři počínali si ze všech nejlidštěji. —
Na sjezdu amerických žen v Chicagu (3000 přítomných)
dnešní ženská moda prohlášena za přehnanou. Má býti
dosazena státní komise, která by se švadlenami praco

vala na sjednocení mody. Toilety z Francie hodí prý
se pouze pro dámy z polosvěta, ježto pořádná žena
nemůže nikdy vydati tolik peněz za své obleky. —
K vůli snazšímu dozoru na středoškolskou mládež zave
deny budou v Dalmaciř uniformy pro studenty. — V ne
děli při volbách ve všeobecné kurii pro zemský sněm
istrijský, odevzdáno pro vlašské kandidáty 21.028 hlasů.
pro chorvatsko-slovinské 29.574 a pro socialistické 5171
hlasů, čímž dokázáno, že Slované v Istrii jsou v pře

vážné většině, třebaže tam vládnou Italové.
Kniha zvlášť vyznamenaná a významná. Veřejné li

sty oznámily již, že Jeho Cís. a Král. Vysost následník
trůnu dal vysloviti Zemské radě katolíků v král. Če
ském (Praha II., Myslikova ul 5.) Nejvyšší Svůj dík
za vydání původní české zprávy o nezapomenutelném
světovém eucharistickém kongresu ve Vídní r. 1912. U
pozorňujeme katolickou veřejnost na krásnou tuto kni
hu, obsahujíci nejušlechtilejší plody ducha předních ka
tolických řečníků, vědců a spisovatelů domácích i ci
zích. Na 30 autorů nejzvučnějších jmen zastoupeno jest
v této knize sličné typografické úpravy, obsahující více

než dvacet tiskových archů a opatřené množstvím pů
vodních vyobrazení a podobizen. Knihu tuto měl by si
opstřiti každý katolík, kněz i laik a neměla by schá
zeti v žádné katolické knihovně. Cena 3 K 50 h jest
velmi mímá. Skvostně vázaný výtisk ve zvláštním tu
hém pouzdře stojí K 5—.

Stálé domácí vězení bez útěchy mají venku ubohé
nevidomé dívky. Šlechetní dobrodinci pomozte jim do
Útelny slepých dívek Praha-Kampa. Příspěvky. potra
viny a pod. přijímá s díky správa Útuhy.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze VII. vydala
následující tržní zprávu: V pondělí dne 15. června 1914
byl průběh pražského ústředního trhu dobytčího mdlý,
prodávali se prima voli vlekle, voli dalších jakostí vá
havě, býci (malý příhon) prostředně, tučné krávy a ja
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lovice čileji. Zbóží jakosti uzenářské bylo zanedbává

no a celkový obchod děf se při apatickém smýšlení.
Konečným výsledkem bylo oslabení cen. Neprodaného
dobytka odehnáno z trhu 29 kusů. Příhon byl o 80 kusů
větší hež poslední pondělní trh.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
po mnohá desftiletí vy-pra ,udečnílikérpodnázvem„Mášený

Aměrsde kondresntJy
A. 3. Andres v Ustí n. Orl.,

torárna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame
- oogaacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
| růmu a všech drahů nejjemnějšíchlikérů v cenách

nejlevnějších.P. T, ům obchodníkům a

| hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

|

|Výtečný spis! Velmi důkladný!

OpiPIŘISMUS

zdokonalením křesťanství?
Napsal

dr. Josef Novotný,
profesor bohosloví v Hradci Králové.

Vydalo »Politické družstvo tiskové« v Hradci
Králové. — Tiskem Biskupské knihtiskárny

-v Hradoi Králové.

Cena 2 K 60h.

Z obsahu: Pojem a účel spiritismu. — Původ jeho.
— Co jsou media? — Jak vypěstovati medium? — Ob
ras kroušků spiritistických. — Růsné druhy medií. —
Zjevy spiritistické. — Co je příčinou zjevů spiritisti
ckých? — Hlavní zásady učení spiritistického. — Po
měr spiritismu ke křesťanství. — Následky spiritismu
pro zdraví lidské. — Sociální program spiritistů. — Do
mnělá cena spiritismu. —

Objednávky vyřizuje

Družstevníknihkupectví
v Hradci Králové (Adalbertinum).

v Hradci Králové, vys. důst.
konsist. radovi a emer. bisk. vikáři

db
Atby vzdáváme | veškerému velect.

i všem koláturníkům oubislavickým, zesnulým naposledy rozloučiti.

T Jišíně, 16. června 1914.
Zaplať Bůhl

P

faráři úpiokému a Fr. Knapovi,
řeč.Posléze stejně srdečné
ostrostřeleckého v Jičíně,

zvláště p. řídícímu učiteli Cvrčkovi, jakož

Jménem všehopříbuzenstva:
Anna HKasková, sestra.



Sutražetky.
V Anglii, kde mužové vynikají vzácným kli

dem v uvažování o záležitostech veřejných, po
číná si jedna kategorie žen po způsobu furií při
svých soustavných snahách, aby se dostalo ženám
hlasovacího práva.

Víme dobře ze zkušenosti, že ani nynější vše
obecné hlasovací právo, jaké vidíme v Rakousku,
ve Francii a jinde, není universálním lékem na
hojení sociálních a politických neduhů. Naopak i
upřímní demokraté s bolestí poznávají, jak veliký
počet zištných demagogů dostal se k moci a peně
zům právě branou všeobecného práva hlasovací
ho. Jestliže mužské pokolení, které jest zatím lépe
vychováno k rozhodování o věcech veřejných, po
sud tak málo politických a autonomních zlořádů
odstranilo, tím méně možno čekati okamžitou ná
pravu od vkročení žen do sborů zákonodárných,
jakkoli by neškodilo, kdyby vynikající Ženy V par
Jamentě spolupůsobily.

V Austrálii posud hlasovací právo žen málo
se v praksi osvědčilo, tak že i pokrokovci ote
vřeně kárají některé nepřístojnosti, ke kterým do
šlo touto emancipací. V Americe již první pokus
zklamal na celé čáře. Celé zástupy žen málo uvě
domělých anebo výdělečných nabízely své hlaso
vací lístky ke koupi.

do svých programových požadavků zařadily hla
sovací právo žen, až příliš málo spěchají na prak
tické provedení tohoto přání. Bojí se, že konser
vativní ženy velikou převahou svých hlasovacích

z jejich pevných držav.
Hlasovací právo žen není zavedeno ani v ze

mích největšího radikálního fanatismu — v Portu
galsku, Francii a Italii.

fražetky bylý vyvezeny na taková odlehlá místa,
kde by jejich zběsilost byla bezmocná. Veřejné
mínění jest do nejvyšší míry pobouřeno proti ne

ani jeho syn. Mnozí navrhuji, aby zarputilé ženy,
kterč nechtějí přijímati ve vězení potravy, nebyly
uměle vyživovány, nechť prý sufražetky dle li

užitek jen tehdy, nachází-li se V „ruce člověka
uvědomělého a svědomitého. Proto jest potřebí
lid v autonomii důkladně vzdělávati dříve, než se
mu svěří rozhodování o zastupitelstvu ve sborech
zákonodárných.

Anglické sufražetky jako šílené dommáhají se
hlasovacího práva způsobem nejbouřlivějším, jako
by stát neměl naprosto jiných důležitějšíchpotřeb.
Jsou to také vaktou většinou ženy takové, které
zanedbávají nejbližší a nejdůležitější povinnosti
svého stavu.

Tyto mužatky páší k vůli zdůraznění svého
hlasu zločiny tak rafinované a křiklavé, že nad
nimi trnou i lidé ducha zločinného. Skoro každý

nech anglických furií. Kladou pumy, zapalují ve
řejné budovy, činí útoky na nádraží a vlaky, vy
hazují do povětří vily, rozbíjeji výkladní skříně,
Dovedly se vplížiti až ke stupňům krále. Tak při
slavnosti v Buckinghamském paláci minulého týd
ne byla učiněna rozsáhlá bezpečnostní opatření.
Náhle však, když 900 osob defilovalo před králov
ským trůnem, zazněl jasný hlas: >Kdy chce Vaše
Veličenstvo učiniti konec trápení žen?« Mladá dá
ma, která tato slova pronesla, klečela rukama se
piatýma ku králi.

Sufražetky jsou odsuzovány k přísným tre
stům. Ale demonstrují tím, že ve vězení odmítají
potravu a dělají »hladovou stávku«. Ale i zde jest
jejich odpor »lámán« tím, že jsou umělým Způso
bem vyživovány. Sufražetky jsou nemálo rozezle
ny nad touto »nelidskostí«. V kostele Brompton
v Londýně se dopustily v neděli hrubého rušení
bohoslužby. Počaly se modliti svoji zvláštní »li
tanii« za blaho sufražetek, které jsou z nařízení
vlády nuceně vyživovány ve vězení. Došlo k zuři
vému boji, při němž lítaly klobouky. šaty byly
rozedrány, z úst, tváří a nosů proudila krev. V bo
ji se pokračovalo před chrámem, když policie bo
jovné ženštiny vytlačila ven. Ve Wesiminsterské
kathedrále došlo k podobnému případu. Když kázal
P. Vaughan, vystoupila na druhou kazatelnu su
fražetka a rozpínajíc ruce k oltáři volala: »Před
Nejsvětější Svátostí protestují proti umělému ži
vení žen ve vězení!« .

Ve westminsterském chrámu též zapálena puma,
aby nádherná svatvně vyletěla do povětří. Sufra
žetky ničí jako divé památné sochy a obrazy, okr
vavují strážníky, rozbíjejí veliká skladiště atd.

Právě dochází zpráva, jak zatčena sufražetka,
která na výstavě koní chtěla způsobiti pumový
atentát. Byla oblečena jako ošetřovatelka nemoc
ných a nesla na rukou novorozeně v peřince.

Tyto ženy si nalezly i způsob, jak se zbavo
vati taině potravy, která jest jim ve vězení do
úst vpravována násilně. Uvážliví politikové angli
čtí se v úžasu táží: »Těmto ženám se má snad
svěřiti starost o blaho a pokoj ve státě? Tyto
mužatky snad se budou říditi při svých usneseních
nějakým soucitem?«

Anglická vláda pomýšlí nyní na stihání těch
osob, které přispívají sufražetskému fondu, chce
také navrhnouti v parlamentě, aby nejzuřivější su

Sufražetky vidí přece v Anglii velikou řadu
nesrovnalosti jiných, mohou pozorovati, že leckde
angličtí mužští poplatníci nemají ani taková práva,
jakým se těší i líné ženy anglické. Nikde jsme ne
četli, že by bývaly na př. sufražetky vystoupily
pro nezadajná práva katolických občanů v Irsku,
když protestanté ulsterští vystoupili proti nim tak
despoticky a přímo otrokářsky, hrozíce jim ruč
nicemi v celých regimentech. Jak vděčné by na
lezly pole sufražetky na poli humanity zvláště v
Londýně, kde jest mezi chudinou tolik bídy! Až
by dokázaly, jak veliký mají soucit s trpicími a
jak je pohoršuje každá veliká nespravedlivost,

nečnému uspokojení těch lidumilných žen, které
by volaly způsobem v civilisovaném státě přípust

BF Světoznámá kola "UB

firma:

L ADIASLVŠVESTKA
Praha, Václavské u.63.(2

Kulturní jiskry.

Krejčího byla v >»Času« zkritisována dle záslu
hy. To již byl první podpal k výbuchu, ačkoli pře

nou vědu a nikoli za každou cenu ukojení své cti
žádosti. Když však začal předvolební rej, »Čas«

pak by angličtí muži sami učinili kroky ke ko

ným po svém hlasovacím právu.

pětiletou písemnou zárukou dodárů

Úvěrahodným osobám též na mírné měs. splátky. Žádejte cennfky.

Monista proti Masarykovl, Plytká práce F. V.

ce n'onista má hledati dle svého programu skuteč

z důvodů agitačních zcela zbytečně rýpl, že Krejčí

-ee——-m———
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ní. Chtěl-li >Čas< Krejčimu šlápnout na krk, mohl
to učiniti snadno způsobem věcnějším, zcela p'e
svědčivým, nebylo potřebí odbývati spisovatele
nafouklou frásí. Krejčí přičítá ten výrok vzhleden
k usvědčujícím okolnostem Masarykovi, jemuž 4
dresuje dne 11. t. m. v >Právu Lidu« tato slova:
>1 o mé literární činnosti máte právo soudit, jak
Vánelibo, já však zase mám právo žádat, abyste
ji dříve znal, nežli uad ní vynesete soud.“

Toto obvinění v listě soc. demokratickém ostře
charakterisuje cesty »věcné« kritiky Masarykovy.
Když katolický tisk dokázal Masarykovi, že sou
dil a odsoudil spisy katolické, jichž vůbec nečetl.
ticho bylo v táboře »nejuvědomělejších.« A přece
právě každý pokrokář se měl vážně zamysliti nad
komedil, kterou Masaryk páchal se svým čtenář
stvem. Právě pokrokoví osvícenci měli odsouditi
nepoctivost, která na př.do spisukatolického drze

vpašovala opačný obsah. —>Realismus«Masarykův
chycen za vlasy teprve tehdy, když jeho ledzby
lost skřipla monistu. Krejčí končí svůj otevřený

chovám, nemůže mi bránit, abych Vám nepřipo
menul, že jednou z věcí, jež jste nás kdy učil v
českém životě co nejúsilovněji potírat, byla da
bylost a povrchnost.«

Jméno Jerusalem. Dr. Slabý v >Časopise kato
lického duchovenstva« v obšímé a hluboce zalo
žené studii uvažuje o správném významu jména
»Jerusalem<. Podrobně probírá různá jména, jaká
tomuto proslulému městu byla dávána, na jemných
vážkách kritiky oceňuje různé posudky, které již
dříve byly v různých zemích otištěny. Mimo jiné
praví: »Přímé vědecké bádání o jménu Jerusalem
není příliš staré . . . Svatým městení je židům, ne
boť zde byl střed jejich slávy, střed jejich boho
služby starozákonní, nádherný chrám. V něm byl
po staletí uctlván >Svrchovaný«. Městem svatým
byl Jerusalem i Arabům. Jest také druhou svatyní
islamu; kdo nemůže do Mekky, musí aspoň do Je
rusalema. Arabové nazývají Jerusalem >dům (0
bec, město) pokoje.< Jméno Jerusalem značí »mě
sto Boží, příbytky Svrchovaného«.

. Penslonát pro dívky otevře počátkem školní
ho roku 1914-15spolek Zdislava v Brně vOchra
novně na Vídeňce. Dívkám dostane se nejen řád
ného vychování křesťanského, ale i náležitého
poučení a navedení, jak si mají vésti nejen v do
mácnosti, ale i v životě společenském. Výchova i
řízení pensionátu svěřeno jest Školským Sestrám
mateřince Horažďovického, které v Ochranovně
působí. Prospekty zasílá na požádání představená
»Ochranovny«< na Vídeňce v Brně.

Státní starost o české požadavky. V Praze
pro samé husitské nadšení nezajistila si radnice

včas stavbu techniky na letenské stráni tak že
vláda zakoupila pro novostavbu techniky pozemky
na katastru vinohradském. Sám Mattuš v dojmu
nad takovou ztrátou promluvil: »Ani v dřívějších
dobách nebyl stát k našemu městu štědřejším: Ne
vystavěl skoro ničeho, když ale objevila se po
třeba budov pro veřejné účele, tu použit budov,
které postavila církev k účelům náboženským a
charitativním. Tak vrchní zemský soud a zemská
pokladna umístěny jsou v bývalé koleji Jesuitů ma
lcstranských, přední budova místodržitelství v gy
mnasiu Jesuitů a stavební (vodní) úřad místodrži
telství v klášteře školních sester sv. Josefa. Kle
mentinum zbudovali Jesuité. Vojenská nemocnice
je kolej Jesuitům novoměstským skonfiskovaná a
na náboženském fondu vojenským erárem vyže
braná hlavní pošta je postavena na místě Tabak
und Siegel-Gefállsamtu, který zaujal klášter Kla
riskám odňatý; německá technika je bývalý Je
suitský konvikt sv. Václava, česká technika je v r.
1726 biskupem Dlouhoveským postavený konvikt
pro choré a vysloužilé kněze. Tento zrušený klá
šter zemský výbor koupil od státu pro techniku
a později státu daroval. Finanční ředitelství je klá
šter Hybernů, mincovna je budova řádu Pavlánů,
všeobecná nemocnice jest z ústavu šlechtičen no
voměstských a Svatováclavská trestnice byla klá
šterem Augustiánů.« Kdo tedy nyní stále beze vše
ha rozmyslu volá v Čechách po konfiskaci církev
ního jmění, jen ať uváží, jak by stát se zabaveným
majetkem naložil za nynější mdloby českého po
selstva. Ejhle — jen Mattuš vypočítal v Praze [2
budov, které sloužily dříve i lidumilnosti, jichž stát
užívá pro sebe zdarma anebo skoro zdarma. Až
by se zabavily budovy další, učiní z nich stát vo
jenské zásobárny, kasárna a trestnice.

Dr. Srdínko napsal v č. 24, »Hlasů Venkova«:
Z celého státního rozpočtu, který obnáší na příští
rok úžasnou sumu 3.46 miliard K, případá na škol
ství pouze 82 milionů K, nebolí 2.4 proc. Z tohoto
obnosu jest rozpočteno na 5 německých universit
a samostatné fakulty německé celkem 12.34 mil.
kor., na university polské 3.97 mil. K a na univer
situ českou 2.18 mil. K. Dostává tedy slovanská
většina tohoto státu na své university pro příští
rok celkan 6.16 mil. korun, kdežto německá men
šina 12.34 milionu K. V rozpočtu na vysoké školy
technické připadá na Němce 3.73 mil. K, na Čechy
2.78 mil. K, na Poláky 0.92 mil. K. Kromě toho
mají Němci samostatnou vysokou školu zeměděl
skou s celkovým rozpočtem 738.000 K a školu zvě
rolékařskou s rozpočtem 285.000 K a dále dvě vy
soké školy montanistické s celkovým rozpočtem
562.000 K. Poláci mají svoji školu zvěrolékařskou
ve Lvově, na niž rozpočten náklad 297.000 K a na
nově založenou školu mmontanistickou se jim povo
leje obnos 116.000K. Na vysoké školy Němců, kte
ří tvoří 35.5 proc. všeho obyvatelstva státu, jest
určeno pro příští rok celkem 17.67 mil. K, neboli
63 procenta veškerého vysokoškolského nákladu;

veškerého obyvatelstva, jest určeno 10.29 mil. K,
neboli pouze 37 proc. vysokoškolského nákladu.
Další do očí bijící nesrovnalost vysvitne nám, při
blédneme-li k rozpočtu jednotlivých universit. Z
celého obnosu, určeného pro 8 rakouských univer
sit a který obnáší 18.49 mil. K, určena jest pro ví
deňskou universitu více než jedna třetina, t. j. 6.3
mil. K. Jediná vídeňská universita má o 136.000 K
větší rozpočet než všechny tři slovanské university
v Praze, ve Lvově a Krakově dohromady.«

V pravdě poměry velice smutné. Chtějí-li Če
ští předáci v roce Husově opravdu věci velkolepé,
které by prospěly celému národu, nechť žádají na
počest českého universitního rektora Husa rázně a
vytrvale na státu druhou českou universitu. V této
snaze budou jistě podporováni všemi českými kon
servativci. Ať se poukáže na to, že za Husa záslu
hou Karla IV. byla v Praze nejlip vypravená a
nejvíce navštěvovaná středoevropská universita a
že ve Vídni založena neúplná universita později
než v Praze úplná. Málokde bije tak velký rozdíl
vládní přízně do očí, jako v záležitostech škol
ských. Nebudeme-li se ozývati stále, zůstanerne
trvale vyděděnci, odkazovanými za dvéře.

Tak soc. dem. kilenti odpláceji. Kejklířství ne
může příliš dlouho triumfovati ani mezi zaslepe
nými fanatiky. Pokud Masaryk schlazoval si hněv
uražené ješitnosti na katolících, pokud pracoval

poctivým proti našemu táboru, potud »nejuvědo
mělejší« fanatikové tleskali nesmyslům a lžem jako
diví. Masaryk poskytoval protekci živlům a zje

vůni kýžené popularity. Vymazleného starce Za
slepil slavomam tak, že se pokusil o triumf svého
kejklířství naposledy i proti velikým radikálůnt.
Ale to si dal! Měl-li vůbec nějaké Šupiny na očích,
neviděl-li opravdu despotického režimu soc. demo
kratického, nyní Šupiny spadly zcela. Šípy rudé
tím účinněji zraňují, že tentokráte střílí spravedli
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vě. Skoro vše, co soc. deggiokamgie proti Akasary

kovi píše,jest pravdousajesábavepsalprotiMasarykovítind
zápasu jest nuceno opakovati »Právo Lidu<. Ten
to list dne 11. t, m. napsal: >Pan dr. T. G. Masaryk
je filosofem, sociálním ethikem, humanistou, histo
rikem, literárním kritikem, medikem (viz kritiku pi
tevního nálezu universitních profesorů v aféře

Hilsnerově), národohospodářem,. politikem, sociál
ním politikem, bývalým mladočechem, na to agitá
torem a organisátorem strany realistické nyní po
krokovou se nazývající, je také komunálním poli
tikem (což dokázal svým výrokem: »na pražské
radnici je deset zlodějů«), zkrátka a dobře, není 0
boru soukromé i veřejné činnost a správy, v němž
by se nebyl p. prof. Masaryk prohlásil autoritou
neomylnou a nedostupnou. Ve svých prázdných
hodinách je p. prof. Masaryk říšským poslancem
a posléze i universitním profesorem. Takto vy
zbrojen potírá všechno, co se mu zdá být zlem ve
řejným i soukromým, vrcholem všech zel, hrůzou
všech hrůz nejstrašlivější je mu však pochybnost
o jeho neomylné autoritě. Všechno dovede odpu
stit, všechno dovede zastřít pláštíkem křesťanské
lásky, za to vším svým umem filosoficko-humaní
sticko-ethickým s tím větší urputností se vrhá na
každého, kdo se opováží brát v pochybnost jeho
autoritu a jeho neomylnost. Běda, třikráte běda
takovému nešťastníkovi! Čtyřicet let hledá p. prof.
Masaryk svého pánaboha, čtyřicet let pitvá celý
veřejný a politický život český a dosud není se
svou prací hotov. Jednou rukou staví a druhou
sám zase boří své bohy; nikdo neví, kam směřu
je, nikdo neví, kam až dojde. Tu a tam se ozývají
v jeho nitru pochyby, ocítá-li se na správné cestě,
ba má-li vůbec nějaký cíl, ale v takových oka
mžicích zle s každým, kdo se mu připlete do ce
sty... Takovým je náš pan profesor doktor Tomáš
Garigue Masaryk. V poslední době přihodilo se u
nás něco neslýchaného. Vdova po vyšším státním
úředníkovi oznámila mmladočechům, že předseda
strany národně sociální, dr. Šviha, je placeným po
licejním konfidentem. Nešťastná paní zapomněla
se obrátit na p. prof. Masaryka, ona o jeho existen
ci a významu nevěděla. Za to jí přísahal p.proi.
Masaryk strašlivou pomstu. Už to jeho práče,
proslavené obhajováním šlechetného Kestránka a
správce Drozdovy Svatováclavské záložny jí to
-dalo cítit v soudní síni. Vychrlilo na ni všechnu
svou perversní morálku. Šlo to ovšem velice leh
ce: Pí. Voldánová nebyla do soudní síně puštěna a
nemá žádných prostředků, aby se proti potměši
lostem dra Boučka mohla bránit. Příkladu jeho
následoval p. prof. Masaryk, je imunním jako po
slanec, je imunním jako učenec, je imunním jako
muž vůči vdově, jež obětovala službu svou, aby
odhalila padoucha. To nedovede p. prof. Masaryk
pochopit, sám ničeho takového dosud neučinil a
proto se rozhodnul, že musí být žena tato stržena
do kalu a hnusu národně sociálně-realistického. To
by tak scházelo, aby se mu žena vpletla do cesty
a překonala jeho věhlas a ohrozila jeho neomyl
nost! Však jí také p. prof. na nedělní schůzi v Plo
dinové burse dal. Posměsně ji nazýval Voldánkou,
ta Voldánka, ji opovržlivě tituloval, patrně je tak
zvyklý říkat ženám, s nimiž se stýká. V neděli
prohlásil také prorocká slova: Odvolat! Odprosit!
Dr. Šviha si radostí mne ruce a národně sociální
strana udělí p. prof. Masarykovi čestné členství.
Po dlouhém bloudění a tápání nalezl konečně pan
prof. Masaryk svého boha, pravdu, krásno a do
bro. Vzniká nová vřava, p. prof. Masaryk ve své
bílé říze nevinnosti rozpaluje ušlechtilé bojce ná
rodně sociální: bijte do Voldánky, žena tato je pů
vodem všeho zla! Já jsem vaším prorokem, mimo
me není pravdy, není života! Všichni lidé dobré
vůle si nyní spokojeně oddechli: To je tedy ta prav
da, již p. prof. Masaryk po celý svůj život hledal
a pro niž nás tolik znepokojoval a rozrušoval a
celý národ udržoval v napietí. Nyní snad nám bu
de dopřáno pokoje, abychom se mohli klidněji vy
víjet ku předu... Národní sociálové ztrnulezí
rají na životní dílo p. prof. Masaryka a diví se, k
čemu všemu lze filosofie použít. Suchopárná věda
oživena: p. prof. Masaryk vytkhul své filosofii no
vé dráhy: jak obhajovat policejní konfidenty.< —

K roku 1915 vydal Svaz osvětový provolání,
které opakuje některé nepravdivé fráze, jež letěly
českými luhy za romantické doby, kdy ještě mezi
husity vládl Lžipogius. Není pravdou, že Hus vzbu
dil to světové hnutí. které dalo základ celé mo
derní kultuře. Hus naopak zašel ještě hlouběji do
prvrích dob středověku, jak svědčí výmluvně je
ho spisy. Hus také nevztýčil »ideální cíl« duchovní
svobcdy, protože přece sám vybízel k potlačení
kacířství a k nucené účasti při sv. přijímání.

Leč v provolání čteme také velice prospěšné
myšlenky. Praví, že budou nejpřiměřenější ty 0
sluvy, které půjdou za cílem mravního a rozumo
vého povznesení českého národa, protože nyní 0
prvenství národů rozhoduje jen výše jejich kultu
ry vědecké a mravní. Nechť jsou zakládány na
pamět Husovu ústavy kulturní nebo humánní. —
O Husově závislosti na Viklefovi praví po dru. Še
člákoví dr. K. Krofta: »Ve své knize >Hus-und Wi
ctife, vyšlé před 30 roky (1884) ukázal (J. Loserth),
že hlavnía historicky nejvýznamnější dílo Husovo,
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cho

pisů jiných a Že právě

základní jeho myšlenky jsou přejaty od Viklefa.
Od té doby nemůže býti pochyby, že z učení Hu
sova právě to,-co by jeho původci zjednávalo
nárok, aby byl pokládán za samostatného svéráz
ného myslitele, co by znamenalo vážný pokrok v
obecném vývoji myšlenkovém, není původním ma
jetkem Husovým, nýbrž pochází od Viklefa. Je to
skutečnost, kterou je marné zastírati tvrzením, že
Hus slovy Viklefovými vyjadřoval myšlenky své,
ač tvrzení samo jístě je správno potud, pokud se
jím naznačuje, že Hus tak byl proniknut přesvěd
čením o pravdě myšlenek přejatých od Viklefa, ja
ko by to byly jeho myšlenky vlastní.«

Proč však musil nyní — po tak dlouhé době
—. pozvédnouti důrazně svůj hlas dr. Sedlák, aby
novohusité aspoň trochu samostatně přemýšleli o
pramenech Husovy theologie? Nejhorlivější husité
studovali spisy Husovy — nejméně.

Psalo se, že pravda Husova jest pravdou věč
nou. Zatím však sám K. Krofta bezděčně doznává,
na jaké tenké niti visel osud viklefských myšle
nek. Praví, že právě přesvědčení Husovo »zjed
nalo myšlenkám Viklefovým, které by jinak byly
zanikly bez účinku a snad docela upadly v zap0
meuutí, jejich velký význam dějinný, takže ne
snadno říci, vděčí-li více Hus Viklefovi či Viklef
Husovi za čestné místo, které oběma náleží v dě
jinách lidstva.«<

Ovšem jest známo, že protikatolické myšlenky
Husovy velkou většinou dodoutnaly na kostnické
hranici. Sami osobní přátelé Husovi (mistr Pří
bram, Prokop z Plzně atd.) užívali ve svých po
lemikách s Tábory výhradně těch Viklefových a
Husových vývodu, které svědčily ve prospěch
konservativních tradic. Naopak opustilí bludy, nro
které byl Hus upálen. Tedy »pravda věčná«, kte
rou novohusité nevyznávají, bývala by zanikla
málem zcela již několik let po smrti Viklefově. —
V »Čase« napsal dr. A. Uhlíř: »Osvětový svaz
chystá v Praze řadu přednášek o Husovi a jeho
době, dále Husovu výstavu a všeobecně navrhuje
i budování spolkových domu, Husových knihoven,
čítáren, studnic atd. — Za dalších 14 měsíců má
me býti vnitř i vně připravení oslaviti památku
mistra Jana Husa. Kdo by netrnul úzkostí, nebu
de-li celá česká oslava hrubým výsměškem dů
stojného uctění života a smrti Husovy. když se
pováží, v jakých veřejných poměrech Žijeme a jak
netečně se na červencové dny roku Husova při
pravujeme? Není naděje. že za dobu, která nás
dělí od Husových dnů roku 1915, dá se vykonati
něco velikého z těch všeobecností, jež si vytkla
před čtrnácti měsící Husova společnost a jež si
vytýká nyní Osvětový svaz.c

Stále pozoruhodnější jsou rozpaky těch, kteří
nyní poznávají zcela jasně. že již přestala doba
husitského bájení, že pokrok vědy historické vy
razil z rukou demagogických štváčů hlavní proti
katolické oštěpy. Pravdivého líčení doby husitské
nejméně se obává katolík — zato však se ho bojí
evangelíci a volnomyšlenkáři, protože historie dě
lá přes jejich vývody a snahy silnou čáru.

PENSIONÁT
Voršilek v České Skalici.

Trojtřídní soukromá
divčí měšťanskéškola
německá

S ní spojenopraktické vzdě
tání chovanekv kursech hospo
dyňských a obchodních, jakoži
vyučov. cizím řečem, hudbě,
malbě, ručním pracím atd.

Krásná poloha, velká zahrada,
vzdošné místnosti, vydatná strava.

Školní rok začíná 15.září.
Další zprávy podá ochotně představená,

Češi za hranicemi. Vrchní vystěhovalecký
komisař Spojených států severoamerických vydal
tyto dny účetní zprávu za loňský rok, t. j. od 1.
července 1912 do 30. června 1913. Dle této zprávy i

přibylo loni do Ameriky 11.091 Čechů. Za posled- |
ních 15 let přijelo do Spojených států celkem
128.942Čechu. Podle pohlaví z přistěhovatých Če
chů bylo 6328 mužského a 4763 ženského pohlaví. |
Na hotových penězích přivezli sem tito vystěho- |
valci 13.5 mil. korun.
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Kraňsko jest řízeno sástupci. katolickými. Jen lu
blaňská radnice jest pod pokrokářškým koman

dem. Bylo velice rnápadaé, prač Iublanští pokro
káři snaží se různým způsobem víniti pohlaváry
katolické ze špatného hospodaření. Chytráci chtěli
tak odvraceti pozornost veřejnosti od vlastní fi
nanční prakse. Lublaňská radnice s velikou rekla
mou začala připravovati sokolsko-pokrokový slet.
A ejhle — ještě před sletem připravila pro své.
přátele veliké překvapení, které není žádnou a
trakcí. V posledních číslech»Slovence« vyšla obšír
ná zpráva o revisích na radnici lublaňské vykonané.
Nikdo se nenadál, že tak mizerně a od desíti k
pěti pokrokáři lublaňští hospodaří. Ten nepořá
dek, ta povrchnost a lehkomyslnost, které způso
bilv, že Lublaň má skoro 12 mil. korun dluhů, bijí
přímo do očí. Lublaňané začínají už počítati, kolik
dluhů připadá na každý dům. Vždyť vše bude tře
ba zaplatiti, dle toho co ještě přijde, Odhaleny byly
manipulace, které nemohou býti skončeny pouze
konstatováním v revisní zprávě. Mimo jiné zjisti
lo se, že zmizel celý městský universitní fond. Ne
zůstalo po něm ani haléře.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knižky 4 "08
Ano voztdněvocí4bo

Sociální besídka.
Významná pochvala nemocnici Mitosrdných

Sester pod Petřínem. Spolek českých lékařů v Pra
ze navštívil za vedení předsedy, dvor. rady prot.
dra. Hlavy, dne 8. t. m. nemocnicí Milosrdných Se
ster v Praze. Účastníci exkurse překvapení byli
krásnou polohou nemocnice, která umístěna je V
údolí pod Petřínem uprostřed rozlehlých zahraa.
Všeobecně a pochvalně vyslovili se o zařízení a ve
jení nemocnice a o snahách lékařů a správy, aby
nemocnice, rokud tomu poměry dovolí, byla zino
dernisována. Po prohlídce nemocnice přednáše!
primář chir. oddělení dr. Fr. Kašpar o historii ne
mocnice Milosrdných Sester a některých léčeb
ných metbodách v nemocnici užívaných. O ne
mocnici Milosrdných Sester ustáleno bylo míněn,
že transferují se tam pouze nemocní nezhojitelní.
Během posledních let, kdy zřízeno chirurgické ou
dělení a pemocnice opatřena moderněji, vykazuje
dobré léčebné výsledky a stala se takto vážnou
složkou v zařízeních zdravotních Prahy i celé
země a skutečnou filiálkou c. k. všeobecné ne
mo<nice v Praze.

Židé komandanty soc. demokracie. Byly uve
deny celé řady zdrcujících dokumentu, že soc. dem.
masám velí židovští boháči, že ovládají hnutí soc.
demokracie buď přímo anebo nepřímo pomocí po
křtěných sluhů. Jiné doklady přináší bratrská
»Pravda«, z níž vyjímáme: Říšskoněmečtí soc. de
mokratičtí vůdcové a agenti jmenují SE Frank,
Heine, Stadthagen, Kautzky, Haase, Bloch, Bern
stein, Goldstein. Heihmann, Heymann atd. V Ra
kousku jmenují se vůdcové Adler, Karpeles, El
lenbogen, 'Ornstein, Austerlitz, Pick, Schlesinger,
Diamand atd. — samí židé. — Podobně jest tomu
i v jiných zemích. De Candolle, jinak židům na
kloněný, praví, že evropská kultura byla by hned
od barbarů zničena, kdyby byly státy zřízeny po
dle židovských ideálů. Nomádská povaha ještě v

židech nevymřela; protože nemohou'splynouti
s usedlými národy ani duševně ani hospodářsky,
jest jejich politické smýšlení a usuzování jakoby
ve vzduchu. Židovský duch v soc. demokracii vy
světluje iejí radikálně revoluční charakter. Každé
demokracii jest kriticky oposiční duch vlastní. Ale
věčné přepínání, popírání, věčná nenávist a ne
spokojenost, věčné proklínání veškeré autority jest
v dobách, kdy postavení mnohých odborů pracov
ních může již vzbuditi závist jiných povolání, ano
malii. To není vlastností české duše, jíž cit pro
úctu a poslušnost jest vlastní, nýbrž duše židovské,
o níž Filip Frei praví, že jest přes svůj konserva
tismus revoluční par excelence, a židovský profe
sor Graetz napsal: »Revoluce jest židovou hvěz
dou.< Židovský duch zavedl především v soc.de
mokracii materialistický názor světový. jenž >ne
be přenechává andělům a vrabcům«<. Jest v tom
zrnko pravdy, že vyšší duchovní život nředpoklá
dá jistý materiehnf podklad. Carlyle pravil kdvsi:
»Dejte cídiči bot polovici země a již zítra bude
se hašteřiti s majitelem druhé polovice, duše lid
ská jest příliš veliká, než aby mohla býti nasv
cena pozemskými statky.« Klade-li Si soc. demo
kracie dnes na svuj štít světový názor. jenž jest

dává-li přednost lidem, jako: Haeckel, Ostwald,
Maurenbrecher před velikými mysliteli, jako Plato.
Aristoteles, Kant a Leibnitz, nesleduje tím pravé



vědy,nýbržsemity, et věříjen t a nechá hmátěti kteřípočitájí jen s čísl oo a

vším myšlením směřují jen k vezdej pon
Semity, jimž dle Chnmberlainea sc

„ní tajuplného, zázračného, pochopení: esty »ne
přestoupenému, -nikoliv k přestupit Inémdkdz, jež

tonem. Soc. demokraté jsou hospoďářsky,'.podle
vůle odpůrci kapitalismu. Židovští vůdcové činí
ve skutečnosti ze soc. demokracie „ochranný voj
kapitalismu. Solidarita semitské rasy jest silnější
než všecky rozpory semitského smýšlení. Láska ke
kapitalistickému zlatu jest u židovského apoštola
dělnictva silnější než láska k vykořisťovaným
proletářum. Tak stávají se Karpelesové a Rotschil

ský stříbrňák z nepřátel pomocníky velkokapitálu.
Karpeles nabídli židovským bankám služby soc.
demokracie, přispějí-li nějakým obnosem k zalo
žení socialistického velkoobchodu. Socialistický
vůdce v IX. okrese slíbil tarnním velkožidům za
určité peníze přemožení protikapitalistického kře
sťansko-sociálního kandidáta. Sociální demokraté
byli židovskými listy rozmazleni, že nejsou ne
bezpeční velkokapitálu. Je-li poměr židovských

vůdců socialistických k židovským finančníkům tak
nevinný, proč soudružské listy tak Široce se roze
pisují o hříších chybujících aristokratů a jejich
společníků, a nikdy ani slůvkem se nezmíní o pro
stopášnostech zkažené peněžní bourgeoisie? Proč

sobě příbuzných maloživnostníků, nýbrž u židov
ských velkofiremjako Singer, Tietza Gerngrosz?

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

dfinu absol. c. k. stát, školy řesháfské
KUTNÉ.

Křesťanský živnostník.
Živnostenská, průmyslová a hospodářská vý

stava v Chocni otevřena bude 27. června a potrvá
do 27. července. Jest to letos jediná výstava v král.
Českém, pořádaná ve větších rozměrech. — Nád
herný park knížete Kinského, čarokrásný koutek
»Peliny« podél břehu Tiché Orlice, horečně upra
vuje se na výstaviště, v němž bude celá řada
pěkných výstavních pavilonů. Vystavovatelu při
hlášeno jest přes 300, mezi nimiž podstatnou část
zaujímají Živnostenské a prumyslové závody. V
době výstavní budou pořádány také četné odbor
né a všeobecné sjezdy, mezi nimi sjezd východo
českých obchodních gremií, železničních zřízenců,
textilního odboru atd.

Úspěch křesť. soc. svazu živnostulctva na

Živnostenský petiční akci za účelem zvýšení kvo
ty dodávkové živnostnictvu. Petice zaslalo 20 váž
ných živnostenských korporací, jako: Okresní Jed
nota živnot. společenstev v Kroměříži, Svaz křesť.
soc. živnostnictva, Výrobní družstvo obuvníku v
Brně jakož i mnohá jiná výrobní družstva, odbor
ná společenstva a j. Této akce živnostnictva mo
ravského s největší ochotou ujal se poslanec Jos.
M. Kadlčák, který na místě nejkompetentnějším,
před forem delegací, požadavky ty přednesl a ve
své kritické a objektivní řeči znovu odůvodnil.
Mezi jiným pravil: »Jest to zajisté pochopitelné a
oprávněné, když živnostnictvo a také zemědělci
domáhají se náležité účasti na vojenských dodáv
kách a to zvláště když se uváží, že tyto stavy
nesou ve velké míře břemena vojenských povin
ností. — Muj náhled jest ten: Jestliže je živnostni
ctvo sdruženo v družstvech, které pak válečné
správě tutéž bezpečnost zaručují jako velcí armá
dní dodavatelé, jest oprávněný jejich požadavek,
aby se jim tak vstříc vyšlo, jako velkým dodava
telům. Musím však říci. že jest nám to trapné a
nemilé, béřeme-li válečnou správu útokem, aby
více dodávek živnostnictvu bylo poskytnuto než
až dosud a inusíme od Jeho Excelence slyšet: Ano,
až do toho a toho roku jsem vázán... Bohužel by
li lidoví zástupci tak nepozorní, že tu otázku od
borně a zavčas neproiednali. Na nány se strany
německé vznáším jedinou žádost, by svého ducha

aby živnostnictvo. při armádních dodávkách svůj
spravedlivý díl konečně obdrželo. Víni, že velko
kapitalisté budou na těchto dodávkách vždy sů
častnění a nemohu býti tak malicherným, abych
mohl myslet, že na světě není třeba továrníku:

neštěstím, když ne 10, ale nejméně 20%
z dodávek (pozn.:

pohotovostani schopnostarmády nebudenikterak

nostnictva i zemědělců byl brán náležitý ohled!

čák pak věc osobně dojednal na povolaných mí
stech. *

sa

> právě vyšel.
Ů písní :

milost. soch a obrazů.
Přesvědšte« VESTNÍKU,i. Tsašle
KVSTACE VA |

Lipová ul., 11.

Pilnáčkovo aaa

AApravé3jádrové

Velicevydatné.
isdejleujsoxer

mýdlosovečkou
* jest ryze český výrobek u
a dávejte ma všdy přednost!

Na kašdém kousku mýdla je nahoře »ovečka« a
dole jméno »Pilnáček«. Kdenení jméno »Pilnáček«,

to nekupujte!
J. Pilnáček, továrník v Hradci Králové.

Velodůstojnému

-| duchovenstva a
slavným patronátním
úřadům dovoluje ai dope
račitá veškeré kosteluínádobysa
nášhl a to: monstrance, kalichy

cibáře,ppy, kaditolajeonasirecitál
std: nnéAolasní“ výrobyy předpis

ofskevním vyhovující> Staré před
mětyopraraje vp úvodní intenci anžibří nebo proti do

předně neb výkresy zasílá na ©franko bes závaznosti koupě,
Vše00posílá posvěvané.Prdss ruční,

delnínáčiní ze stříbra pravého
P eeaého vědy na skladů.

Stareslate,stříbroadrahokamykupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paslé a ciselcur

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. m.

Český
květinový

MED
se zárukou neporušenosti prodává

po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

J v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Bolkndiy, faráře ro Týpraodtislok)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenmstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod

3spolkových praporů a kovového náčiní

90 ma požádání franko zašlou.

rý 17

|Kněz v. "8 %
(jen by zaZní honorářochotenbyl k nepatrnépomoci==== vý

č duchovní:správě,
najde“útulný domov ve zdravé: krajiná mezi
zbožným lidem. Byt samostatný, v poschodí,
vedle kostela, čistý, suchý, nově stavěný, o 2po

polích a kuchyni s příslušenstvím (i vodovod8 pitnon vodou v bytě), zajištěn za roč. 160 K.

Nabídky pod zn, „Domov“ do administrace t. l

Jos. ROUS,
ST ns
— VŽAMBERKU

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovování starých apamátných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí ZBO8ny Mírné. ===

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
PrOVOdODÍ.m ————————o

Rozpočty a informační cesty
Zdarma A bez ZÁVAZKU.===

První ceny na všech obeslaných
výstavách.OUR
JYRRM

sílící a ohuť povzbu- tedné nahořklé
sujícífranoouzskévíno huti,jedině

od firmy

L.Violet,Thuir (ve Franeii).
Všude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Jesef Svoboda, Praha, Král.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný:
—uměleský závod —

pro MálĎU

oken kostelních,
PRAHA-—I.

8. 146 st, Malá Karlova

ul. čís. 20nové blíže Mlého náměstí, dřívep

městKohdea IX X
ručujese ee A

piTi7p |
ku dodání oken ohrá
movýchodnejjednodus
šťhoaš kbohatémufi
guralnímuprovedení a

Sice | se Šelemnými
rámy, sítéma, vsasenémi.

Veškeré ,skizsy1odbornáradabezplatně,bůze
vší vaznesti ku definitivní objednávce.%

OR“ Nesčetnáveřejná| písemnápochvalnáorná.( <U
Založeno roku 1868.



Ý £; PratpejorakíMaineke
čení pra = nejvýboduějšíazgjtovaí .

koslol, paramoniů
praporů.přík koberců

rev náčiní vo vjrobtách nojstariího
závoduv Čechách,©.a k. dvormíhododavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném a. Uri.č. 96.

"síce uznávacích referenci a odporučení. —
Obrázkové , , a Botovézboží
k výběru omíky roupočky, VSOCY
> Bos volkoměstské režie vo vlastních dílnách s

domech, levné pracovní sfly nevenkově, čímě lovnější
sny aš o30%,naš všudejinde.
Bubil.300 lot. trvání n40Jet. vinetní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

(Elektrické
mmsvětlo mm

W"

přenos síly pro továrny,
hotely, domy, villy atd.

zařizuje

Jos. Ježek,
elektrotechnický závod

v Hradci Král.

Hromosvody
staví a jich opravy pro

vádí velmi pečlivě a přesně.

zi1 "Uareoná

kostelní
Okna12x
Fr. ,

umělé sklenářství a malbe skla

v Třebechovicích a Hradce
Králové.

Osaníky Wrozpočty na počádání
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Tombolové

100 kusů
krásných čtů praktic.,
osdobných a šertovných za
K 6—, 8—, 10—, 12—.

Losy a čísla sdarma.

Lampiony, ohňostroje,
výlet sklenicema pivo,

povětrsé balony

a veškeré předmětykunýdšení veselí letních v
Vám nejvýhodněji „

obchodní dům „U města Paříže“

L. J. PEK,Kostelec n. 0.
Komické kostymy, které všude velkou švandu pů

sobí, se sa mírný honorář zapůjčují.
Novinky:

Pevětrný balon Čáp s děckem“ neb „Orel“

s pohybliv.křídly. — Pegoudovo létadio.10 kusů K 180.

Pá kmNezgh VJ oaaěA2
Žádejte ceník.

Tembola mušlová, obsahující 50 kusů předmětůve
směs s mušlí jako řítiček, rámečků, si ů, stojánků

na bodinky a j. v. za K G—.

Tombola celuloidová, obeahujicí50 kusů oslulotdových předmětů jako figurek, k, šertov. předmětů
sj vzaKk6-—.

čství Ě
-"deeří,oken, náby ú, podlah, náhrab

ků,Rolesnýchvrat

malřství píbma

OTTOFEJGL,
natěrač a malíř pisma

v Krát., astove ul.222,
vedle továrny p. Katachnera. '

V30OBBG0BGE DIEEIEDC,

Všeobecná úvěrní společnost

v Hradci Králové Palsotéhotřídač.8,
I. poschodí

eskontuje účty a směnky,
poskytuje zálohy na zboží, cemnépapíry a

skvosty,
povolaje úvěry osobní.

VkladyúročísazbouZ = Zdle výpovědí. 4
Obstarává jnkasso směnek a účtů za pod

mínek kulantních.

Uhlí, dříví, koks všech druhů a v každém
množství na skladě.

== (enníky na požádání zdarma. =———

ASB x ABDXCB X N8BX GSBX
U

ĚJan Horák, 4
soukenník ýů, Bychnověnad Kněžnou

X zasílá na požádání vždy X

i dle roční oniseny kollekcinejnovějších draků pravých
5 viněných látek

své vlastní kých i tu- i CiSo=
Četná uznání zvláště £ kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

ů “ i
Velejemnélátky na taléry.

Též na splátky bez zvýšení con! n

VCD JC BB XSBDX G0BX BDX

| Lze pronajmoutičdílu s
| m

na Pražském Předměstí č. 74
u Hradce Králové, též

stáje, seníky a kolny.

všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
v nádherných skříních,

MEVESEAajiné zlaté a stříbrné skvosty
NPO v nojmodornějším provodoní

4 nabízí ke koupi

JAN KALIS,
zlataík a hodinářv RYCENOVÉ = Kn

sluze mého křesťanského závodu za

Skvostné dárky

S av há ne 'epl cenách.Důvěryhodným

dobu více než třice'iletého působení.

ke všem příležitostem, 'ako výtečné

i na splátky bez zvýšení cem.

Učiáte, prosím,Krone objednávku na

kapesníhodinky

Založeno r. 1648.

Zal. 1860, žel. 1880..

Karol Zavedli,

AntoninZandl
nejstarší uměleckýzávod pasířeký.

Veledůstoj. duchovenstvu a sl..

úřadů doporuč .se kuprovedení:v rhk
nádob kostelních,

ne zlata, stříbra, bronzua jiných.
kovů v kašdém slohm, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

provedení dle liturg. předpisů.em ruční průce umělecké
eemy. Veškeré opravy a snovu
uřzení provádí se 00 nejpečli

věji a se uárakou.

Ceny velmi mírné. Mnohodopo
ručení a uznání po ruce.

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU

1869.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU

NEJČESTNĚJŠÍVy- IDIF Tekil
JRR19Do7Mo5ENÉ

Mnoho obtíží žaludečních
ušetří Vám

VADE MECUM
vys. ©. k. ministerstvem koncesovaný diaet.

bylinný lik. přípravek, jenž

bezpečně
Vás uchrání náhlých poruch zažívacích.

V lahvích po 3, 5 a 9 K, v drogeriích neb u fy

Josef Hora, Dašice,
Čechy.

SO

Stoupencům našich- oráanisací,
Odporočojeme vřele křesťanský český závod:

vyšívašekažičok»Záštíta<vGhrasti
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jedaoduché vsorně ob
stará „Záštita“. Ved. duchovenstva maskytése zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiáte objednávku na
skoušku a budete jistě spokojeni|

SRP- Odporačujteve svémokoli!jj

Račte si psátíio vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „Wzájemnost“ E
68- v Hronově Čís. 180. “U8
— Vývoz lněného a medního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k símnísezoně:
Modní látky vlněnéi dámakéi panské
plátna, damašky,ubrusy, zZef:ry na košile,
— — daty atd., překrásných modníchvmurů. — -=
my“Výbavy pro nevěsty -a
sa levné, povné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ehvalných uznání. — Objednávkyv ceně přes 20 K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 m sbytků vkusně rozdrašených

sa 18

Ohdriíte to nejlepší! | Křenť-nociálpodnik!
SRB- | V podniku tomto iso též bezpečně uložit NB
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výbora král. Ceakého

chle shotoví uměl.Vazbukab £32
Richarda Šimáčka

v Nradel Králové, Pospíšilovatř. č. 181.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry



> čtvrt roku2 K 60hPředplatné na
P na půlroku 6 K—.čisto 25. ,

Politické družstvo tiskové
pod ochranou sv. Jana Nepomuckého

© Mrašel Králěté

XAL.řádnouvalnou sdůzi
dno 2.července 1914 © 1hodině odpolodno

(vo dvo-áhě bortiua.

-© PROGRAM:

1. Zahájení schůze.
2. Čtení zápisníku minulé valné hromady
3. Zpráva jednatelova.
4. Zpráva účetní.
5. Volba nového výboru.
6. Volné návrhy.

Poznámka: Nesejde-li'se'/, členů,bude schůze.
o hodinu později zahájena.

r. fr. Š Dr. Př. BRoyl,
Dr, r. Jak, jednatel.

Královéhradecká

bankovní jednota

vHradciKr - Ndalborínam

provádí veškeré obchody bamkov
ní, bursovní a směnárenšké.

(Výhodné uložení vkladů.| ©

Úvěry — 1všeho druhu. Velkoobchod uhlím, 
koksem, stavebními hmotami, ho

1 spodářskými stroji, strojními oleji
| a petrolejem. Inkaso nájmů.

| Podporajte podnik čáskýchKatolitů

VYVYVYVYVYVY

——

Lidu českému dobré vůle ačackým
Orlům k I. zemskému sletu v Mradci

Králové!

>Čas mění vše i časy«, tak zapěl tvůrce »Slávy
úcery< Kolár a dobře to pověděl. Lid náš vyjádřil
ustavičnou proměnu všeho na světě prostěji; pravít
ve svém mudrosloví jadrně: »Každému hrají jen
chvilku'< Ano, bohudík, minuly doby, kdy lid če
ský se krčil, ustupoval, takřka zakřiknut uhýbal
z cesty každému, kdo uměl české jméno tupit. Mi
nuly částečně a zmizí docela doby, kdy lid se krčil, ;
ustupoval a povoloval každému, kdo jménem >»po-|
kroku« podlamoval základy života náboženského
a tím i národního. O toto probuzení a povznesení
n:ají ne poslední zásluhu řady našeho Orelstva.

V dobách zlých rodí se velcí mužové, kteří
jsou schopni velkých myšlenek. Myšlenka orelská
jest veliká, jest vznešená, jest nová, jest velepo
třebná. Co však platná myšlenka sebe lepší, ne

Ý Hrůdti Krátové, ine 26. června 1D1Á.vež A

promění-li se v čin. Letos dne 15. srnna v Hradci
Králové chceme dokázat na I. zemském sletu Drla,
že »církev a vlast sestersky v našich se snoubí
ňadrech.«

Dobu naší lze případně srovnat s dobou probu
zení národa našeho koncem století XVIII. a počát
kem století XIX. Tenkrát zachránila národ a mluvu
naší mílou láska a nezištnost. I nyní třeba činorodé
lásky k vlasti, posvěcené příkladem Snasitelovým,
i nyní na výsost třeba nezištnosti a obětavosti prý
štící ze zákona mravního. Jako druhdy uchoval se
jazyk český v chaloupkách doškových, tak i nyní
vychází povel k obrození z řad pohrdaného Orei
stva. Poctivost, smysl pro povinnost a nravdu šíří
řady veliké, Zdravým synům i dcerám českého
venkova i měst na této trnité cestě hřímavé >Zdař
Bůh!«

Bratří Orlové, sestry Orlice! Stojíme před
prvním sletem; není to už slet na zkoušku, nýbrž
zavod v mistrovství, důkaz tělesné i mravní vy
spělosti. Hledí na nás český lev, patří na nás mo
ravská | slezská orlice, zrakv k nám upírá i česká
Vídeň. Vědí o nás pobratimi Slovinci i bodří Chor
veti, s námi cítí katolická Polska, nám | úspěchu
přejí i bratři za oceánem. Nuže, vzhůru, kdo svo
bodu víry i národa miluješ, vzhůru na orelský
slet! Vzhůru mocné šiky orelské, vzhůru národe
sv. václavský a cyrillometodějský

Nám září před zrakem vzor statečného knížete
sv. Václava, který zachoval a utvrdil životní sílu
našeho národa v dobách nejkritičtějších. Pod o
svědčeným praporem tohoto rytíře provedou ú
kol očisty národní a záchranu vlasti naší čeští, ka
tošětí Orlové!

Lide český! Sláva a vzrůst Orla jest Tvou
slávou! Postav se jako jeden muž, jako jedná žena
pod nrapor orelský a pomoz hájíti utlačenou prav
du! Vždyť zahálet je hřích! Ne z rmutného oka,
z ruky pilné naděje svitne!

Vzhůru do Hradce Králové dne 15. srpna 1914!

Zemský Svaz Orla pro království České
.. v Hradci Králové.

Významnéjubileum.
Moderní doba žádá, aby se každý dějinný

proud prostudoval až ke kořenům. Nyní se mnoho
mluví o mohutnosti hnutí husitského, ale rádo se
zapomíná, jaké složky dávno před husitstvím pra
covaly na zmohůtnění českého živlu, který pak
ovšem mohl vystoupiti s obrovitou silou proti vpá
dům cizích vojsk.

Pamatujme, že Karel IV. spolu s vlastenec
kým kněžstvem a za pomoci papežské stolice
učinil Prahu ohniskem kulturních snah celé střední
Evropy. Karlova universita podržela prvenství me
zi sousedními universitami sedmdesát let, v druhé
polovici století XIV. byly zvány nejslavnějšími uni
versitami pařížská, oxfordská a pražská. Čechové
tedy měli znamenitou příležitost k sebevzdělání a
k vysokému uvědomění doma. Hus, který nazýval
Otce vlasti světlem knížat, děkoval mu za to, že
se mohl vzdělati na domácí universitě. Svrchovaný,
zcela samostatný stát český znamenal tehdy v E
vropě největší politickou moc, čeština se těšila
zu hranicemi tak veliké vážnosti, jako nikdy nřed
tím ani potom. Založením arcibiskupství pražské
ho byl náš stát i církevně osvobozen z nadpráví
říše německé. Karel se přičinil ze všech sil o veliký
rozvoj hospodářský a obchodní, tak že v době hu
sitské Čechové ztěžka doháněli to, co v době Kar
Jově zkvétalo do výše netušené.

Neúnavným, ženiálním pomocníkem Karlovým
ve všech osvícených akcích byl Arnošt z Pardu

km

se z biskupa arcibiskupem r. 1344 a zemřel 4.
června r. 1364.Tudíž na letošní rok připadá pěti sté
padesáté výročí úmrtí Arnoštova a pěti sté sedm
desáté výročí založení arcibiskupství pražského.

Není potřebí, aby se čekalo ještě plných pade
sát let na davové uctění velikého dobrodince če
ského národa Arnošta. Již nyní jest zapotřebí, aby
náš národ důkladně seznal jeho zásluhy, protože
Arnoštovi posud ani v katolických kruzích se ne

. Inserty počítají se levně.
básí v Pátek v poledne.

Ročník XX.

věnovala taková pozornost, jakou zasluhuje. Vždyť
posud nevyšel v našem táboře ani obšírnější ži
votopis tohoto velikého muže, ačkoli hojnost pra
menů vybízí k čilému zpracování.

Aspoň několik pomněnek na hrob Arnoštův!
Vznešený hodnostář byl nazván od probošta Vilé
ma z Hasenburku »hvězdou mezi mlhami«, Skrom
nost jeho byla příslovečná. Vynikající úřad činil
Arnošta nikoli sobělibým, ale velice úzkostlivým,
takže arcibiskup několikrát prosil papežskou sto
hci, aby s něho břímě zodpovědné hodnosti sňala.
Nebylo mu ovšem vyhověno, naopak: po smrti
papeže Innocence VI. (1362), ačkoli papežská sto
lice byla v zajetí vlády francouzské, sami někteří
kardinálové francouzští vážně pomýšleli na to, a
by byl za papeže zvolen náš Armošt. Intriky fran
couzského dvora však překazily šlechetný úmysl
již z bázně před vzrůstajícím vlivem dvora če

ského.
Jakkoli každého překvapovala veliká mírnost

Arnošta, žijícího životem mnišským, přece jenom
arcibiskup uměl reformovati velice rázně, pokud
to bylo v jeho moci. Vydal proslulá statuta provin
ciální, která měla zjednati nápravu v korupci, ší
řící se vinou ujařmených avignonských papežů,
kteří se báli přesídliti do Říma a raději vymáhali
nebývalé daně, než by se byli postarali a znovu-,
zavedení důchodů ve vlastním území. Arnošt se
přičiňoval, aby dle možnosti z Čech šlo do Avig
mona peněz co nejméně a aby přebytky církev
ních důchodů se obracely k dobru jak institucí
církevních a vzdělavacích v českém království,

výnosy proti svatokupectví a proti jiným zlořá

Čechách byly církevní poměry daleko lepší než v.
krajinách jiných.

Karel IV. povolal do Prahy nadšeného refor

dovyjiž obratnými soudními přípravami. Rovněž
Milíč z Kroměříže těšil se veliké tásce Arnoštově.
Když Milíč skládal Svoji vysokou hodnost, aby se
mohl věnovati zcela reformačním kázáním, domlou-.
val mu Arnošt: »Pane Milíči, co lepšího můžete
učiniti, než budete-li svému ubohému arcibiskupo
vi pomáhati v pasení stáda jemu svěřeného?«

Statky arcibiskupství prážského byly- ovšem
rozsáhlé. Leč Arnošt jich vůbec rěužíval k pohodl
nému, přepychovému životu, ačkoli býla příležitost
velice lákavá. Pro své osobní potřeby ponechával
si tak málo, jako málokterý měšťan prašaký. Zato
však šlechetný kníže církevní zakládal a podporo
val podniky lidumilné a kulturní. Byl to středověký
Strossmayer, ktérý racionelně, velice pečlivě ho
spodařil ve prospěch zájmů veřejných.-Zbavití se
statků všech a honosně poukazovati na vlastní chu
dobu, z níž národ málo pro své hospodářské a kul
turní zájmy vyzíská, toť cesta daleko pohodlnější,
než mnoho střádati a místo velikých frází podporo
vati vlastní lid hmotně. Arnošt byl výtečným ho
spodářem. Statky královské a arcibiskupské slou
žily v Čechách jiným hospodářům za vzor. Jako
Karel zakládal v Čechách rybníky, jako podporo
val vinařství, sadařství a pod., podobně Arnošt.
Dle příkladu Arnošt zasloužil se o veliký rozvoj
českého chovu ryb. Právě od tehdejšího času se
těší české rybnikářství tak slavné pověsti.

Arnošt založil několik špitálů v době, kdy ještě
humánní snahy nebyly pevně sorganisovány. Kaž
dý den poskytoval stravu dvanácti chuďasům, jimž
uděloval pokaždé ještě po dvou penězích. Na věli
ký pátek staral se o podělování chudiny plášti,
sukněmi a kápěmi, které byly našity obyčejně ze
70 i více postavů. Dbal však, aby jeho humánní
skutky byly co nejúčelnější, aby výsledky jejich
byly nejtrvalejší. Ačkoli rozdával prostřednictvím
svého almužníka mnoho, kdekoli se ukázal, věděl,
že bývá často nejpalčivější bída taková, která se
stydlivě skrývá. Proto vyhledával za pomoci svých
důvěrníků zvláště takové chuďasy, kteří upadli do
bídy nezaviněné a styděli se žebrati. Také dával
dívkám velice chudým věno, aby pro bídu neupadly
do života kříšného.



Když nastala r. 1362pro neúrodu veliká bída,
dával Arnošt rozdávati chléb a obilí po městech,
městečkách a vesnických obcích. Když r. 1361kon
šelé staroměstští krutě a nespravedlivě utopili
kněze Martina, uložil zločincům arcibiskup za po
kání, aby rozdělili mezi chuďasy 7000 korců žita.
V čas bídy arcibiskup dával vypouštěti všecky své

Veliké sumy vydal Arnošt na zvelebení chrámu
sv. Víta, založil a bohatě nada! několik klášterů,
z nichž vycházelo světlo kultury do širého okolí.

Jako první kancléř generálního učení pražské
ho vykonával svůj úřad s největší svědomitostí a
obětavostí. Nemohl- někdy větší sumy okamžitě
umiversitě dodati, chápal se i dovolené zástavy
statků arcibiskupských, aby podporu ihned mohl
odevzdati. Spory fakutt urovnával způsobem ve
lice obratným.

Arcipastýř -také zavedl tak účelné úřední
knihy, jakých nebylo tehdy v arcibiskupských
kancelářích nikde. Přesným a soustavným zázna
mům v knihách těch děkujeme za to, že tehdejší
poměry církevní provincie české daleko lépe jsou
známy, než poměry v arcidiecésích jiných. Způ
sob úřadování českého byl také brzy zaváděn v
cizině,

Arnošt podporoval hojnou měrou jak umělce,
tak učence. Svými velikými podporami umožnil ob
sáhlá literární díla, pěstoval čilý styk i s učenci
a umělci zahramičními, kteří mu projevovali veli
kou úctu. Sám proslulý Petrarka byl nadšen uče
ností a elegancí osvíceného -arcipastýře, tak že
po své pražské návštěvě napsal Arnoštovi,že vi
děl muže znamenité, hodné veliké paměti, velice
vlídné, jako by se byli zrodili v Athénách.

Vlastenectví Arnoštovo vydávalo nejkrásnější
květy. Spolu s Karlem IV. připravoval zřízení klá
štera Slovanského, staral se vytrvale i o to, -aby
na veliká beneficta v Čechách nebyli dosazováni
cizinci, působil ve prospěch českých zájmů i v da
teké cizině,

Byl výtečným diplomatem, pravou rukou Kar
lovou v ušlechtitých akcích politických, Vykonal
několik politických: poselství za hranicemi osobně.
po dobu Karlovy nepřítomnosti řídil politické zá
ležitosti českého státu. Při svém zpátečním po
chodu z Italie do Čech r. 1355 Karel ustanovil Ar
pošta na čas svým vládním náměstkem v Toskán
sku. Když se Karel IV. snažil, aby již dvouletý sy
nek Václav byl korunován, namítal Arnošt, že jest
koruna velice obtížným, zodpovědným břemenem
a dodal: »>Proto nesází se koruna na Hlavu dětem,
nýbrž mužům, kteří své povinnosti dokonale zna
jí« —

V nejúsilovnější práci pro blaho českého lidu
a náboženskou reformaci setrval Arnošt až do po
slední chvíle. Jeho vrstevník Beneš z Veitmile k
jeho smrti poznamenal: »Zesnul muž, jehož památ
ka v požehnání zůstane na věky věkův.«

- Snad přijde doba, -kdy nejširší vrstvy národa
prohlédnou, čím byl pro zemi českou náš Arnošt.
Ale stane se to teprvé tehdy, až vůdčí kruhy ná
roda přestanou přemrštěně vychvalovati ty, kteří
v Čechách mnoho pobořili a až se uzná, že na
prvém místě přísluší čest velikým a obětavým
stavitelům, mužům takovým, kteří zasvětili celý.
svůj život nehlučné, ale obětavé a úspěšné práci
positivní.
Veškeré tiskopisyvkusně a levn zhotovujeBisk. tiskárna v HradolErál.BillHokérnayHAROne

FEUILLETON
Chrudimský sv. Salvator.

Chrudimský svatý Salvator je posvátný zá
zračný obraz v arciděkanském chrámu Páně v
Chrudimi na hlavním oltáři, představující hlavu
Pána Ježíše. Zprávy o něm podáváme dle knihy
vydané r. 1880 děkanem kolínským Janem Svobo
dou, rodákem chrudimským.

Obraz ten, zvaný »Svatý Salvator« (Spasitel),
býval ve zlých dobách celému okolí mocným úto
čištěm.

Obraz jest malován na lipovém prkénku. Dle
značky umělcovy V pozadí téhož obrazu zachova
né zhotoven je od Lukáše Kranacha, výtečného
malíře školy německé, který 1472 v okolíměsta
Bamberka se narodil.

O tomto obraze je tradice, že podoben je 0
braz tento úplně obrazu chovanému v Římě v kapli
Sancta Sanctorum „jehož původcem je prý sv. Lu
káš. Obraz pak tento v Římě chovaný předsta
vuje prý věrnou podobu Pána Ježíše. Z toho tedy
vidno. jak starobylou tradici má náš chrudimský
obraz.

Vylíčení podoby Pána Ježíše nalézáme v do
pise, který zaslán byl z Jerusalema do Říma mě
šťanem Luciem Lentulem. Lucius Lentulus psal
z Jerusalema takto: >V této době ukázal se zde
muž moci veliké a vznešených cností, příjmím Je
žíš, kteréhož lidé prorokem pravdy, učeníci jeho
však Synem Božím nazývají. On křísí mrtvé a
neduhy všetliké uzdravuje. Jest prostřední veliko
sti a vážný. Obličej jeho vznešený a pln význa
mu. Kdo jej vidí, musí jej milovati, ale spolu také

hornoslezské
nejlepších známek v libovolném množství

dodá až do sklepa

Královéhradecká
bankovníjednota

společnost s r. o.

Význam a zánik monistického
kláštera.

(D:. Jan Konečný.)

Předseda němeokého Svazu monistů prof. dr.
Vilém Ostwald zabýval se již od roku 1910myšlen
kou zříditi monistický klášter. V druhém díle svých
nedělních kázání (r. 1912 vydaných) mluví lipský

profesor chemie a tajný rada o brzkém zřízení prv
ního kláštera, podávaje zde nejen praktický návod,
dle něhož klášter založen býti má, ale dokazuje ta
ké lidstvu dosud ještě nedůvěřivému, že monismus
není pouhým filosofickým systémem, nýbrž že mů
že také v praktickém životě uplatniti svou vnitřní
sílu a nahraditi tak každé náboženství.

Z toho plyne ovšem nutně, aby monismus u
platnil v oboru společenském vše to dobré a cenné,
co až dosud náboženství svými sociálními zařízení
mi v oboru tom šířilo.

Ostwald uznává veliký 'sooiáhí význam klá
šterů a proto chce nyní dokázati, že tyto blahodár
né instituce mohou také spočívati na novém, do
bře prormyšleném a stavu moderní vědy odpovída
jícím základě. Třeba však také velké a obětavé
práce jednotlivce, jakož i součinnosti širších vrstev
k uplatnění a provedení tohoto díla.

Potřeba lorganfsovaného spolkového života
pociťuje se všeobecně. V prvé řadě jsou to dle
Ostwalda mužové ženiální, umělci a badatelé, plní
šlechetných a lidstvu prospěšných snah, jimž však
péče o zaopatření a byt působí veliké starosti.
Péče o zařízení domácnosti a stravy, jakož i mnohé
jiné věci zcela podřízeného řádu vyčerpávají ener
gii takových velikánů a připravují tak ostatní lid
stvo o nesmírný zisk. Tak mařil podobnými mali
chernostmi veliký Beethoven svou drahocennou
energii nejen po Krátkou dobu několika dní, nýbrž
po celá léta. Velikánům těm třeba pomoci tím spíše,
jelikož jejich životní požadavky bývají co nej
skromnější.

i méně ženiálním lidem, jimž bude cela klášterní
pravím vykoupením. :

(O
sc ko báti. Vlasy má temné, dlouhé a na ramenou
splývajícími, do zlata se měnícími kadeřemi za
kroucené, na vrchu hlavy však po způsobu Naza
retských rozdělené, Čelo má hladkéa čisté,obličej
bez vrásek, pmý a všech poskvrn prostý, barvy
běločervené. Nos i ústa jsou bez poskvrn. Bradu
má zarostlou pravidelně mužským krátkým vou
sem, který uprostřed příjemně jest rozdělen. Oči
jeho jsou barvy železité a pohled zmužilý. Když
trestá, jest přísný, při napomínání však velice pří
jemný, mírný a laskavý. Vystupuje vždy s obzvlá
štní vážností, jeho nikdo neviděl se smáti, ale často
plakati. Slovem, jest to muž vznešený a zvláštní
mezi syny lidskými.«

Tato podoba Pána Ježíše tedy, jak tradice
praví, jest znázorněna na našem chrudimském 0
brazu. Tím lze si vysvětliti, proč obraz ten tak ve
liké úcty požívá. Jak se obraz tento dostal do
Chrudimě?

Císař Rudolf II.. známý milovníkuněleckých
památek, z různých zemí skupovával pro své sbír
ky rozličná umělecká dila a tak i tento obraz
»Svatý Salvator« koupil do své obrazárny. Do
Chrudimě obraz se dostal 1648 zvláštním způso
bem. Dne 26. července 1648 vojevůdce švédský
Kónigsmark zradou se zmocnil Malé Strany a
Hradčan. Ostatní Praha, jak známo, Švédům se U
bránila. Na Malé Straně a na Hradčanech nastalo
hrozné drancování a za obět mu padly Rudolfovy
sbírky. Věci drahocermé byly z Prahy odváženy.
Tak i náš obraz hozen na vůz. Švédové vůz do
provázející nezpozorovali, že obraz S vozu spadl.
To se stalo kdesi na Malé Straně či na Hradčanech
před hospodou >U černé růže«. Číšník zvedl obraz,

Má-li klášter dostáti svému úkodu,je třeba též
určitého řádu, jmiž by se členové jeho řídili. Vy
pracování stanov nepůsobí samozřejmě univerdit
nímuprofesorovi- žádných obtíží a to tím méně, je
fikož účelem řádu toho bude jedině chrániti osobní
svobodu jednotlivce, Jinak život společenský dí
stejně smýšlejících (monásticky) se bude sám se
bou účinně a utěšeně rozvíjeti. .
m Pro počátek není třeba velkého počtu moni

stických mnichů. Stačí 10—20členů, kteří vzájem

širších kruhů a tak zajisté samovolně k vzrůstu
člénů přispějí. Na zakoupení pozemků pro klášter
stačí Ostwaldovi 50000 marek. Klášter bude jaksi
společností s omezeným ručením, opatřující svým
členům zaopatření prostředky komunistickými.
Společné zájmy kulturní, vědecké a umělecké ský
tají úplnou záruku nejen naprosté shody- členů
mezi sebou, nýbrž skýtají též zajištění budoucnosti
klášterům novým.

Rok na to podává Ostwald mmohem jasnější
a určitější vymezení poměrů miezimonistickou Spo
lečností a jejími členy. Původně stanovený roční
plat 400 marek za zaopatření v klášteře vzrůstá
na 1750 fr.; doživotní poplatek obnáší 37.500 fr.
Kdo by nemohl vůbec platiti, musí se zavázati k
určité práci, již mu společnost uloží. Mimo to bude
inusiti každý člen půl druhé hodiny denně praco
vati pro klášter. Společnost obstará zase byt, za
opatření, otop a světlo. Během času bude platiti
též poplatky nemocenské, starobní pojištění a po
stará se téžo výchovu monistiokýchdětí.

Správu kfáštera převezme tříčlenný výbor,
velká rada a generální shromáždění, sestávající
ze všech dospělých členů.

+ Členové kláštera nebudou rozdělení dle po
hlaví. Celibát nebude zachovávat nikdo; vždyť se
jedná o zušlechtění pokolení lidského na základě
ideálu monistických. Na místo řeholního slibu po
slušnosti zavedena bude organisace práce, t. j. po
vinnost zvolíti si takové zaměstnání, které by vy
hovovalo náklonnosti a vlohám jednotlivce. Mniš
ská chudoba bude nahrazena komunismem. :

Život monistického kláštera nabude tak zvlášt
ní rozmanitosti a zajímavosti. Obzvláště energické
ženy najdou zde široké pole své působnosti. Jak
si však počínati, budou-li takové energické ženy
svou energti příliš ukazovati Ostwald neudává.
Podobná eventualita není u vzdělaných monistic
kých žen ani možná! .

Stravování v klášteře bude velmi laciné.. Ost
wald jako výtečný chemik poukazuje ma zhoubu,
již zavinila masitá strava a vůbec jednostranný
způsob výživy. Pokrmy masité budou jen zřídka
předkládány. Zato však postaráno bude hojně o
vydatnou a zdravou stravu bylinnou — vegetari
ánskou. V kuchyní monistické bude 100 receptů 
vegetariánských. .

Člen kláštera se musí lišiti od ostatních také
svým šatem. Roucho řeholní bude sice prosté, aby
se honbou po přepychu neplýtvalo energií. Přece
však lišiti se bude od šatu řeholníků katolických
tím, že nebude nikterak zakrývati tělesné krásy.

Řeholníci monističtí budou plni ideálů a proto
se nebudou starati ani o věci politické, aniž budou
hroziti hospodářskou konkurencí. Tak získají si
důvěru obecenstva, budou často tázáni o radu a
jelikož vždy dobře poradí, budou tak zároveň pro
pagátory monistické idey.

Bohoslužebných obřadů v klášteře nebude.

jejž koupil tajemník Ferdinanda Viléma Slavaty.
Tajemník na útěku s vrchností svojí z Prahy před
Švédy vzal obraz sebou. V Chrudimi se tajemník
těžce rozstonal u svého spolužáka a přítele Jana
Pfeifra, měštěnína a spolu radního, majitele domu
na-náměstí č. 78., kdež též zemřel. Umíraje daro
val tajemník obraz Ffeifrovis tím doložením, že
je to pravá podoba Pána Ježíše a že obraz ten byl
majetkem velkých pánů. Zavěšen byl obraz na
stěně v malé světnici, kde přebývala paní Pfeifro
vá. Obraz byl prost skvrn a řezů.

Chrudim za války třicetileté častěji byla Vy
drancována, byla navštívena Švédy ještě při jejich
posledním tažení z Čech na Moravu. Pfeifer prchl se
svou rodinou, zanechav V domě jenom vdovu Do
rotu. V domě Pfeifrově ubytovali se čtyři vojáci
švédští, majíce v zajetí spolu císařského vojína
rakouského. Byli to sluhové kteréhosi švédského
důstojníka, řezník, kovář a dva pacholci. Dorota
musela je obsluhovati. Hráli v kostky a hýřili. Řez
ník, nemaje již peněz do hry, ze světničky přinesl
obraz svatého Salvatora, hodil jej na stůl a pravil,
že teď chce hráti o tento obraz. Dvě hodiny hrál
s jiným švédským vojákem. Hráli v kostky na 9
braze na stole položeném, ale po celé dvě hodiny
hra zůstávala nerozhodnuta, protože kostkyvždy
stejný počet vykazovaly. To popudilo oba Švé
dy k zuřivosti, takže pravili: »Což pak jest to ně
jaký čert?« Obrazu spílali, zlořečili, rozhodli, že
obraz roztlukou a o ty kusy se rozdělí.

Dorota snažně Švédy prosila, aby tak neči
nili. Též zajatý císařský vojín se přimlouval: >Dei
te jí ten obrázek, co sobě na něm postihnete, dejte
ji ho, když tak za nějprosí.«



nedějsí-kázání Ostwakdova. Hlavně.ženy najdou
masho volné chvíle ku čtení vůbec. Výchovadětí
jim nedá mnoho práce. Výchovu těchto jíž od při
rozenosti velmi nadaných dětí obstarají čbenové
kláštera, kteří se ve vychovatelství vyznají a po
zději založeny budou klášterní školy pro dítky.
Náboženská výchova vůbec odpadne. Zastesklo-li
by se dětem po vánočním vypravování, nechť jim
vypravují matky jímavou chistorii o předhistori
ckém člověku, který musil snášeti nepohody zimy
a mrazu, nudě se při tom v termé stuji, nemaje
lampy.

Klástery monistické stanou se brzy střediskem
kulturního Života. Jakmile se zde usadí některý
vynikající odborník, použije ihned práce ostatních
členů. kteří mu budou prokazovati výborné služby
soustavným sbíráním vědeckého materiálu.

Ký div, že tyto theoretické úvahy Ostwaldovy
daly podnět k uskutečnění idey po 3 roky hlásané.
Pobšíž Lipska zakoupen statek >Amtsschreiber

„můhle«<v Eisenberku, klášter brzy nato otevřen a
obydlen monistickými řeholníky. Ostwald hlásal
nyní ve svém orgánu >Monistisches Jahrhundert«
vítězoslavně do světa, že tento »první« útulek a
pokusný ústav pro organísovaný Životmonistický
upoutá na sebe brzy pozornost celé veřejmosti. V
něj kladeny největší naděje; vždyť vychovati měl
novou kulturní generaci. Veřejnost nezvěděla dlou
ho ničeho o tomto novém klášteře. Až teprve 25.
října 1913 přinesl týž osobní orgán Ostwaldův za
strčenou, stručnou poznámku, psanou rukou Ost
waldovou, že činní členové kláštera se jednomy
slně usnesli na rozpuštění ústavu. Tím skončeny
první pokusy, avšak podnik měl býti na dále sle

. dován, ovšem na základech pozměněných. Skrorm
nou tuto poznámku objasnil blíže list německého
centra >Germania« na základě monistického letá
ku, rozdělovaného vřed poslaneckou sněmovnou,
v tom smyslu, že pouze 2 členové vystoupili z klá
štera dobrovolně, ostatní že byli vyloučení, Tak
se osvědčily lesklé fráze Ostwaldovy v praksi.

Právě tam. kde měl monismus dokázati svou
životní sílu, úplně selhal. Úspěšná methoda Ost
waldova v oboru chemie vypověděla službu na
poli společenském. První pokus ukončen, ale co
dokázal, o tom Ostwakl opatrně mlčí. Chtěl vésti
lidstvo k vyšším ideálům, ale zatím podklad a
vzpruhu všech ideálů — víru V osobního Boha,
pramen vší pravdy, dobra a krásy úplně podryl.
Monismus nemůže nadchnouti vůbec lidstvo k ži
votu ideálnímu. To, co nebylo vyloučeno v nábo
ženstvích pohanských, totiž nezištná láska, obě
tavost pro vlast a národ, to vyloučeno úplně z
monismu. Má-li se charakter a cena některého ná
boženství osvědčiti životem řádovým, pak zajisté
křesťanství obstálo skvěle v této zkoušce. A to tím
více. jelikož křesťanství nemusilo nákdy zakupo
vati pozemků a dobře rentovaných domů k dosa
žení tohoto účelu.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižky4- "08

Kvitady poktedničkové4 ja o V8
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Zatím jeden ze hrajících Švédů dýkou bodl
do obrazu, do tváře Páně nad pravé oko, druhý
konvicí prudce do obrazu udeřil, první apět dýkou
tvář Páně křížem na kříž pořezal. Pojednou oba
Švédové od stolu odskočili, hry zanechavše, celi
postrašení a oněmělí na obraz zirali. V tom oka
mžiku z ran obrazu způsobených živá, skutečná
krev se řinula.Obraz Dorotě hodili se slovy: »Ven
tě čert i s ním.< Celí ulekaní na lože se odebrali.

Dorota obraz v komnatě ukryla. Krvavé
skvrny na obraze zůstaly.

Pfeifer v obavě, aby zázračnost obrazu ne
byla prozrazena, povolal k sobě tehdáž v Chru
dirni žijícího malíře Samuela Gindtnera a žádal ho,
aby rány ty barvou přetřel. Stalo se tak, barva
však odpadla. Rovněž tak po druhém nátěru.
Pfeifer ustál od třetího pokusu a jenom svým nej
věrnějším přátelům se o tom zmínil.

Tak zůstal svatý obraz v rodině Pfeifrově u
kryt až do roku 1674. Tohoto roku počíná sláva
svatého obrazu, neboť v tomto roce obraz byl dán
do děkanského kostela v Chrudimi.

Zásluhu o to měl tehdejší chrudimský děkan
Samuel Hataš, jemuž 14 dní před svou smrtí Pfeifer
obraz odevzdal, pro kostel, plačky se s ním louče.
Obraz zaslán k prohlédnutí konsistoři do Prahy
a úředně prohlášen za zázračný.

Jaké oblibě a důvěře obraz se těšíval, nasvěd
čují četné dary zlaté a stříbrné na ozdobu obrazu
věnované. Četná procesí přicházela k svatému Sal
vatoru do Chrudimě, zvláště v morových letech
1680. a 1713.Z darů těch roku 1687 zřízen zvláštní
stříbrný oltář pro svatý obraz. Před oltářem bylo
zavěšeno mnoho krásných velkých lamp z vděč
nosti od šlechticů za vyslyšené prosby. Hrabě Ko

Všem našincům
odporučujeme

výhodné
ukládání

VKLADŮ
u ArálověhraĎecké

bankovní jednoty
v Hradci Králové v Adalberiinu.

- Podporujte český katolický podnik! 

Vynikající myslitelé o katolické církvi a kře
sťanství.“Americký president Taft se vyslovil tak
to: »Můžeme býti ujištění, že ti, kteří jsou věrm
své církvi, jsou věrní své vlasti; že ti, kteří jsou
dobrými katolíky, jsou dobrými občany.« (V řeči
u Portlandu v Oregonu.)

Místopresident Fairbanks pravil: >Církev ka
tolická vykonala velké věci pro Boha i lidstvo, a
předsudky vůči katolíkům zmizely, poněvadž tito,

Ba“ vlast potřebuje obrany, vždy stojí v popřei!
Vrchní soudce Roger Taney pravil: »Neivděč

nějším k církvi katolické se cítím já, jenž čtením,

vota jsem utvrzen a posílen ve své důvěře k círk
vi katolické, jež nikdy neustala učiti své dítky,
jak mají žiti a jak umírati.<

Známý státník Gladstone promluvil takto:
»Cirkev katolická pochodovala více než 15 set let
v popředí lidské civilisace a zapřáhla k povozu
svému první intelektuální a hmotné síly světové.«

Profesor Nathaniel Schmidt dí: »Církev kato
lická je bytostně ze všech církví nejdemokratič
tější.«

Německý básník Heine, který byl z počátku
nepřítelem křesťanství, ale později své názory

kalibr, abych nevěděl, že svými nejzuřivějšími my
šlenkami mohl bych způsobiti jen malou škodu ta
kovému kolosu, jakým je církev sv. Petra. Mnohý
nový rekrut tříští si hlavu na jejích zdech. Jakož
to myslitel a metafysik, vždy jsem byl donucen
vzdáti úctu a svůj údiv logické souvislosti učení
církve římsko-katolické.«

President Washington, jehož pěstoun byl do

lovrat Libštejnský dat k obrazu zhotoviti velký
stříbrný rám. Císař Leopold I. z obavy před ná
kazou morovou 1690.z Vídně odebrav se na svůl
zámek do Pardubic, dozvěděl se o zázračném 9
brazu chrudimském a dal si jej děkanem chrudiin
ským do zámku přivézti. Po tři dny císař konal se
všemi dvořany pobožnost před svatým obrazem a
zase ve vší uctivosti svým dvorním kaplanem dal
obraz do Chrudimě zpět odvézti. Z vděčnosti po:
slal spolu sto dukátů na ozdobu svatého obrazu.

Tíhož roku císař Leopold I. s celým svým
dvorem súčastnil se průvodu Božího Těla v Chru
dimi a na ozdobu svatého obrazu věnoval 300 du
kátů. Za těchto 400 dukátů pořízena zlatá koruna
a upevněna na stříbrném rámu obrazovém. Všech
no toto až na stříbrný rám a monstranci svatému
Salvatoru bylo vzato za války francouzské roku
1811. Šest centů stříbra bylo z kostela tenkráte
vzato a do mincovny zavezeno k ražení peněz na
vedení války.

V době nákazy morové procesí společná do
Chrudimě pouštěna nebyla, Měšťané v ©Novém
Bydžově při nastalém moru 1713 se rozpomenuli
na slib učiněný 1680 a na den Na nebe vstoupení
Páně 1714do Chrudimě putovali. Nalezli však brá
ny uzavřeny. Hlásným dali poprositi pana děkana,
by jim aspoň s hradeb městských svatýmobrazem
požehnal. Stalo se tak. Od té doby nikdo nebyl
v osadě Novobydžovské morem zachvácen. Město
Chrudim dalo pak mezi věžemi kostelními nama
lovati cbraz svatého Salvatora, aby ti, kteří z o
bavy vřed nákazou do města vpuštění býti nemo
hou, alespoň venku před hradbami pobožnost svou
vykonatí mohli. Některým jednotlivcům, morem již

o

»Zatím, co spravedlivá vláda chrání všechny v je
jich náboženských právech, pravé náboženství po
skytuje vládě nejiřstější práva.« — Když předse
dal slavnému shromáždění, které upravilo ústavu
Spojených států, pronesl toto: »Žádná zkouška
náboženská nebude vyžadována pro způsobilost k
úřadu anebo obecní důvěře ve Spojených státech.«
— Tím chtěl naznačiti, že katolíci budou míti k
úřadům taková práva, jako protestanté. — R. 1784
dne 15. srpna psal Laffayettovi: »Nejsem sám
předpojatým proti žádnému způsobu bohoslužby,
jsem ochoten dovoliti učitelům křesťanství volbu
takové cesty do nebe, jaká zdá se jim nejpřímější,
nejrovnější, nejsnadnější a výjimce nejméně pod
léhající.« —-V listě adresovaném protestantským
fanatikům bostonským dne 5. Hstopadu r. 1774
Washington píše: »Jest to naší povinností vzdát
díky naším katolickým bratřím, jimž dlužíme zdar
nad obecným nepřítelem v Kanadě.«

Slavný dr. Brownson praví: >Církev katoli
cká přitahuje všechny lidi všech stavů, kteří tou
ží po víře, kteří se cítí ubohými, bezmocnými hřís
níky a touží po jistých prostředcích spásy; sklí
čené a obtížené, kteří touží po důvěře ve své zá
sady a po volné dráze a plném upotřebení svých
rozumových sil; ty, kteří jsou unaveni bezkoneč
nými spory a nabaženi mělkých novotářů, drzých
filosofů, nedorostlých věštců, pavučinových theo
rií, spředených z domýšlivého mozku, jež mizí, sot
važe slunce osušilo ranní rosu, která je činila vi
ditelnými. A kdo touží po něčem starším, nežli je
včerejšek, pevnějším a stálejším, co by jezaneslo
zpět a spojilo se vším tím, co by mělo býti, připu
stilo je ve zbožné obcování svatých všech věků,
nechalo je pocítiti, že mají svou část a svůj podíl
v tom všem, přes co přehnal se proud Prozřetel
nosti Božské, co bylo posvěceno krví mučedníků
a ozářeno odlivem a přílivem svatého hnutí mvsli,
dovolilo jim milovati, uctívati a se klaněti do sy
tosti duše, nebo duševní schopnosti; pro tyto vše
chny. jakéhokoliv stáří, národu, sekty, postavení
a poměrů, slavná, vznešená, Bohem osvícená, ve
dená a chráněná církev katolická je plná vnady
ba i kouzla.«

Superintendent o klerikalismu. Superintendeiit
Dušek dle »Hlasů ze Sionu« odsuzuje naše pokro
káře, kteří mají špatný pojem o klerikalismu. Pra
ví: »Choditi do kostela, čísti bibli, je u náskleri
kalismem. Volá se u nás často: »Náboženství ne
patří do politiápy!< Mnohý opakuje tuto větu v do
nmění, že vyslovuje neobyčejnou pravdu. Ovšet,
náboženství je osobní, ale má vlív na mravnost,
na společenské, vědecké i hospodářské zájmy člo
věka. A na politiku by vlivu nemělo?«
Krása našeho domova.

o ŠICÍSTROJE
obdržíte pouze v našich. krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostředniovím naších

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, a labského mostu 279.

stati a tu před svatým obrazem za uzdravení své
se moditi. Uzdravení byli a jiných nenakazili.

1 jiných zázraků zjištěna celá řada.
O zázračnoti svatého Salvatora Chrudimského

svědčí též paměti obce slatiňanské. Dne 3. října
1680 sešli se osadníci ve farním kostele. To bylo
tenkráte ve Slatiňanech velmi zle. Na 70 osob bylo
již morem zachváceno. Hrozná to epidemie, zvaná
těž šernou smrti. Na těle boule se dělaly, tělo zčer
nalo. Za tři dní nejdéle nemocný byl mrtev. Na po
nud tehdejšího děkana chrudimského Hataše. sešli
se slatiňanští zmíněného dne ve farním svém ko
stele a tu veřejně slib učinili, že do Chrudimě k
svatému obrazu budou putovati a svaté svátosti
příjmou. V tu chvíli — dle ujednání — pan děkan
Hataš v Chrudimi před svatým obrazem mši sva
tou sloužil za ubohou obec slatiňanskou a po mši
sv. se svatým obrazem před město šel a s návrší
obci slatiňanské žehnal. Od té chvíle morová rána
úplně ustala tak, že i morem nakažení a smrti již
hlízcí uzdravení byli. Slatiňanští slovu svému do
stáli. Dne 23. února 1681 konáno ze Slatiňan do
Chrudimě slavné procesí. V průvodu kráčel v če
le tehdejší majitel panství Slatiňanského p. Jaroslav
Putzhart Voděradský s chotí a s celým úřednic
tvem. Slatiňanští z vděčnosti nesli v průvodu 0
braz, jenž zavěšen je v kostele arciděkanském v
Chrudimi nad dveřmi do sakristie vedoucími. Vy
obrazen tu děkan Hataš, jak před svatým obrazem
slouží mši svatou, vyobrazen též hlouček slati
ňanských osadníků, přistupujících ke svatému sto
lu Páně. Před oltářem znázorněna morová rána V
podobě kostlivce. Nejsvětější Kriste, milosrdný Sal
vatore! Jako jsi dříve žehnával městu Chrudimi a
celému okolí, žehnej i nadále!

|



Česko-německéporady v Praze.V ponděliod

prohlášeno zase za přísně důvěrné. Na zákřadě vý
sledků debaty zástupců něm. *svobodomyslných
stran, něm. soc. demokracie a něm. křesť.sociá
lů podáu návrh: V otázce junctimu mezi jazyko
vým zákonem pro státní úřady a záležitostmi spa

dajícími v kompetenci zem. sněmu musíme trvati
na zamítavém stanovisku. Jsme však ochotní jme
novati pro rokování 0 zemském zřízení své zá
stupce a prohlašujeme, že nyní jako dříve jsme 0
chotni jednati o jazykové otázce, ale ve výboru,
který by byl sestaven ze zástupců obou národ
ností Čech v říšské radě. K sestavení tohoto vý
boru musila by býti říšská rada co nejdříve svo
lána. — Zástupci českých stran odpovědí v příští
schůzi. — Němci šli do této druhé schůze s tím
nezvratným požadavkem, že ještě než volby do
sněmu budou vypsány, musí prý býti učiněno pev
né ujednání v tom, co nový sněm bude projedná
vati a zjednána jistota, že především budou no
vým sněmem beze změny schváleny všecky po
žadavky, týkající se domnělého zabezpečení práv
Němců ve správě zemské. — Tak Němci svými
bezdůvodnými požadavky usilují zmařiti dohodu
v zemi.

Němec o česko-německé otázce. Ve schuzi
něm. lidového svazu ve Štyr. Hradci 18. června
pravil posl. Lodgman, že Němci žijí v přesvědčení,
že Praha před r. 1848byla německá a že za 48 ho
din stala se českou. Tomu tak není, Praha nebyla
nikdy německým městem, to jsme se pouze
mýšleli, poněvadž pouliční tabulky byly německé.
Jakmile jsme spatřili černožlutý prapor, věřili jsme
ve správnost německé politiky, a neptal jsme se,
kdo ho vyvěsil. Víme, že některé části Čech a Mo
ravy nemohou býti bez dvojjazyčného úřadování,
ale musíme se brániti, aby zavedeno bylo v Čistě
německých územích. Řečník pravil dále, že zví
tězili-li by Čechové v Čechách se svým státo
právním stanoviskem, boj tento rozšířil by se i na
ostatní země sudetské a také alpské, zejména VC
Vídni. Vídeň jest pro Němce nanejvýš duležita a
jestliže tuto ztratí, mohou se z Rakouska vystě
hovat. — Jihoslované jsou prý pro Němce daleko
nebezpečnější než Slované severní, Němci chtějí
uznávati ve Slovanu státního občan a člověka, ale
nikdy ne rovnoprávného.

Česká agrární strana Ve schůzi užšího výboru
rozhodla se dalších porad o česko-německém vy
rovnání se súčastniti, stojí však, pokud se týče děl
nosti parlamentu a otázky svolání českého sněmu,
jakož i dosazení zem. výboru na stanovisku, bu
dou-li dány veškeré známé podmínky pro obno
vení ústavních poměrů V Čechách. — Stejně pora
da českých stran V Praze 19. t m. usnesla se, ŽE
Čechové bez svolání a ustavení se nového českého
sněmu dělnost říšské rady nepřipustí.

Obnovení Slovanské jednoty? Dle lublaňské
ho >Slovence< výkonný výbor české strany agrár
ní usnesl se vstoupiti V€ styk se slovinkou SÍra
nou k vůli obnovení Slovanské jednoty na novém
podkladě. Ukáže- se to pravdou, budou míti Slo
vané rozhodný vliv na řešení vnitropolitické Krise...

Německo-národaí svaz. Na konferenci před
sednictva něm. národního svazu V€ Vídni 18. t. in.
posl. Pacher vyložil, že dosavadním postupem V
česko-německém jednání vyrovnávacím nedospělo
se ještě k žádnému výsledku. Hr. Stůrgkh obvi
něn, že se chová pasivně, že nemá žádného pro

„graniu pro česko-německé záležitosti sporné, kte
„rýžto nedostatek jest spolupříčinou, že všechny
dosavadní akce za něhopodniknuté neměly zda
ru. Radikálové navrhli, aby německý národní svaz
vyzval vládu, aby neprodleně svolala poslaneckou
sněmovnu a kdyby tak neučinila, by Svaz ihned
přešel do krajní oposice. Návrh ten však zamít
nut.

Celovecký »Volkslag.« 21. června konal se V
Celovci sjezd důvěrníku německého lidu z alpských
a kraských zemí, '.a němž prohlášeno brzké obno
vení ústavních poměřit V říši za naléhavou nezbyt
nost. Lovolávají se pozornosti celého německého
národa na boj Němců na jihu proti Slovanům. V
trialistických plánech Slovinců spatřuje německý
sVolkstag< pro budoucnost ohrožení německého
národa.

Zase »zákon Koliskův«. 6 německých poslanci
žádalo ve středu osobně předsedu ministerstva hr.
Etiirgkha, aby předložil k sankci usnesení dolno
rakouského sněmu, jímž zavádí se jakožto vyučo
vací řeč na obecných a měšťanských školách vý
hradně němčina. Hr. Stůrgkh odpověděl, že tak
učiniti nemůže, ježto Se schválení zákona Kolisko
va setkává S nepřekonatelnými nesnázenti.

Nová vláda francouzská s předsedou Vivianim
byla sněmovnou i senátem přijata velmi přátelsky
a projevena jí velikou většinou důvěra. Nová vlá
da bude pokračovati V dosavadní zahraniční poli
tice. Zákon o tříleté vojenské službě bude vyklá
dán přesně a loyálně. Radikální antimilitaristé bu
dou nyní zastanci militarismu.

m
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znepřáteliisi celý Řím, ježto nd Bohost "před
ničím, co bylo obyvatelstvu posvátným. S židov
ským cynigmem hrál si na: protipápeže. Místo ahy
jednal jako hlava hlavního města, počínal si jako
zástupce protiklerikální internacionály. Tak ho kri
tisuje italský list Corrierre d Italia.

V Rumunsku zahájen parlament trůnní řečí,
v níž král prohlásil, že návštěva carova v Kon
stanci jest i důkazem vysokého postavení, kterého
Rumunsko dobylo v Evropě svou chytrou (!) po
litikou. Tato návštěva je prý současně pro Ru
munsko důkazem ceny, jakou mocná ruská říše při
kládá snahám Rumunska o mír. © 3

Albánské povstání. V Drači jest prý zle, město
je na všech stranách opevňováno. Za příměří uza
vřeného mezi dračskou vládou a povstalci vy

jejnávalo se . . . Vládní, vojsko mimo Drač nulee

' aa

prý už několikrát povstalci poraženo. Překvapu
vytrvalost tábora povstalců, který se týdny udf
žeje a vyživuje v krajině nepříznivé i pro pravi
delné vojsko... Většina obyvatelstva jest ne
spokojena s knížetem Vilémem, který stále potře
buje hodně peněz, aby také upokojil kmeny sobě
odoané. — Mohamedání usilují dostati na albánský
trim prince Burhana Edina, albánští nacionalisté
chtějí za panovníka druhorozeného syna Cara bul
harského, prince Cyria. Kolem knížete Viléma
hemží se zrádci . . . Potvrzuje se zpráva, že vůd
ce Miriditů Prenk Bib Doda byl povstalci poražen
a zajat, ale na čestné slovo zase propuštěn. Na
jihu bylo vládní vojsko pod Nuredinem bejem 0
pětně poraženo. Porážkou vudce Miriditů zklamala
i poslední naděje na uvolnění Drače. Situace Drače
a knížete Viléma je nyní beznadějná. Nelze již 0
čekávati, že by kníže mohl uplatniti svou autoritu
v zemi pomocí svých stoupenců, získaných jen
penězi a nadějemi na výhody.

Napětí řecko-turecké. Dle všeho spor řecko
turecký bude vvřízen smírně. Turecká vláda tvrdí,

byly vyvolány 200.000

uprchlíků tureckých Z Macedonie, a že v Malé A
sii bude už klid, zvláště postará-li se řecká vláda,
aby přestaly ukrutnosti na Turcich páchané v Ma
cedonii. — Dragomani evropských vyslanectev V
Cařihradě v Malé Asii vyšetřují situaci řeckého
ohyvatelstva. Komise tato potrvá skoro měsíc. —
Bulharská vláda V případě boju řecko-tureckých
zachová pry nejpřísnější neutralitu.

V Srbsku mají nyní V práci východní dráhu
a konkordát. Vepříčině východní dráhy jedná se
už jen o finanční otázky vedlejšího řádu. Rakouský
prumysl bude míti volnou cestu k Soluni a Egei
skému moři zabezpečenu. Co se týče konkordátu,
dostane Srbsko rozsáhlá patronanční práva nad
kstolíky. která měl dosud rakouský císař. Katoli
cké obyvatelstvo V Novém Srbsku jest vesměsodejel do lázní,

dříve však vydal proklamaci, dle níž korunního
prince Alexandra po dobu své nepřítomnosti Po
věřit vladařstvím.(|=

Mopřehlédnětel
Výhodná příležitostná
koupě pro knihovny!

místoK jenK

Máj, roč. X. Stran 629 „12— 5—
Zvon,roč.XII Stran 780 . „12— 5—
Zvon, roč. XIII. Stran 780. „12— 5—
Vlček: Spisy, seš. 1 —2£ - < 580 3—
Kosmák: Obrázky z Kukátka . 230
Tolstoj: Vzkříšení, 512 str.. 180 1—
Tolstoj: Povídky, 486 str. . - 100 —90
Lie: Vojta Proklouz,str. 140... . 19 —70
Seidlová: Kuchařka Jitřenky, sír.

245, váz 2—
Sahula: Rozmarnépříhody,L... 220 180
Sahula: Rozmar. příhody, IL, str.176 180 140
Sahula: Veselé chvíle, str. 270 . 220 180
Brynych:Štít víry, str. 106- -- 120 —50
Mimra: Obrázky ze amíšené osady,ar166...-8
Brodský: Naši přátelé, str. 100.. . —60 —4W

de so chto naněit německy,kup sí
výborné příručky:

Sohulz-Vorovka: Vzorné cvičení řeči
německé,váz. -© -+ * —

Vymazal: Lidová učebnice němčiny 150
Sohulz-Vorovka: Rozmluvy echa .

s Němcem,váz.. < +- .:: * —
Glaser: Německy snadno a lehce 140

veškeré cestopisy, průvodce,

Po turisty mapy a plány lzedostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertihum.

——m—-m——

© Zprávy organisační
a spolkové. |"

Ke krajskému sjezdu v Chocal Žádáme tímto

všech našinců ve východních Čechách co nejsnaž
něji, aby se v hojném počtu dostavili dne 29. červ
na do Chocně na krajský sjezd katolického lidu,
Čest společné věci naší vyžaduje, aby sjezd tento
byl manifestací opravdu důstojnou. Nechť není o
sady z oblasti sjezdové, jež by nebyla zastoupe
na. Doufáme, že naše spolky a organisace všeho

druhu pochopí význam slavnosti a dle toho obešlou
sjezd. Pány důvěrníky prosíme, aby ještě v po
sledních dnech vyvinuli co největší činnost agitač
ní. Přihlášky síce docházejí velrm četně; jsou mí
sta, která přihlašují až 150 účastníků. Nicméně je

štěmnohé a mnohé obce neučinily přihlášku. Upo
zorňujeme, že jest nutno, aby přihlášky byly nám
zaslány včas, neboť jinak nelze zařídšti vše potřeb
né k úplné spokojenosti. Jest žádoucno, aby naší
bodří Orlové zůčastnili se v kroji, dívky pak rov
něž v krojích národních. Kancelář sfezdová bude
v den sfezdu umístěna v místnosti Katolické jed

noty v Checai (vedle děkanského kostela). Pořa
datelé, označení červenobílou páskou, Hedou v do

statečném počtu na každé silnici při vchodu dosta. —

Do kraje Choceňského a Chrudimského!

Na Žádosti Ústředí mládeže a poňadatelstvaslavnosti v Chrudimi svoluje Zemský Svaz Orla

28. v Chradimi a 29. června v Chocni.
Za zemský. Svaz Orla v Hradci Králové:

J. Polák, starosta.

Orelská slavnost v Třebechovicích náleží.již minu
losti. Zdařila se tak. že předstihla veškeré naše před
poklady. Bylo námi odhadováno, že průvod.bude zpe
střen asi 8U kroji a zatím bylo jich na 200 mimo kroje
národní. Den byl přímo nádherný. Situace předslavnost
ní nebyla zrovna ta nejlepší. Téměř nikdo (kromě bra
tří černilovských) písemně nám neoznámil svoji účast,
povětrnostní předpoklad zněl na kritický den.v sobotu
a v ponděli. Cvičiště budováno ve větším rozsahu. Což
když bratří se nedostaví? Osten známého pokrokářského
výsměchu. ktery z hílého dovede udělati černé. — máme
v čerstvé paměti od sjezdu mládeže. Nákladem neše
třeno, jen aby vše pvřízeno bylo pohodlně, vkusně, my
člence orejské důstojně. Restauratér na Bědovicích »dá
val« hudbu, hasiči konali (ovšem dříve ustanovenou) vy
cházku. sokolové výlet z města — a na tvrzi závodili
jiného druhu atrakce. Naši přátelé z místa i osad okol
ních vzkazovali: Přijiti nemůžeme, čas je nejistý, »mu
síme sušit. Učiněno opatření, aby se prodávalo pivo

losů. ano i tombola. (Poznámka: sletové pohlednice po
slal a prodávati dal p. Polák z Hradce.) Na hudbě ne
šetřeno. Vstup pro účastníky v krciích byl voný. Od
prodavačů nebyl vybírán žádný poplatek. — A vzdor
temu diky obětavosti a valné účasti obecenstva získána
rovnováha v příjmech a vydáních. —- Ranní zkouška v
lese byla někomu obavou, že odpolední cvičení dorostu
nebude asi vyrovnané. Zatím přes poledne usilovnou
snahou redostatky vyrovnány. — Rázem 2. hod. odpol.
bral se průvod v malebném uspořádání od nádraží Ce
Jým měste do lesa. Zde starosta místního odborubr.
V. Koleš srdečně přivítal veškeré účastníky a (ne ma
šim lidem. tí to dobře vědí) četným lidemindiferentním
aneb těm. kteří proti nám mají různé předsudky, VY
světlil situaci. která dala vznik Orlu. Hlavně kladt vá
hu na ideu národní, prozářenou ideou náboženskou, S:
níž stoji a padá Orel českoslovanský. Upozornil na L,
zemský slet hradecký a nadchnii pro všeorelský slet,
který se koná v Červenci r. 1915 v Kroměříži. S nadše

brána hymna národní. Cvičení sarma dle vážných úsudků.
kde koho překvapovala. Jistou společností, jež byta pří
romna sokol. závodisn V Botehošti a j. a tašemu cvičení,
tlumočeno nám zajímavé porovnání, o tom však pomiči
me. Zasloužená pozornost věnována cvičené školního
dorostu z Týniště. O dobře provedeném cvičenídorostu
s praporky dříve již uvedeno. Obecně překvapovala ele
gantně provedená cvičení žen s kužely, ačkoli ranní
zkoušce neby'y přítomny sestry Z Bolehoště a Týmiště.
Ladný nástup na prostná provedlo 65 mužů. Mimo ně
patrné nedonatření vše provedeno téměř bezvadně, což
jest dobrou vyhlídkou pro zemský slet. Rázovitá hudba
dra Šetiny v obsazení naší hudby byla velmí chválena.
Jednotlivé výkony Ad bradlech a hrazdě stedovány S
obecnou pozorností a obdivovány (na bradlech cvičily a
to dobře i ženy z Týniště.) Srdečně děkujeme a ruce
tiskneme bratřím a sestrám z Černilova, Častolovic.
Bolehoštské Lhoty, Jelení, Ho'ic. Králové Hradce, Ko
stelce, Katolické jednotě ze Smitic a hostům a sestrám
z Týniště. Těm. kterým jsme návštěvu dlužní. rádi 0
platíme. Na shledanot na okrskovém sketu 12. července
v Kostelci! Zdař Bůh! — Všem našim obětavým paním
a slečnám, které za vedení pí. Vávrové, Černé, Šmídové
a sl. Jaklové tolik se obětova*y, platí naše procítěné
Zdař Bih! - -Orel Třebechovice.

Vysoce důstojnému Pánu patru Janu Seidlovi, blsk.
vlkáři a děkanu v Hotohlavech a dp. Janu Petráskovi,
kaplanu tamtéž. Katolicko-národní jednota přednáší Vám
tbnto upřímné svoje blahopřání ku vzácným Vaším jme
ninám. Kéž Vám Pán Bůh dobrotivý vždy a vč všem
žehná! Výbor.



-. Sailéice..Jak již bylo v »Obmově«oznámeno, oslaví

července o smiřické. pouti. důstojně desátileté. trvání.
Spoléháme. že bratrské spelky katolické se svými pra

"pory korporativně se této :manifestace jistě sůčastní.

slední době přeneseno bylo do Smiřic. Jestliže naše jed

ttace bližších i vzdálenějších slavností, očekáváme, že i k
nám spolky katolické se svými prapory zavftají. Vlakové

„spojení jest velmi příhodné. Bratří Orlt a sestry Orlice

zajisté svojí účastí dodají slavnosti obzvláštního lesku.
Na pomluvy a potupy -v iplstě i okoli, jež nepřátelé na
ši budou šířiti, odpovězíne heslem: ve Smiřících o pouti

„5července na shledanou! — Výbor katol. nár. jednoty.

Kostelec m. Orl. Slavnost „dvacetiletého trvání spo
jenou s orelským slétem okrsku královéhradeckého a
„sjezdem katolických spolků pořádá Katolická jednota v
Kostelci n. O. dne 12. čeřvehceza Účástenství sdřuže
ných katolických spolků místních. Pořad: Dopoledne:
Uvítání hostí. O půl 10. hod. sraz před spolkovou míst
ností +Na Rabštejně« a odtud průvod s hudbou do chrá
mu Páně. V 10 hodin slavnostní kázání dp. K. Kepph.
ředitele Borromaea z Hradce Králové a mše svatá. O
půl 12. hodině zkouška oreiských odborů v zahradě p.
Fr. Zetka. Oběd. Odpoledne: O půl 2. hodině sraz a prů
vod do chrámu Páně na sv. požehnání, Ve čtvrt 3. hod.
průvod na místo slavnosti. Řeč dp. K. Keppla: »Myšlen
ka orelská.« Koncert úplné a chvalně známé kapely p.
Boše z Nového Města n. M. Mezi koncertem cvičení
»Orlů«: 1. Žactvo kroužky. 2. Dorost praporky (slet
1914). 3. Členky kužele tslet 1914). 4. Členstvo prostná
(Slet 1914). 5. Nářadí: členky a členstvo. 6. Skupiny. 7.
Různosti. hry. Tombola, bufet, bazar, koulení o ceny
atd. Vstupné do zahrady 40 h, v předprodeji 30 h. Pro
orly a orlice v krojích vstup volný. Večer v 8 hodm
zpáteční pochod na »Rabstejn: a věneček. Vstupné 1 K
20 h. druhá dáma 30 h. Přátelé! Bratří a sestry! Na tu
to naši slavnost dostavte se všichni, čekáme Vás! O
slavnosti v Kostelci n. Orl. dne 12. července 1914 na
shledanou: »Zdař Bůh!« V případě nepříznivého počasí
koná se táž slavnost 19. července 1914. Předprodej vstu
penek do zahrady lask. převzali pp. Karas, Záteský a
Hanu:.

Česká Třebová. (Okrskový slet.) Dle dosavadních
přihlášek a připrav bude letošní slet okrsku litomysl
ského v České Třebové dne 19. července značným ú
spěchem myšlenky orelské. Upozorňujeme a prosime,
aby dotazníky byly včas vráceny. Plakáty a veškeré
pokyny budou v nejbližších dnech odborům dodány.
Účast slíbena nám i bratry Moravany. Netřeba snad při
pomínaci. že jest povinností veškerého členstva okrsku
účastniti se cvičení. Slet okrskový jest přehlídkou člen
stva a průpravou na slet zemský!

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Cirkevní věstník.
Svěcení na kněžství. Dne 12. července vysvětí J. Ex

celence nejdp. biskup Dr. Josef Doubrava v kathedrál
ním chrámu o 7. hod. ráno na kněze 15 jáhnů. V Římě

právě byi vysvěcení tři naši diecésáni tak že dohroma
dy všech novosvěcenců bude 18.

Jubileum 25letého kněžství v diecési královéhrade
cké oslavují letos vdpp.: V. Bartoš. farář v Červ. Ja
novicích, Al. Dudek, farář v Damníkově, J. Elitzer. farář
v Ranné, V. Fayks. profesor v Jičíně, Ot. Fiala farář v
Rudolticích, B. Flum, farář ve Vlkáňci. V. Hák, farář
v Žumberku. J. Holzman, farář v Kalištích, V. Honzák.

farář v Žehuni, V. Hvězda, farář ve Vamberku, L. Jelí
nek, farář ve Skuhrově n. B., Ah Kavan farář v Rochli
ci, St. Kesan, profesor ve Vys. Mýtě, V. Kratcchvíl
farář v Bělé, K. Kučera, farář v Kladrubech. V. Lašto
vička, farář v Chotěboři, F. Melich. farář v Sobčicích.
F. Morávek, farář v. v. v Klášterci, J. Najvrt. farář v
Čechticích. J. Novák, profesor v Chrudimi, F. Opřátko.
farář v Mitově, Jos. Pavel. farář v Bykáníi F. Pavlišta,
kaplan ve Svratce, dr. F. Revi. kanovník v ilradci Krá
lové, P. St. Stonjek. O. S. B., profesor v [sroumově. A.
Svatos, farář v Boušíně, F. Schneider, farář v Alten
buchu, E. Šavrda farář v Luži, dr. Truxa, ředitei v Ho
ře Kutné, V. Vačkář, děkan v Ledči, J. Váňa. farář v
Uhersku. J. Vaněček, farář v Mikulovicích, J. Winkler,
farář v Losenici K. Vimr, bisk. vikář v Čestíně, F. VÍ
ša, farář v Hněvkovicích, K. Zocher na odpoč. v Pramu.

Česká pout h euch. korgresu v Lurdech. Doba od
jezdu kvapem se přibližuje a Jest již na Čase. aby pří
pravné práce byly skončeny. Aby mohl býti počet
účastníků pouti brzy uzavřen. žádají se všichni ti, kteří
děsud vyplněných přihlašovacích listů nezaslali, aby
tak co nejdříve učinili. Kdo ještě by se chtěl pro účast

na této české pouti rozhodnouti, ať tak laskavě učiní
v nejbližších dnech. Odlezá z Prahy 16. července —
příjezd do Prahy 1. srpna 1914. Ceny míst I. tř. 670 K,

IL. tř. 530 K, III. tř. 340 K s celým výtečným zaopatře
ním. Rěžijní příspěvek I. tř. 20 K, pro JJ. a III. tř. 10 K.
Přihlášky přijímají a informace obratem podávají: Ant.
Kašpárek, farář Praha II., Juagmannovo nám. 2., Leop.
Kolísek, kons. rada a farář, Blansko, Morava a Jos. Rós
sler, farář t. č. Velký Ouřím u Rychnova n. Kn.

Marlánská Družina mažů a jinochů v Hradci Krá
lové pořádá konferenční přednášky pro muže a jinochy
v kapli sv. Josefa u Panny Marie od 6. do 12. července

1914 o půl 8. hodinč večer. Po přednášce je sv. pože
hnání. Themata: Pondělí 6. července: Náboženství vů
bec a člověk. Úterý 7. července: Náboženství a Bůh.

Středa 6. července: Náboženství a Kristus. Čtvrtek 9.
července: Náboženství a církev katolická. Pátek 10.
července: Náboženství katolické a muž. Sobota 11. čer
vence: Náboženství katolické a odplata věčná. Před
nášky bude míti P. František Vídenský T. J. Všichni
mužové a jinoši jak z Hradce Králové tak z okolí zvou

Marianská Družina učitelů zemí koruny Sv. Václav
ské pořádá lctošního roku ve dnech od 20. do 23. srpna

vdp. exercitátor z řádu T. J. Jelikož to budou první a
výhradně exercitie českých učitelů, vybízí tímto Družina
uctivě veškeré (i nečleny Družiny) pp. katol. učitele.

mírný poplatek v katol. paedagogiu v Bubenči, kdež sv.

cie se jeví velice čilý zájem, nutno se přihlásiti co nej
dříve. nejpozději do konce července t. r. Přihlášeným
bude zaslán program sv. exercitií a bližší informace.
Veškerí přihlášky a dotazy adresovány buďtež na K. H.
Ježka v Bruchu u Mostu.

Zprávy
místní a z kraje.

Ve schůzi městské rady, konané dne 22. června 1914

prospěch zdejšího ústavu chudých, p. J. Katschnerem ml.,
k uctění památky jeho otce, továrníka p. J. Katschnera
st.. vzdají se díky. — Na žádost Družstva pro stavbu
domů soukromému úřednictvu v král. Českém připojeny
budou téhož tři domy v ulici Jungmanově na vodovodní
obecní síť. — Výboru Obecní kuchyně propůjčeno bylo
městské divadlo na den 23. září 1914. — Na státní že

lezniční radu podána byla žádost za úpravu jízdního
fádu v oblasti severovýchodních Čech, zvláště za připo
jeni dotčených měst na rychlík c. k. společnosti státní
dráhy.

Velby. Pokrokáři před volbami do III. sboru uvedli
do pohybu kolečka nejstožitějšho stroje. Vyrukovali s
chlubivými, velice četnými sliby. oož jest ještě v ko
munátní politice nejsnadnější prací. Jenže právě tu jest
pctřebí reálně uvačovati, jak opatřiti prostředky k da
lekosáhlým plánům. Ti pokrokáři, kteří posud v zastu
pitelstvu seděli. zázračnou cestu k získání potřebných
nákladů nenalezli a sotva ji objeví v budoucnosti. Po
krokáři věději, co znanená pro III. sbor živnostnictvo
a proto s plným zápalem se hleděli představiti veřej
nosti jako patentovaní zástupci stavu středního.. Náho
dou živnostnictvo dobře poměry zná a ví. kde jsou jeho
skuteční přátelé. Celá horečná akce prozrazovala, jak
se pánům jedná o uplatnění strannické politiky na rad
nici. a'e tito horlivci dovedli předstírati, jak se jim
jedná hlavně o hospodářské dobro obce, jak strany po

krokové nechtějí opanovati radnici. Prý na radnici nemá
se dělati politika. abe mají se řešiti úkoly komunální ve
prospěch všech. V apelu na voliče III. sboru se kjade
důraz na spraved)vé zastoupení »všech vrstev bez
ohledu na politické přesvědčení i s domaři.« Lákadlo
vyvrcholeno odporučením kandidátní léstiny do II. sbo
ru: >V naší kand. listině jsou zastoupeny všecky kate
gorie úřednické. stav obchodní, majitelé domů, lékaři,
advokáti atd., tedy stavy všecky a proto při nestranném
výběru osob, každému s pokrokem města cftícímu voli
či jest přijate!na.« -- Leč týmž dechem kárají pánové
ze »Spojení s Římem- ty občany, kteří byli ochotní dáti
hlasy obchodníkům, živnostníkům atd. mladočeským a
katolickým. »Všecky- stavy mají býti zastoupeny, ale
právě v městě, kde jest centrum diecése, kde jest bis
kupské sídlo, dva semináře, Rudolímum, katol. pensio
nát atd.. nesmí se objeviti na radnici žádný zástupce
stavu kněžského, ba ani takový laik, který by byl roz
hodným katolíkem. Tak vyhlíží tedy v praksi heslo pro
zastoupení »všech stavů bez ohledu ma politické pře
svědčení«. Nečiní pokroková klika úsilně ze záležitostí

církevních objekt po'itický sama? A ke všemu htavní
trumf: »Včudy, kde panuje klerikatismus, panuje poroba
a chudoba.< Snad proto, že na př. v bohaté katolické
Belgii mají soc. demokraté desetkrát větší svobodu než
kz'olíci ve zbědovaném volnomyšlenkářském Portugal
sku nebo ve Francii. Pokrokářský poukaz ma Španě'y
a Rakousko jest obmyslný, protože zde odpovídají za
neblahý stav vládnoucí politikové liberální a pokroko
ví. »Klerikalismus= hospodářské politice v Hradci napro
sto neublížil. tak že by i jiné město vítalo ve svém
středu biskupskou residenci s radosti. Jestliže stavební
živnostníci se nehněvaii na stavbu synagogy a ©Vvang.
kostela, neublížila jim hmotně ani stavba budov kato
lických. Pokud nezačne řáditi »svoboda« portugalská,
potud se musí počítati s poměry, jaké jsou. Přejí-li pá
nové v Hradci plnou svobodu židům ostentativně něm
čícím, zaskouží snad také trochu tolerance četní čeští

katolíci. — Při volbách do III. sboru dne 24. t. m. zvo

| leni-do výborupp. s 'následajícím počtem hlasů: Beňeš
706, Ježek 637, Jirásek 629, Halounek 626, Fait 604, Thoř
599, Pokorný 580, Hlávka 555, Melichar 551, Javůrek
544, Morávek 542, Hanousek 520. — Za náhradníky zvo
lení pp.: Stoklasa,- Formánek, Šubrt Košťál, Votruba,

Medek.
Domácí závěrečnou školní akademii pořádá sbor u

čitelský c. k. paedagogia v neděli 28. června 1914 o
4. hodině odpol. v hudební síni ústavu. Program: 1. Dr.
Ant. Dvořák: Biblické písně: a) Slyš, o Bože, b) Oblak
a mrákota s průvodem varhan. Zazpívají abiturienti ú
stavu. 2. Sv. Čech: V kovárně. — Recitace. 3. a) H.
Gótze: Drobné skladby, č. 9. a 11., b) K. Kovařovic: Ga
votta — smyčcový orkestr. Zahrají chovanci ústavu.
4. J. V. Sládek: Statný jonák. — Deklamace. 5. J: Ko
cián: Země jindy a. nyní. — Mužský sbor. Zazpívají
ablturionti ústavu. 6. J. Svendsen: Romance pro housle
s průvodem klavíru. 7. a) Edv. Grieg: Elegické melodie,
č. 2., b) F. Procházka: Serenada. smyčcový orkestr. Za
hrají chovanci ústavu. -—U vchodu přijímají se dobrovol.
příspěvky na českou zemskou komisi pro ochranu děti
a péči o mládež v království Českém. :

Osobní. C. k. finanční rada Josef Podhajský byl od
zdejšího okresního finančrího ředitelátví přeložen k

okresnímu finančnímu ředitelství v Praze a na jeho mí
sto ustanoven c. k. finanční tajemník František Pšenička
od posledního ředitelství.

Z celoroční zprávy zdravotní na rok 1913. Celý po
litický okres Královéhradecký. sestávající ze dvou okre
sů soudních, obývá 74.125 duší, na soudní okres Hradec
Králové připadá 55.521 a na soudní okres Nechanický
18.604 obyvatel V roce 1913 uzavřeno bylo ve správ
ním okresu 467 sňatků, připadá tudíž na každých 1000

| obyvatel 6 sňatků, čili jeden sňatek na 158 obyvatelů.
Z těchto připadá 368 na Hradecko a 99 na Nechanicko.
V celém správním okresu narodilo se 1789dítek, t. |. 24
narození na 1000 obyvatel. čili jedno narození na 41 ob.
Nemančelských dětt bylo 126 (ma Hradecku 98, na Ne
chanicku 28), t. j. 7 proc. všech narozených dětí. Mrtvě
narozených bylo ve správním roce 39. Roku 1913 zem
řelo v celém správním okresu 1342 osob (na Hradecku
957 a na Nechanicku 376 osob), t. j. I8 úmrtí na 1000
obyvatel a jedno úmrtí na 55 osob. Přírůstek obyvatel
stva v roce 1913 obnáší při 1750 živě narozených dětech
a 1342 úmrtích 408 duší. Sebevražd událo se v roce tom
19 (na Hradecku 14, na Nechanicku 5). V roce tomto,
jako i v předešlých letech převyšuje úmrtnost tuberku
loscu. neb zemřelo souchotinami v rcce správním 234
osob (na Hradecku 178 osob, na Nechanicku 56), což
činí 17.4 proc. všech úmrtí a 3.1 promi'te všeho obyva
telstva. Po tuberkulose přichází nejčastěji zánět plic.

Výstava ručních prací a výkresů městské vyšší ško
ly pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové
konati se bude ve dnech 28. a 29. června 1914 v pracov
ně školy (staré Rudolfinum. I. poschodí), a bude vo'ně
přístupna dopoledne od 9. do I2. hod.. odpoledne pak
od 2. do 5. hod.

Pěvecko-klavirní ústav Zdeny Součkovy pořádá ve
středu dne 1. července výroční zkoušku svého žactva
v sále Měšť. Besedy. Začátek o 3. hod. Vstup volný.

Prvni zápas v boxu v Hradci Králové koná se již
tuto neděli dne 28. června 1914 v Pivovarské zahradě
(za nepříznivého počasí v Zimní zahradě Grandhotelu).
Pořadatelům podařilo se zajistit prvotřídní zápasníky Z
nichž uvádíme: Černoch Tom Morenga mistr boxu Jižní
Ameriky. Černoch Bobby Dobbs. světový mistr. Ame“
rika. Stanistav Jabůrek, A. B. Č. Praha. Rudcif Tichay,
A. B. C. Praha. Wily Moran, Čes. amer. New York
A. B. C. František Růžička, český mistr boxu. Pan Mo
renge zavítal již do města našeho a počne v pátek ve
čer s trainingem. ©Obecenstvu naskytá se příležitost,
spatřiti nový druh sportu, vyžadujícího obzvláštní tě
lesné zdatnosti zápasníků. Zápasy budou vzhledem k
výborné konkurenci jistě play rozčilujících momentů.
Vstupné do odpoledních zápasů (začátek o 4. hod. odp.):
1. místo 70 h. II. místo 50 h. II. místo 30 h; do večer
ního (o 8. hod.): I. místo K 1.10. II. místo 90 h, Ii. místo
70 h. studenti. dělníci a vojsko 40 h.

Přejet rychlíkem. Dne 25. t. m. ráno vrhl se pod
rychlik. přijíždějící do hradeckého nádraží od Prahy
číšník Balcar z Kuklen. Mrtvola byla velice zohavena.

Na týhodní a obllní trh V Hradci Králové, dne 20.
června 1914 konaný, bylo přivezeno: ht: pšenice 49.
žita 86. ječmene 19, ovsa 2506,lněného semínka 1, kop:
okurek 10. kapusty 5, cibule 50, drobné zeleniny 200,
mrkve 40. brambor 65 hl.. třešní 43 košů. vepřů 1 kus.
podsvinčat 567 kusů. ..

Seznam cen průřízných na týhodním a obliním trhu
v král. věn. městě Hradci Králové, dne 20. červma 1914:
1 hl: pšenice 18.50 až 20.10 K, žita 14.10 až 14.80, ječ
mene 12.20. ovsa 7.— až 7.50. vikve 14.— až 16.—, hra
chu 24.— až 30.—, čočky 40.—- až 50.—-. jahel 32— až
26.—. krup 24.— až 0.—, bramborů starých 5.— až 5.20,
bramborů nových 2.—. máku 38.— až 42—. 100 kg
žitných otrub 13.—-.pšeničných otrub 12.50. I kg másla
čerstvého 2.80 až 3—, 1 kg sádla vepřového 2—, 1 kg
tvarohu 0.40 až 0.48. 1 vejce 0.06. 1 kona: okurek I2—
až 18.—. kapusty 4.80 až 6.—. zeleninv drobné 0.60 až
1.60. svazů mrkve 1.40 až 2.—- I košík třešní 1.60.

I

[Jak se vyrábějí socialistickéIl o kněžích,(Sku
| tečný obrázek nejnovější z Pouchova na Královéhra
! decku.) Podává Filip Jan Konečný, farář v Pouchově.
| Už asi tři neděle bylo nám kněžím sdě'ováno (i škol
| ními dítkami!). že nás socialisté dají do novin. Zprávy
| označovaly zpříma sociatistický konsum (Ten by se ra



„ději molil starati o zloděje, kteří jej nedávno vykradli!
Pozn.saz.) za místo, kdese něco kutí proti nám kně

„žikmmezi pány soudruhy. Čekali jsme s klidným svědo
mím, co moudré hlavy zdejších předáků socialistických
proti nám kněžím nepravdivého vyrobí. Dne 19. června
t. r. vyšlo to ve dvou lokálkách v »Královéhradeckých
Rozhledech« a zde podáváme z toho veřejnosti ukázky,
aby Mdé soudní posoudili mravní a intelektuální úroveň
socialistické vzdělanosti. — V lokálce »Ze Siatiné« (má
býti: ze Slatiny!) nadávají pámi soudruzá pouchovskému
farářia tvrdío němležaa ležodpočátkuaž do konce
článku. Obviňují mne, že prý jsem se pasivně choval a
nezabrání stranníkům svým, když po přednášce mé
o Mistru Janu Husovi »lynčovali« mladíčka a »tlouich
jm o zeme za to, že se opovážil mé »jezovitské« vý
klady aazvati lží. Potom napadají p. Valteru, jenž schů
zi předsedal, a p. Hynka, jenž jest místopředsedou sla
tinského katol. spolku, načež uzavírají že prý fara Pou
chovská je tak v Čechách povedená, že povedenější nazi
ní není. — Neboť — tak lhou »Rozhledy Králohr.« —
farář asistuje pranici a ničím ji nezabraňuje; kaplan
zase přesszuje v noci holky přes hřbitovní plot, za námž
měl s aimi od 8—10 pokažené rande. »Králohbr. Roz
hledům« odpovídám: Není pravda, že jsem vě Slatině
nečinně přihlížel ku »lynčování a pramici«, ale pravda
jest, že při schůzi té žádné pranice a žádného lynčování
nebylo. Stalo se pouze, že jakýsi mladíček drzými po
známkami vyvolal značné vzrušení j nejstarších Nidí.
Kdybych nebyl několikrát posluchačů nechlácholil, v
čemž mme vždy podporoval i p. předseda Valtera i p.
Hynek místopředseda, byla by se provokace velice ne
vědomého mladička špatně vyplatila. Po schůzi, když
mnozí odešli, a já, sedě u stolu na jiném konci sálu,
než byl stále povídající mladíček, stalo se, že kdosi
rukou mladíčka po tváři počernil Když jsem se to do
věděl, pokáral jsem to a žádal, aby se rozešli a mladíka
se nedotýkali. Mnozí volali: »Přišel sem provokovat!«
Myslim, že měli pravdu. Po chvilce byl mšadíček ze
sálu pryč a zavládlo ticho. Když pak přijel za nedlouho
povoz, šel jsem s p. Hynkem z hospody pryč a vstou
pil d> vozu, jenž byl několik kroků před hospodou.
V toni bylo slyšeti smích z nálevny. Mladík totiž za
mnou odcházejícím pokřikovat a byl za to od jednoho
z účastníků stranou odstrčen, až prý si sedl v nálevně
na podlahu místo na židli. Já při tom nebyl. To je vše
a za t» nadávají mi socialisté práčů a lhou o mmě, že
prý jsem asistoval při rvačce a že.jsem se choval pa
sivně při lynčování hocha.. Ať slušní lidé rozhodnou,
co zde spáchali socialisté protř mně opětně (dosud vždy

mně poslali!) a jací jsou to lidé, když stále o mně lhou
a překrucují skutky i řeč moji. Účastníci schůze slatin
ské budou aspoň nyní dobře vědět, jak ničemné jsou
zprávy socialistické o kněžích, zvláště když uváží, že
v témž čísle vynadají bestii slatinským katolíkům »Krá
lohr. Rozhledy«, že v témž čísle týž hst vynadal stě
žerské správě obecní k vůli rybníku, jehož obruba
vyhlížt »jakoby byla pod stálým dozorem prasat« —
a jenž vynadal matkám v témž čísle »nebeských koz«,
protože poslaly školní dítky na průvod Božího Těla a
ne ma socialistický výlet do Třebechovic, jenž v témž
čísle vynadal i sokolům chlumeckým n. C. »pitvorných
figurek« za to, že účastnili se privátně Božího Těla a
jeho přípravy podporovali. Píší-lá »Rozhledy« potupně,
že pp. Hynek a Valtera jsou druzí apoštolové, ať si
zapamatují, že čestnějším jest býti v katolické straně
třeba třetím a pátým apoštolem, než v prolhané straně

socialistických nadávačů třeba »prvním« nadsoudruhem.
Že by p. Valtera byl dal »rozkaz«, aby zaměstnavatel
»vyhodil« mladíčka zpráce, je čirá a hrubá lež. Pan
zaměstnavatel ani na schůzl nebyl a žádných »rozka
zů« od nikoho se neprosil, nýbrž samostatně a z vlast
ního rozhodnutá učinil s mladíčkem, co správným a pro
svůj závod užitečným uznával, Rodinné poměry p. Hyn
ka jsou lak uspořádány, že se o jeho »pokousané« ko
leno socialisté nemusejí strachovati. Ať raději vyperou
si vlastní košile a starají se o vlastní rodiny, aby jim z
ních neutíkaly manželky, jako se nedávno stalo v jedné
nedaleké obci, kdež v jednom týdnu tři manžeiky
s nerozbitými koleny od soudruhů utekly. — O záleži
tosti galantního pana Pátera pojednaly »Rozhi. Králo
véhradecké« v témž čísle v lokálce nadepsané +Z Pou
chova«. Redaktor =Rozhledů« povídá, že slyšel ve vla
ku historku tu a že si ji dal ověřiti a vykládá. že prý
4 archy protokolu je o tom na pouchovském obecním ú
řadě sepsáno s různými osobami, aby byly zastrašeny
mluviti o té aféře. Pan redaktor přidává, že prý jedna
»z žen« dobře řekla do očí panu páterovi, že ho viděla
na hřbitově se slečnou a že byl při tom v klerice. V
dalším povídají »Rozhledy«, že prý »překazity mu (vp.)
nevědomky rande na hřbitově mezi 8—10 hodinou ve
černí a docela tvrdí »Rozhl.«, že prý vp. přesazova) při
tom slečnu jednu přes plot hřbitovní a že prý »asi také
přelezi plot« atd. — Celá věc má se dle pravdy takto:
Asi před týdnem začaly se trousiti po Pouchově řeči,
že prý vp. kdysi v noci o 11. hodině byl s jednou dív
kou na hřbitově a že ji v noci přesazoval přes hřbitovní
zeď. Otec dívky napadané a v této věci docela neprá
vem tupsné stěžoval si na obecním úřadě a žádal, aby
byly předvolány osoby, které takové řeči o jeho dceři
roztrušovaly, aby pak mohl soudně zakročiti. Totéž žá
dal na obecním úřadě : vp. kaplan pro sebe, aby věděl,

„kdo aproč ho mnobí aaby se mohlsoudněhájiti. O
becní úřad žádostem vyhověl a předvolal k výslechu
různé osoby, které byly označovány jako rozšiřova
telky pomluv těch. Není tedy pravda, jak páší »Rozhl.«,
že vp. »měl býti vyslýchán na obecním úřadě jako ob

viněný proti mravopočestnosti«, ale je pravda, že vp.
by! žalujícím a že měl právo dovědět se, kdo a co
o něm nečestného po obci roznáší, Již z této protololár
ně zjištěné věcí viděti, jak prolhaně vedou 4 socialisti
cké »Královéhradecké Rozhledy« a jak překrucují věc
úředně zjištěnou, dělajíce žatobce obviněným a tvrdíce,
že se měl zodpovídati z čebosi »proti mravopočestnosti«.
Ve skutečnosti šlo o stížnost, kterou p. kaplan podal
proti svým nactiutrhačům. Po dnes takové žádosti na 0
becní úřad nikdo nepodal a nepodá, ant ne hanobitelé
páně kaplanovy cti, protože by putovali k soudu a — za
mříže. Vyšetřováním na obecním úřadě protokolámě se
Zjistilo, že žádná osoba vyslýchaná nic nepočestného p.
kaplanu ze svých osobních znalost o věci nepředhazo
vala. ale všecky tvrdily, že něco od jiných slyšely
a ty buď upřely, že něco řekly aebo zase jiné ozna
čily, od kterých to slyšely, až z celého bylo patrno, že
jsou to babské klepy, za něž nikdo odpovkdati nechce,
a že klepy ty vedou do socialistického konsumu na Pou
chově. Pí. Krámová sice řekla, že vp. viděta na hřbi
tově se slečnou, ale neřekla ani kdy ho tam viděla, ani
že co špatného zpozoroval, zvláště však nepotvrdila,
že by v noci byla na jeho rande přišla neb dokonce
spatřila, že »přesazoval holku přes hřbitovní plot«. A
právě jen o tyt» poslední věci v celé záležitosti jde.
Že vp. mluvil neb šet po hřbitově s dívkou řádnou, není
žádnou chybou. Socialisté to také s kněžími tak dělají
i na Pouchově. Kdo v takové veřejné rozmluvě vidí ne
mravnost, dává sám sobě a své mravnosti špatné svě
dectví. Přísloví dí: Kdo v té peci sedá, jiného tam hle
dá! Čistému jest všecko čsito, nečistému vše nečisto.

»Rozhledy« klep babský rozmaza!y, aby se kaplanu vy
mstily. Vše je vylháno a nikdo nechce ze socialistických
hanobitelů cti kaplanovy vystoupšti s důkazem pro vy
sazování děvčete přes plot — aše na zhanobení kněze
novinám socialistickým to stačí. — Prosím, aby se uvá
žilo, jak z příma hloupě se proti vp. lhalo. Kaptan prý
chodil po hřbitově mezi 8.-—10., resp. 11. hodinou ve
čer. Tvrdím, že mimo májovou pobožnost nebyl vp.
Havelka ani jedenkráte mezi 8.—11. hodinou v moci na
hřbitově, protože bez výminky každého dne po večeři
k 9. hodině se mnou chodívá do své světničky spat,
odkudž ani jednou neodchází před faru, do níž by se kl
čem domovním nedostal zpět. Faru totiž zavtráme nejen
kHičem, ale i zvláštní železnou svorou, kterou jen z
chodby farní lze odtáhnouti, jež vede vedle stále oby
dlené místnosti, v níž jest všecko dobře skyšeti a odkud
se chodí zavírat a také otevírat. Tuto pravdu mohu já
i moji domácí přísahou stvrditi a také stvrdíme, kdykoli
třeba bude. V máji se konala pobožnost, která začínala
ve tři čtvrti na osm a končila pravidelně asi o půl de
váté. Tak bylo ve všední dny; v neděli a ve svátek ko
nala se pobožnost o 7. hod. večer; vp. vždycky kázal v
kostele a vždycky šel se mnou společně domů, což
vědí četní svědkové. V pozdějších dvou týdnech ko
návali jsme pobožnost májovou s vp. společně v kostele,
protaže počasí nebylo venku příznivé. Chodivali jsme
po klekání asi o čtvrt na 9. a vždycky o 9. hod. byli
jsme již doma. Hned po té se hřbitov zavfral a hlídač
Bukovský mi písemně dosvědčil, že ani jednou tam vp.
neb nějakou slečnu s ním neviděl a nezavřel, ale že
jednou (asi před 3 nedělemi) pí. Krámovou ze hřbitova
samotnou -po jeho uzamčení svým barákem ven pouštěl.
Poslední týden neměl vůbec vp. kaplan pobožnosti má
jové, nýbrž konal jsem je výhradně já, jelikož vp. byl
v jiných osadách na pobožnosti neb ve spolkových se
zeních, ale měl vždycky sebou průvodčího, ani jednou
ho nedoprovázela ani sem ani tam nějaká ženská. Přes
hřbitovní plot již proto nemohl vp. přesazovati holky.
protože hřbitovního plotu vůbec na všech čtyřech hřbi
tovech pouchovských (i židovský s vojenským v to po
čítaje) není, ale jsou tam jen a pouze dobré hřbitovní
zdi, jak se každý může přesvědčiti. Již tato oko'nost
usvědčuje socialistického lháře v »Rozhledech« a kaž
dého pouchovského pomluvače z ničemnosti. Není pravda,
že vp. Hovelka podal žalobu na pí. Krámovou důchod
nímu úřadu v Hradci Králové, za to že se protokolámě
přiznala, že před rokem přelézala v noci hřbitovní zeď
a zůstávala tam, když hřbitov by! uzavřen. Tím mělo
býti dosaženo patrně dvojího: Předně, že při té příle
žitosti p. kaplana na hřbitově uzavřeném se slečnou vi
děla a za druhé, že nemůže za to (že lezla v noci přes
zeď na hřbitov) býti po roce trestána. Ale sklaplo jí
notně obojí — přišla z bláta do louže. Před rokem zde
totiž vp. Havelka ještě ani kaplanem nebyl. Kterak mohi
míti rande na hřbitově? Potom nepodal on žalobu na pí.
Krámovou a její kumšty noční na uzamčeném hřbitově
v noci, nýbrž já, a to proto, že právě před nokem ztrá
cely se z hrobů zdejších přes noc různým rodinám ky
tišky nebo byly hroby pošlapány a zhanobeny (m př.
rodině Kalhausově a Benešově), takže majetníci vedli
si do toho stížnost a patronátní úřad nařídil zřízencům
hřbitovním pod okamžitým propuštěním ze služby, aby
dbali ve dne v noci, by se nic nepřístojného na hřbito
vě nedá'o. Nyní přichází v záležitosti vp. kaplana pf.
Krámová a udává, že před rokem přelézala v noci hřbi
tovní zeď »vícekráte«. Co jsem měl učiniti než tento
její protokolární výslech, vlastné její rukou podepsaný, ú
řadu patronátníniu oznámět za vyšetření? Neříkám, že
pí. Krámová okrádala hroby, nežaloval jsem, že dopu
stila se tam v noci něčeho zlého —jen její vimstní rukou
podepsaný protokol, že v noci před rokem přeléžala
hřbitovní zdi, jsem oznámil dle své povinnosti a žádal
za vyšetření celého případu, což se máti masí. Ať se
nyní nočné přelézačka hřbitovních zdí poděkuje v kon
sumu'i v »Rozhledech«socialistických, bude-li míti ne

milé opletačky za službu, kterou prokázala soudruhům
výpovědí svou v záležitostí neprávem potupéného vp.
Havelky, jehož jsem se zde veřejně a dle pravdy ujal.
Mluvii-lé jsom o socimišstickýchihářích, nemysli jsem
lím všecky socialisty pouchovské, nýbrž jen ty, kteří
to selhali a udělali ostatním nevinným soudruhům 0
studu.

Promoce. Ph. Dr. Jaroslav Nýdr, rodem z Černilova,
byl v sobotu dne 2. června t. r. na české universké

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škel
a e. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.
Čáslav. (Dar chrámu.) Z pozůstalosti | zemřelého

váp. očkana J. Folty věnován byj našemu děk. chrámu
Páně starobylý obraz Panny Marie. Obec jako patronka
chrámu dala obraz zasaditi do nového rámu a zavěsila
jel do chrámu Páně. Zdá se nám však, že místo nebylo
voleno příliš vhodně. Není na tomto místě ve přístušném
osvětlení a tím ztrácí velice na své umělecké působ
nosti, nadto pak zavěšen jest velice nízko, takže přímo
láká, aby byl sundán. Po případě kutnohorském, kdy
cenný obraz kostelní změzet ze sakristie, mělo by to
býti poučením. aby se zlodějům zrovna práce ještě ne
usnadňovala. Doufáme, že stane se náprava dříve, než
bude pozdě. — (Ochrama sadů.) V posledních letech
pokročilo značně naše město v úpravě veřejných sa
dů, takže nezůstává pozadu ani za značně v tom ohledu
proslulými obcemi. Bohužel však, žé v našem obecen-'
stvu stále ještě není vyvinut náležitý smysl! pro še
tření sadů. Jsou sice na př. ve Vodrantech tabulky hlá
sajicí, že vodění psů do sadů se zapoviďá, ale přece se

najdou jednotlivci, kterým není zákaz tento ničím. Po
dobně ví obecenstvo, co práce a nákladu dá vypěstění
květin, ale opět to mnohým nevadí, aby docela klidně
přihlíželi, kterak děti květy poškozují. O mičelivosti a
shovívavosti k mnohým utičníkům ani netřeba mluviti.
V tom ohledu by se měla státi řádná náprava a pří
slušné korporace, starající se o krásu města, měly by
častými připomínkami smysl pro ochranu krásy v obe
censtvu probouzeti a tříbiti. — (Maturitní zkoušky) na
c. k. gymnasiu konány budou 10. a lí. července. Před
sedati jim bude dvorní rada, c. k. zemský inspektor p.
Ph.Dr. Fr. Krsek.

Kluky u Čáslavě. Po nedělním nečasu v tím větší
kráse rozesmálo se pondělní jitro 15. června, jakoby
spolucítilo tu radost, kterou naplněna byla veškerá far
nost naše z nastávajícího příjezdu J. Excelence nejd.
arcipastýře Královéhradeckého. Čestný oddíl banderia
Močovického vyjel za vedení p. Nováka vstříc J. Ex
celehci až k Čáslavi a přijav ho do svého středu, uvedl
ho do Močovic, kde očekávaly ho spolky hasičský a
Lratrský podpůrný, které za zvuku Kohoutovy kapely
vedly ho ku skvostné slavobráně, jíž na počest J. Ex
relence obec postavila. U slavobrány uvítal J. B. Mi

lost starosta obce p. statkář Brich, který, jak pravil, ač
evangelického vyznání, kladl sobě za čest. že může v
obci své vítati opravdového knížete méru. J. Excelence
hluboce dojat, děkoval p. starostovi za tento —projev
zdůrazňuje, že programem života jeho jest rozsévati po
koj a vzájemnou lásku a že programu tomu vědy věr
ným zůstane. Přijav pak ještě hold velitele hasičů p.
Vobruby a předsedy podp. spolku p. Lebedy a podaro
ván kyticemi nastoupil J. Excelence cestu do Kluků.
provázen takřka vším občanstvém močovickým. | Kluky
oděly se v ten den ve slavnostní šat a červenoblé pra
pory vesele třepotaly se ve vzduchu téměř s každé cha
loupky. Před chrámem zbudována byla vehni pěkná
brána zelení zářící, u níž očekával J. Excelenci patron
chrámu uroz. pán Richard Dačický z Heslova s ostat
ními zástupci čestných korporací. Po uvítání vysokorod.
p. patronem vyslechl J. Excelence s dobrotivou UZRa
lostí vítání družičky Heleny Šimůnkové, dcerušky P.
starosty z Volšan. hoklovací řeč p. faráře, procítěná
sleva p. starosty Fily, jakož i pozdrav p. říd. učit. A
dama za sbor učitelský. V kostele, jenždo posledního mí
stečka byl nabit, promluvil nejd. arcipastýř krásně k
věřícímu ládu a biřmovancům, takže na všech tvářích
patrny byly stopy hlubokého dojetí. Bitmování vykoná
no bylo ma býv. hřbitově kolem kostela se rozkládají
cím, což působilo zvláštním kouzlem. Po biřmování přijal
nejdp. biskup díky biřmovanců z úst Miloslavy Nová
kové 7 Močovic a odebral se nato ke zkoušce ze sv.
nábožeaství. Ani tu nenechaly si díky. ušíti. aby J.
Excelenci nepozdravily a po zkoušce mu mepoděkovaly.
Byly to dívky Marte Makariová z Močovik a Matylda
Stehlíková. Po zkoušce zúčastnil se J. Excelence slav
nostního oběda. pořádaného p. patronem V zámku, při
čemž hostům i četným zvědavcům oslazovala chvíle kon
certníri kusy jmenovaná již kapela p. Kohouta z Kře
setic. Po 4. hodině ohlásilo znamení zvonem, že nastá
vá doba loučení s J. Excelencí V chrámě shromáždilo
se opět množství věřících, jimž po rozloučení p. farářem
a Růženou Rathouzovou předneseném nejd. arcipastýř
ještě jednou poděkoval za ty všecky projevy úcty a ká
sky « pak obraceje se k přítomnému býv. p. děkanu Klu
ckérm Jos. Malichovi přede vší farnosti ocenil oběta
vou dlouholetou práci jeho, jeléž ovoce osvědčil tak
krásní den generální visítace. Na to udělv vrohnopa
stýřské požehnání, nastoupil cestu, provázen opět mo



čovickým banderiten, které sá J. Excelenci odváželo do
Možovic k návštěvě kaple pěkně vyzdobené a hojně
zbožným lidem navštívené. Po krátké pobožnosti ode
btal se nejd. arcipastýř aa návštěvu k p. starostovi Bri
chovi, kdež nějakou dobu pobyl, obdivuje se pokroči
lému hospodářství a vzornému pořádku. Pak ve stře
du Landeria, obsypán orojevy radosti opouštěl -Mo
čovce, zanechávaje tu v srdocjch všech občanů bez
rozdíju vyznání ať náb. ať polit. vzpomínku co nejčest
nější a nejutěšenější. Bůh račiž J. Excefenci provázeti
všude takovým požehnáním, jaké v naší farnosti stědře
a účinně rozesel!

-Potěby. (Jenerální visitace.) Dne 16. a 17. června
hostila“ katolická obec naše svého vrchního Pastýře,
Který za krátkou tu dobu získal sl srdce všech, takže
všichni stále vzpomínáme na laskavou jeho tvář a mi
lá jeho slova, kterými nás povzbuzoval. Těšili jsme se
opravdu všichni na jeho příchod a samo nebe přispělo
nám, že jsme ho mohli uvítati důstojně. Časně ráno vy
jelo mu naproti banderium, které ho doprovodilo do
vsi. Ke slavnostní bráně dostavil se sám jasný patron
kníže Auersperg se svým úřednictvem s p. radou Můl
lerem včele. Zástupcovévšech přifařenýchobci a do
mácí představenstvo skoro v plném počtu postavil se
před branou. Špalír tvořila dbouhá řada družiček, školní
děti a za nimi sbory hasičů v Potěh, Bračic a ze Březí a
s druhé: strany stáli Orlové a členové odbočky Všeod
borového sdružení křesť. dělnictva z Adamova a za vše
mi zástupy katolického lidu. Při příjezdu Jeho Excelen
ce zahrála hudba papežskou hymnu a po té bylo uví
tání, za které odpověděl vrchní pastýř případnou řečí,
navázanou na slova napsaná na bráně: »Otče, vítánie
Vás!. Přichází jako milující otec a na svou radost shle
dává, s jakou láskou vítají ho jeho duchovní dítky. Pak
dal si představiti mnohé z přítomných a odebral se do
fary. Po chvíli šek v průvodu do chrámu, aby započal
posvátmé úkony. Malý kostel náš naprosto nestačil, aby
jen poněkud vyhověl těm, kteří chtěji slyšeti kázání Je
ho Excelence. Sta lidí musilo se tísniti venku. Proto při
volil Jeho Bisk, Milost, aby se konalo sv. biřmování
venku. Od hlavního oltáře v dlouhé řadě až daleko před
kostel k silnici a zpět seřazení byli biřmovanci. Bylo
řich 704. Všichni vzorně se chovali po celou tu dobu 4
zpívali píseň k Panně Marii. Každý, kdo viděl tu řadu
mladého licu, jak nadšen je pro posvátný úkon a svého
arcipastýře, by! dojat. Dojat byl i náš vrchní Pastyř,
když těm mladým lidem ku konci na srdce kladl, aby
víry své si vážili a pro ni vždycky žili. Odpoledne vy
konal arcipastýř prohlídku kostela. Při společném obědě
obdivovali se přítomní milé povaze jak mašeho nejdůst.
pana biskupa, tak jasného knížete, který přítomností
svau slavnost naši zvyšoval. Nastalý dešť zdržel po
někud vzácné hosty, kteří k večeru odjeli do Žleb k
odpočinku. Druhý den ráno uvítali Jeho Excetenci u far
ního domu přítomal kněží a školní mládež. Po té bylo

které se ukázal vrchní pastýř vehce obratným a milým
Fatechetou, kterému žádné dítě nezůstalo odpověď dluž
no. Děti vycítili tu laskavost Jeho Excelence hned, takže
bez bázně se tulily k němu a za šťastné se každé po
kládá, kterého se Jeho Excelence něco zeptal. Odpoled
ne byla prohlídka úředních knih a o půl páté rozloučení
v kostele, k němuž se zase dostavilo mnoho lidu. Jeho
Fxcelence se srdečně rozloučil zvláště s p. farářem a
pravil v závěrečné řeči, že se v Potěhách opravdu po
těšil. protože nalezl tu hojně věrného, věřícího lidu. Po
rozloučení jel ještě do Bračic; aby si prohlédl starý ko
stelik. Katolíci tamější uspořádali mu krásné uvítání zá

teré Jeho Excelence srdečně děkoval Tím se naše far
nost rozloučila se svým vrchním postýřem. Dát ho volá
úřad apoštolský. — Bůh provázej ho svou milostí, za
chovej ho při zdraví, aby ještě dlouhá léta ku zdaru cír
kve a ku spáse duší svěřených pracovati mohl: to bu
diž naší častou modliťbou. — Š.

Turkovice. Možno nám s velikým potěšením sdě
liti, že významná slavnost generální visitace v naší far
nosti turkovické 36 vydařita co nejkrásněji. Vše ra
dostí zářilo. Jeho Excelence nejdůstomější pan biskup
dne 20. června 1914 ráno přijížděl k nám od Žlebů. Na
hranicích farnosti naší uvítán byl četným banderiem,
kterýmžto provázen jsa a později též sboremdobrovot
ných hasičů z Bukoviny za hlaholu zvonů, zvuků hud
by a střelby blížil se k Turkovicům. Zde blíže chrámu
Páně postavena byia krásná slavnostní brána u níž Je
ho Excelenoi uvítali: pan patronátní komisař Jaroslav
Welz, též jménem velevážené patronky paní Kláry Rie
dlové, pak místní farář Stanislav Dobruský s okolním
kněžstvem, dále starosta obce, ctěné učiteřstvo, dru
žička a zástupci spolků našt farnosti. Již při tomto u
vítání nadšen byl celý ohromný zástup přítomných při
větivým zjevem Jeho Excelence, kterýžto dojat děko
val srdečnými slovy za toto uctivé uvítán. Na to krá
čel arcipastýř slavným průvoďem do farní budovy. Po
krátkém oddechu odebral se do chrámu Páně, nově
krásně opraveného a ozdobemého, kdež obětoval nej
dražší oběť mše svalé. Na to konal překrásné, případné
kázání, kteréž zůstavilo hluboký dojem v srdcích všech
posluchačů a bylo krásnou přípravou ku svátosti SV.
biřmovní. Po udělení svátosti sv. biřmování konala se
zkouška čítek školy podhořanské a košťatovické v chrá
mu Páně a dítek školy turkovické ve zdejší budově
školní. Před touto školou postavena byla též vkusná
brága, ve které uvítal Jeho Excelenci srdečnými slovy
pan řídící učitel Josef Mádle. Před zkouškou v chrám
Páně postavena byla krásná slavnostní brána, u níž Je
děkovala za dítky ško) venkovských. V můstní škole pak
též přivítala družička a všecky družičky podaly krásné :

kytice. Ku konci zkoušky pak poděkoval žák III. třídy
školy turkovické. Škoda, že tak rychle příbřížila se ho
dina, kdy nejdůstoinější vrchní pastýř měl nás opu
stiti, Kolem páté hodiny odpolerine shromáždil se v
hojném počtu lid do chrámu Páně, v němž po vykonané
pobožnosti a po slovech rozloučení Jeho Bisk. Milost
projevil v krásném proslovu své potěšení a dík těm, kte
ři se jakýmkoli způsobem přičinákio opravu a výzdobu
chrámu Páně. Na to v slavném průvodu opustii maši far
nost. Velice blažilo nás všecky, že se Jeho Excelenci u
nás vše líbilo od krásně upraveného chrámu Páně až do
nádherné vyhlídky, která se z naší turkovické výšiny
otevírá do širých krajů naší vtasti. Kéž Všemohouct Bůh
odplatí Jeho Excelenci vše, co pro nás učinit. Děkujeme
mu též za ty, kteří ještě děkovati neumějí, totiž za dft
gy v náručí matek, kteréž nejd. arcipastýř láskyplně
žehnal. Dobrotivý Bůh siiž Jeho Excelenci v dalším, v
pravdě apoštolském působení a popřejž mu v plné míře
zdraví a štěstí, splniž všecky jeho šlechetné tužby a
přání!

Ronov nad Doubravou. Na všecky místní spolky
došlo v minulých dnech pozvání tohoto znění: V neděli
dne 28. června 1914 zavítá do našeho města ku slavné

mování Jehc Excelence, nejdůstojnější náš vrchní pa
stýř pan biskup Královéhradecký Dr. Josef Doubrava.
Ježto městská rada hodlá připraviti slavné uvttání Je
ho Excelenci, žádá slušně ctěný spolek, by se dne 28.
června o půl 7. hodině ranní se svými členy na náměstí
shromáždil, kde bude o pořad postaráno. Současně žá
dáme, by téhož dne o půl 9. hodině večer na náměstí
členové za kostelem se shromáždili, by se v průvodu
účastníci stavnostního dostaveníčka. Bruder, starosta. —
Upozorňujeme ještě jednou všechny spolky, aby se včas
na stanoviště dostavily a členové aby byli poslušní po
řadatelů. Zároveň žádáme slušně, aby ty spolky. které

na náměstí, ve školské ulici a ulici zámecké ctěné obe
censtvo své domy slavnostně osvětlilo o půl 9. hodině

večer. Tak vzácná návštěva opakuje se nám po 14 le
tech, nechť přinese každý z nás nějakou nepatrnou 0

Jnovuzlacení a opravy
| oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený

Od Orlických hor. (Farní instalace.) Dne 23. června

konala se v pohraniční německé farmosti sedloňovské
po kanonické visitaci a zkoušce ze sv. náboženství slav
ná instalace nově jmenovaného faráře vdp. Karla Ky
sely, který si získal za krátkou dobu svého pobytu
mezi tím dobrým, zbožným: lidem německým srdcí
všech. Ký div, že útulný chrám Páně, který zesnulý
nezapomenutelný vdp. kons. rada a děkan J. Ott dal
na svů' náklad obnoviti, byt vzdor krajně nepříznivému
počasí a všední den ve všech prostorách naplněn. In
stalační akt vykonat a jmavou řeč k p. instalandovi i
k lidu proslovil vsdp. vikář traktu opočenského a děkan
Jos. Domašínský z Dobrušky, který minulý právě tý
den obtíčnou visitační cestu na Orlických horách konal,
za asistence vdpp. faráře Jos. Dokonala z Dobřan, fa
ráře Pleskota z Olešnice, katechetý Jos. Světelského z
Třebechovic, faráře Jos. Rósslera ze Solnice a admi
nistrátora Švarce z Deštného. Zarosilo se oko nás
všech, dyž něžná dívenka, dceruška to místního staro
sty p. Vogla přednesla vřele procítěnou báseň, kompo
pavanou p. říd. učitelem Svobodou, v níž blahopřářa o
blíbenému p. faráři jménem celé osady. Po té sloužil
instalovaný p. farář Kyselo slavnou mši sv., jejíž hlavní

mu Páně viděli jsme zástupce knížete pána. vrchního
lesního správce p. Osv. Píšu, ob. zastupitelstvov čele
s p. starostou Voglem, veškeré místní spolky, školní dít
ky se svými pp. učiteli a téměř veškeré farníky sedlo
ňovské, kteří dali na jevo, jak vřelými sympatiemi nou
k svému novému taráři, který jest důstojným nástup
cem miláčka německého lidu, zesnulého p. děkana Otta.
Ano, německý lid na Orlických horách, který vzdálen
jest nacionálního šoviniemn, váží si českého kněze,který
mu věnuje své srdce a svou lásku a jemuž nejde o nic
jiného, než o spásu nesmrtelných duší. Kéž se takové u
přímné a vřelé lásce a důvěře těší český kněz i mezi
svými českými osadníky! Přejeme sympatickému p.fa
ráři Kyselovi, který dloubou řadu let blahodárně pů
sobi v Třebechovicích, aby požehmání Boží sprovázelo
jej. při obtížné horské pastoraci a aby láska a důvěra
všech německých osadníků byla mu vždy údělem!

Za dp. F. Svobodou. Pohřeb dp. Františka Svobo

konal se síce prostě, ale opravdu dojemně. Mrtvola byla
ve Mšeci, kde u své sestřičky pí poštmistrové ze-

mřel, v domě vykropena a do chrámu Páně odnesena,
kde bylo »officium defunctorum.« Poté na vůz vložena
a za doprovodu 14 povozů do Malkovk převezena. Na
cesté zastavil se průvod v rodišti zesnulého v rodném
statku. Ubohý nenadál se, když posledně odtud odchá
zel, že již jako mrtvou zpět jej přivezou. Tělesné ostat
ky znovu vykropeny a do Malkovic odnešeny. Nad rakví
dojemně promluvil vdp. Jiří Čádek, farář v Srbči a slav
né rekviem sloužit domácí vdp. farář Křikava za krás
ného zpěvu v hojném počtu shromážděných pp. učitelů.
U hrobu promluvil vdp. farář z Přelouče, vylíčil těž
kou a namáhavou duchovní správu, když v Pánu ze
snulý měl až 26 hodin týdně ve škole. Mrtvola vložena
do vlatsní hrobky mezi rakve otce a matky, jak po tom
toužil v dlouhé své nemoci. Zajímavé a povšimnutí hod
né je, že při jasném vědomí skonal, hodinu smrti své
předpověděl a parte k pohřbu sám diktoval a smrti se
nebál. Pohřbu sáúčastnili se vdpp. faráři Petržílka ze
Mšece, Krouza z Řencova, Koula z Tumáně, Soukup z
Pozdně, Čádek ze Srbče, Kříkava z Malkovic a kaplan
Strach ze Mšece. Z Přelouče súčast. se deputace měst
ské rady a mnohých spolků s vdp. farářem v čelc.
Odpočivej v pokoji! :

Nalezení mrtvoly v Pliníikově. V neděti ma večer
malezena byla v lesní houštině mrtvola muže, jež tam
dle lékařského dobrozdání asi 3 týdny již ležela. Byla
v nejvyšším stupni rozkladu a plná hmyzu. V mrtvole
poznán pekařem Šolcem jeho druhý kočí Václav Andr.
příslušný do Nového Hradce Králové. Odešel odtnd o
Svatodušních svátcích k příbuzným a již se nevrátil.
Mrtvolo ležela na obličeji ruce vedle sebe nataženy.
Slaričný klobouk a. střevíce ležely vedle. Samovražda
je vyloučena. :

Ablturlenil jičinské Oktávy z r. 1889 sejdou se po
25 letech v Jičíně ve dnech 20. a 21. července 1914. Ko
legové. hlastež účast svoji předem u Jana Oroha, fa
ráře v Nové Pace, jenž každému zašle pořad sjezďu.
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Róznézprávy. :
Důležitý vyuález českého inženýra. »Čes. Denník«

sděluje: V Plzni je vynálezce, jenž učinil důležitější ob
jev než jakým je vynález inženýra Ulivího (zapalování
výbušných látek bezdrátově na velké vzdálenosti). Mů
žeme prozraditi že plzeňský vynálezce (jenž nechce

býti prozatím jmenován, ale jehož jméno i vynález jsou
redakci listu známy) vynalezl přístroj, jimž možno pře
nésti bezdrátově elektrický proud o každém napětí a
intensitě a jak proud stejnoměrný, tak střídavý na ur
čité vzdálenosti. Přenášeti elektrickou hybnou sílu bez

drátu znamená obrovský pokrok a dokonalý převrat v
nynějším užívání elektrického proudu. Vynálezem tímto
bude možno využíti přírodní (vodní) síly přeměnou na
elektrickou energii, jež se bude bezdrátově rozváděti
kamkoliv. Elektrická energie se tám neobyčejně zlevní;

bude laciná a pro každého upotřebitelná.
Portirio Diaz, bývalý presldent mexický, vrátil se

do církve. Tak sděluje madridský list Revista Catholica.
Časopis ten pokládá to jako zvláštní odměnu za to, že
Diaz na vrcholu své moci nikdy církve nepronásledoval,
ač třeba dle přikázání této nežil. Ano, on se jí i zastá
val. Nyní pak nestaraje se o politiku, a dalek hluku svě
ta, hluboce přemýšlí o životě záhrobním.

Bývalý senátor Lorimer, syn presbyteriánského pas
tora v Chicagu, předseda National banky tamtéž, stal
se katolíkem a dal se pokřtíti. Píše sám o tom: Déle než
15 let četl jsem každou knihu, kterou jsem moh dostati,
pojednávající o sporných věcech stran různých nábo
ženství. Konečně dospěl jsem k tomu poznání, že mi
nezbývá dle upřímného mého přesvědčení o pravdivosti
víry katolické nic — než státi se katolíkem. Nechtěl
jsem se připojit k víře katolické, leč stále jsem hlasem
svého svědomí byl puzen hlouběji vyšetřovati, a čím.
jsem hlouběji bádal tím více se moje přesvědčeníustá
lito, až jsem byl přinucen, jsa dobré vůle. učiniti, co jsem
učiniL«

Židovské pobratimstvl. Nedávno byl v Krakově zří
zen veliký obchod látkami dvěma společníky, Lóblem
Pollakem a jistým Rosslerem. Oba vylákali na vídeň
ských veškoobchodech za 1,500.000korun zboží na úvěr
a nezaplatšti ho. Když bylo na ně učiněno frestní udání
pro podvodnou kridu, byl již Pollak za hranicemi, Rós
sler se na útěku opozdil a byl zatčen. V jejich obchodě
nebylo ani peněz ani zboží.

Všeficos. Ve vojsku ruském po celou dobu aktivní
služby jest zakázáno požívání alkoholu v jakékoliv for
mě. — Dle úsudku angtického admirála Percy Scotta
patří dreadnoughty do starého železa. V budoucí válce
námořní budou rozhodovat létadla, která vyzvědí, kde
kou nepřátelské lodi, načež neviditelné podmořské lodř
provedou vražedný útok. — Ve Vídni jest také řecká
škola. založená již počátkem 19. století. Řeckých dětí
jest nyšlí ve Vídni málo, proto roku loňského navště
vovaly školu tu většinou děti české, nechtíce býti po
němčovány. Vyučovací řeč je německá a řecká, leč ne
dostatečný prospěch v řečí řecké postup žáka nestě
žuje a také v řeči německé jeví sbor učitelský velikou
blahoskdonnost. — Ruštf rolníci, vypravení spolkem »Ru
ské Zrno«, projíždějí Moravou. — Na šestém sjezdu
středoškolského učitelstva haličského odsouzeno naři
zení Marchetovo o usnadnění maturitních zkoušek,poně



vadž jin všeobecné vzdělání studenistva značně po
kleslo a studenistvo vedlo jen k povrchnosti ledabylo
sti a frasismu, takže na universitách nemůže zdárně pro
spívati. Žádá se proto větší přísnost při maturitách. —
Sídlo sjednoceného bulharského biskupa přeloženo bude
z, Drinopole do Dedeagače, kdež Augustiniami vybudují

velkou školu. SjednoceníBulhaři, kteří prchli z Mace

všude staví se kostely a školy. Vláda bulharská snahy
katolíků ochotně podporuje. — Srbská vláda bodlá zří

vyhověti náboženskému citu mohamedánského oby va

težstva v případech nutných k zakročení policejnímu vharemech.

Ukradli dům.Že. lze ukrástř; mnoho různých věcí
jest známo, ake že by někdo ukradl celý dům, to jest
přec i na Ameriku mnoho. Město New York objevilo,
že mu byl přenosný dům, nacházející se až do roku
1912 na Fairview Ave., Oueens, ukraden. Budova byla
prý Matthews Buikling Co., Astoria, přestěhována a
používáno ji pak k potřebámt firmy. Město nyní pro
vinilce žaluje.

Všude radost, vše v přírodě oku lahodí, jen ubohé
dívky v Útulně a chorobinci slepých dívek v Praze III.,
na Kampě z toho nic nevidí. Štechetní dobrodinci vzpo
meňte si také na ně!

MAGGÍpolévky:
květákovou

04 >. fw w
buácu so Vám jistě zamlourati.

1 tableta na 2—3 talíře 42 h.

Dokonalé opravy a poziavování

oltářů. kazatelen, soch atd.
a provádí

Jos. Řehna, (i.A.Onti,
odbernépozlacováčstvía polychromie|

v Kutné Hoře, Havl.nám.155,

Umělá polychromie
soch a křížov. cest.

: Návrhy a rozpočty zdarma.
Na akladě kříženáhrobní, - těnné a všeho. druhu
rámce s obrasy. Založeno v r. 1868.

| m

dů U chlezhotovíuměl.závod knihařský ::

w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

od 1
dubna1914

"o

ze niž ručiobec
Vysokomýtské.

Nejlevnější a nejbezpečnější

mw- a věna dítkám Wa
poskytnje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenský spolek

„Oharitas““ v HrádciKrál,
jenž založen jsa r. 1908 na zásádě křesťanské|

„svépomoci,za dobu svého trvání phoní vpřípadech úmrtí oelkem79.11788 K, získav 778

rováným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá maže 1ženy od MUdo U
let. ek správní každoročníobnáší 2K,

do'40 ok 4 K, do45 ol10 K. Kaač
jednou pro vždy jest: Sg 30 let 2 K,

zavazuje,že spla U E
splatípři úmrtí spoljež se vyplatí bez průtahu buď"Tákonitým E

buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje téžpp- věno "8

vdenjejichsňatku,případněvúců
aneb také při úmrtítek,kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinoohy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býtikýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. © K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech bovinné podpory. — Bližší
v' prospektu, jejž na požádání zdarmá zasíláíne.

Adressa zní:vyzari“ vraděKoh,
Dr.Frant.Boyi, Váe!. Jenševský,předseda. jednátel

Sloupencůmměeh organisaci.
Odporučojeme vřele křesťanský český závod

výšívaděka šišek >Žáštita«v Ohraů
uObradimě.

pánské i bavyo kn 0 jjednodooké.pysk ft
člará „Záštita“, Ved. duchovenstvanaskytá sehra
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu za oeny mírná. Učihte objednávku na
skonáku s budete jistě spokojeni!

SR Odporačujte ve svém okoli! fi

Sepsal AUG. NICOLAS.

Úvaha tato velmi výstižně seznamuje nás
s významem katolických bohoslužeb, dokazuje
účelnost zevnějšího kultu jako zroadla přísluš
ných ideí.

Stran 32. — Cena 8 hal.
ných objednávkách větší slevy.

Zasíláadministrace„Časových Úrah

— Při hromad

v Hradci Králové.

Ab m

Jest tedyvkla|vždyzcela T pl

2.4 Vellce poučná pojednání ——

"sou uložena v brožurách, jež vycházejí (měsíčně
pod titulem »Časové Úvahy«.:

Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed
notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
„pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
"několikanásobně větších. — »Časové Úvahy vy

'cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny: vyšlých

. Posud však jsou na skladě u větším množství
tytoúvahy:... Cena.v.hal.
Učtese z dějin -0.16
OslavaHusova.. „- 8

Žaloba vyděděnce XX. věku (pojednání o li. beralismu).. - „.
Husitství a svoboda . 8.
Zpráva a slezděčeskoslovanskýchkatolíků v

Hradci Králové —.

Veliký.biskup (životopis biskupaEduarda JanaNep. Brynycha) .
Pokora a náboženství -.
Několik slov o papežství
Katakomby. . 0

Plus VILa Napoleon . - ..
Českákonlesse. - ..
Moderní náboženství Masarykovo
Jubileum marlánské a Lurdy
Spojenci spiritistů . -.

Z domácnosti sociálníchdemokratů:I. řada . .
I. >
Ul >. .

Braňme se diskem .

Návštěvou u Slovanů (o Polácích a Slováci)Volné kapitoly o spořivosti ..

Soclální význam svěcenínedělo .Svobodnáškola -. . . ...
Jesulté a jejich protivníci . . . .
Manželstvípřirozenéa svátostné.

Slovo včas o právu volebním aRaýchobčanských právech ve státu —

Převahaprotestantůnad katolky - ..Katolíci,organisujme!- ee.

Útok professoraMasaryka na církev katolickou . .
Katolickýmjinochům — spolky| katolické .
Řím a unverslty - - - - -+ + *
Proti Volné Myšlence . .- . - .

Proti VolnéŠkole -. .
Volby do českého sněmu
Inkvlsice církevní .
Vlastenectví v duchukřesťanském .
Zporýnskýchmlasli. 4.
O duši lidské .- . .
Machar a křesťanství —-.
Karel IV., Otec vlasti.
Klášter v Podlažicícha město Chrasí 

"| Starý a nový názor světový
Jesuité a česká literatura -.
Blahoslavený Jan Sarkaader .
Boj o Lourdy . .-. .
Obranaúcty Svatojaaské ..
Příčinysoclálnínespokojenosti.
Čechové,prohlédněte!.. .
»Justiční vražda«Ferrerova ve světle.rozumu

apravdy -. 0
Dělnické zahrady -.

Mravní velikost Kristova ©— úákazem JakoBožství . .
Pohřbívati či spalovati. mrtvoly? “

Autoritaa svoboda.—Pastýřskýlist arabskypů a biskupůrakouských . ..
Obrana školy katolické.

Volná Myšlenka se stanoviska nkbožonskékofilosofického a soclálního -. .
Život lidský s náboženstvím a bez něho ,
Jest náboženství věcí soukromou?
Charakter |. —
Jazykováotázkav Čechách ..

Péče o mládež vesvěde kkatolickéhoživotního názoru
Sv. missle —

Při objednávkách brožur vceně od 8do 4 h
nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň
4 výtisky.

Celoroční předplatné na běžný ročuík (12 bro
žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán výtisk jediný, nutno přidati k
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
tisků připočítávají se na porto 4 hal.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
veliké slevy. Objedná-li se zvlášť veliký počet
brožur, činí sleva až 50 procent.

Z toho všeho patrno, že z vydávání našich
poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

Proto nechť každý upřímný katolík podporuje
tento záslužný podnikl.

Objednávky vyřizuje obratem
| Adasinistrace >Časových Úvah«

——— v Hradci Králové.OO
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Volby doZemědělské:Rady pro krá
lovství České.

Právě v těchto dnech přinesly úřední listy
zprávy o vypsání nových voleb do Zemědělské
rady.

Nebude bez místa, když o této pro rolníka
důležité instituci podáme níže několik slov.

Úkolem Zemědělské rady je hájiti, zvelebovati
a zastupovati zájmy zemědělců v království Čes
kém. Zemědělská rada je útvar zemský a náklady
na její vydržování uhražují se ze zemských pro
středků.

Základem organisace Zemědělské 'rady jsou
jednak spolky hospodářské, jednak spolky, které
mají ve svém programu podporu zeměděství. Ta
kové spolky, trvají-li nejméně 1 rok, mají právo a—————— ——————

— český a německý, ku spravování společných
záležitostí je povolán ústřední sbor. Panovník jme
nuje předsedu ústředního sboru, potvrzuje předse
dy obou odborů, vláda a zemský výbor vysílají
své zástupce do ústředního výboru i odborů.

Výbor každého odboru je složen z předsedy,
ze zástupce vlády, kterého ustanoví místodržitel,
z přísedícího zemského výboru — kterého stanoví
zemský výbor, ze 2 odborníků povolaných mini
strem orby, ze 2 odborníků povolaných zemským
výborem a ze 23 členů výborů zvolených sborem

sedu, oba předsedy odborů, zástupce vlády, příse
dícího zemského výboru a 6 členů, které polovinou
volí sobě oba výbory odborů.

Do kompetence ústředního výboru přináleží:
zastupovati Zemědělskou radu, ustanovovati roz
počty pro ústřední kancelář a odbory, rozdělovati
subvence mezi oba odbory, spravovati pokladnu,
říditi a spravovati ústavy (zemědělsko-technickou

pomologický ústav), podporovati ministerstvo orby
v záležitostech chovu koní, podávati návrhy, tý
kající se zemědělství, jmenovati zástupce ve všech
případech, kde je rada zemědělská zastoupena. Do

zdání v záležitostech zemědělských, obstarávání
záležitostí učelišť hospodářských dle vyučovacího
jazyka. Každý z odborů obstarává své věci samo
statně, má svoji kancelář a své úředníky.

Skupiny naše mají dle stanov právo zúčastniti
se voleb delegátů do Zemědělské rady, pokud o
všem mohou vyhověti předpisům zákona, který
jsme výše uvedli. Nařizujeme proto skupinám, aby
ve lhůtě 3 neděl od 25. června počínaje u svého pol.
úřadu (okr. hejtmanství) přihlásily své voleb. právo
a žádosti doložily následujícími přílohami:

1. Jeden exemplář stanov, kterým by se pro
kázalo, že spolek je povolán k podporování země
děství, některého jeho odvětví, nebo hospodářské
ho průmyslu, jakož i kde má své sídlo.

2. Průkaz o tom, že spolek v době vypsání
volby aspoň rok trval, což se může státi poukazem

ze dne 15. listopadu 1867 č. 134 ř, z. zřízení spolku

aneb poukazem k potvrzení právního trvání spolku
vydaného dle $ 9. cit. zákona nebo starších před
pisů.

3. Seznam členů spolku, kteří ke spolku nále
želi v době vypsání voleb, s udáním jejich bydliště.
Seznam budiž představenstvem podepsán.

K přihláškám došlým po uplynutí stanovené
lhůty nebude přihlíženo, Přílohy mimo seznam čle
nů se po úředním jednání vrátí.

Očekáváme, že nebude jediné skupiny, která
by nepoužila vhodné příležitosti uplatniti svůj hlas
na místech, kde až do dneška jsme bez jakéhokoliv
vlivu! Bližší informace budou podány zvláštními
oběžníky.

V Hradci Králové, 24. června 1914.

Ústřední výbor
»Sdružení české mládeže katolické.«

Krása našeho domova.
Za nedávné návštěvy císaře německého Vi

léma II. na Konopišti ukázány vznešeným hostem
i Žabovřesky, vzorná česká vesnička, která jest
díjem následníka trůnu arciknížete Františka Fer
dinanda. Podle jeho pokynů a plánů vytvořili zde
architekti originelní dílo svého druhu jediné, jehož
celkový dojem jest nadmíru působivý. Jednotlivé
domky, všechny pečlivě čisté, tvoří se svými čer
venými střechami a vikýři náladový kontrast k
oSklopujícím je ovocným zahradám. Císař Vilém
pro'evil několikrát své nadšení nad rozkošnou vís
kou, která sveu čistotou, svým soustavným zalo
Žením a svou živou barvitostí dělá dojem jako
selský dvorec z dětských hraček. — Tak zní zprá
vy novinářské,

Žabovřesky, jichž krásou uneseni byli cizí ho
sté, jistě jsou chloubou i jejich obyvatel. V Žabo

gramu, o jehož provedení má pečovati každá stra
na, chce-li, aby příslušníci jeji opravdu měli ra
dost ze života.

+likrát už se uvažovalo a vvvočítávalo, jak
venkovský lid venkovu, vlasti zachovat, aby ne
utíkal do ruchu velkoměstského, za hranice — za
lehčím a lepším chlebíčkem!

Ovšem vidí-li venkovský lid jen tu dřinu, V
které se denně stápí, slyší-li naše venkovská mlá
dež neustálé nadávky na denní lopotu, nedivine se,
že zemědělce našeho nic netěší, že po těžké prácí
nemá smyslu pro zvelebu svého majetku a že pří
ležitostněprchá do světa. ...

Tedy nejen půdy jest třeba našim drobným li
dem, ale i jemnější pásky, která by je k venkovu
navždy připoutala. Jako vábí každého úklid a vzor
ný pořádek v domácnosti, tak těší i lahodný ze
vrějšek celého hospodářství.

Usilují-li městské rady o to, aby se v městech
stavělo dle určitého plánu, proč na venkově aspoň
v hospodářském spolku nebo v jiné organisaci u
šlechtilejší členové nedají podnět k tomu, aby se
i vesničanům poradilo, jak to neb ono bez velkého
nákiadu lze upraviti, aby takto vzbuzen byl i u
prostých lidí krasocit, který by pak vyzněl na celé
chaloupce?

Prosté Slovačky samy si své domky maltou
ohodí, zdi olíčí (vybílí) a všelijakými barevnými
nákresy kol dveří a oken ozdobí. — Znám prostého
občánka, který vstup do domku svého ozdobil
pěknou brankou a na průčelí do zdi vložil — hu
sitské sudlicea palcáty ....

Byť pouhý baráček bez zahrádky, i tu lze v
krajinách chladnějších, kde se v zahradách ovoci
nedaří, na stěnách proti slunci obrácených vvně

že i se stěn našich chaloupek zazářiti mohou — du
káty. Na dvorku najde se už koutek pro květiny
a je-li jen malá zahrádečka. pak teprve lze zde u
žitečné s krásným spojit. Japonec už by si dovedl
poradit, jak zahrádku spořádat. Jemu stačí i 4 me
try půdy, z níž si vykouzlí malý ráj a kde v prázd
ni prožívá nejšťastnější dny. Proto mu domov jeho
tak k srdci přirůstá.

Misto plotu obyčejného kol dvorku nebo za
hrádky mohl by se vysaditi plot živý, z ořeší lí
skového nebo angreštu a už tu máte zájem pro
drobotinu svou, která od malička má se vésti,
aby v domě otcovském nalézala | potěšení, aby
vlastní prací ozdobovala rodnou půdu a z ní uži
tek brala.

Dejte mládeži příležitost, aby v zahrádce i

v takové drobné prácí zálibu nalézala, pak i ten
drsný venkovan zjemní, dá výraz této zjemnělosti
na svém příbytku a okolí, naučí se svůj domov mi
lovat a za nic na světě by jej neopustil. Tak u
stane útěk z venkova a pomalu zase vrátí se váž
nos k venkovu.

7- »árodohospodářské otázky, která se musí
1czluštit v našich obecných školách, v našich ho- :
spodářských spolcích a jiných svépomocných or
ganisacích.

FOTO-P
=== PTrleodry'a

dalekohledy
jen světoznámých

známek, dodává
firma: <

Václavské n. 53.
Žádejte cennfky.adisinv Švestka, Praha,věru hodným osobám též mírné měsíční splatky.

dvoustrannou politiku. Co je to teď zase s tou a
sentýrkou? Vždyť je to k zbláznění! O České spo
řitelně jsem už mluvil, tu se jde s kanonem na
vrabce, jen aby byl rámus! Coudenhove měl tu
deputaci zdvořile odbýti. Kramářův článek (v »Re
vue de Paris« o budoucnosti Rakouska, v němž na

zval trojspolek luxusovým klavírem) nám škodí
nesmírně a teď zase Penižek složil své rozumy
proti zahraniční politice v »České Revui«. Já už

včera viděl relaci, která o tom od zahraničního
úřadu jde nahoru. A u nás musí býti pořád nějaká
mela. Taková nedisciplinovanost a neumírněnost,
že si věru kolikrát myslím, co jsem si dávno my
slíval, že na nás patří karabáč a ne účastenství
ve vládě.«

2. března: »Dobře, že mi píšete o názorech
Dr. Engla. Engel je moudrý muž, který lépe zná

našiposici než 99.99% naších lidí a našich politiků
zvlášť. Engel je z těch, kteří nezabíjejí slepici, jež
zlatá vejce nosí, ale raději chvíli na vejce jedno

po druhém čekají. Engel ví, že příznivá vláda je
ve svém trvání naší věci nekonečně výhodnější
než ta ona fortelná věc na rychlo vyrvaná bez
kořínků trvání. Ale proč já tak Engla chválím?
Jen proto, že nemohu jeho černým diagnosám vše

oku oprávněnost odepříti. Ano, půda pod námi ne
ní silná, na všech stranách se podrývá a ukládá
a nejhorší je, že ve straně, o kterou při všem toin

běží, není žádného pochopení pro nebezpečí, jež
hrozí, a pro situaci a umění s ní nakládati. Já už
jsem Vám psal, že u nás se dějí ustavičně věcí,
které těm podkopníkům prospívají víc než by kdy
sami zmohli. Pořád se útočí na nejchoulostivější
stránky a všecka politická disciplinovanost schá

zí. Já neviním žádných určitých osob, já jen mlu
vím o souhrnu fakt, které pusobí tudy v nepěkném
ensemblu. Kramář píše proti trojspotku a Penížek
štve proti Goluchovskému. Proti armádě sla nej
dříve štvanice >zde« — teď se to jeví v okresích
a obcích. Proti Němcum zbůhdarma se mobilisuje
in puneto České spořitelny a ví se, že to nepo
vedek ničemu, A vavříny liberecké a českolipské
nedají spáti našim okresům s Vinohrady v čele.«
(Okresní výbor vinohradský se usnesl nepřijírmati
jiná nežli česká podání.)

Poučnou kapitolu polovzdělancům čte dr. Jos.
Vrchovecký v »Hlídce«. Praví, že se síla rozumu
lidského příliš přeceňuje, ačkoli rozumové hlou

bání ve filosofii vede k názorům nejpestřejším.
vzájemně si odporujícím. Pokračuje: Dějiny mo
derní filosofie jsou nejpádnějšín vyvrácením blud
ného názoru individualistického, Když učenci, kte
ří veškeren svuj život hledání pravdy věnovali,
nedospěli k cíli kýženému — k pravdě jisté — ný
brž pouze k minění, jak může k ní dospět člověk,
který především povinen věnovat se svému po
volání, s vědou nijak nesouvislému, aby se uživil,
když nemá ia to kdy a nad to nedostalo se mu
ani nezbytného předběžného vzdělání? Kolik lidí
se může bádání o životních problémech tak neruše
ně věnovat jak vysokoškolští profesoři filosofie?

Když tito pobloudili, ačkoliv v myšlení nebyli žád
nými začátečníky, jak nemá pobloudit člověk bez
takového vzdělání, v myšlení nevyškolený? Kam
dospějeme: teprv, když. každému člověku, který
nemá ani schopnosti ani patřičného vzdělání, při
řkneme právo, rozhodovat samostatně o pravdách
a zásadách životních? Všímejme si lidí, kteří se s
náboženstvím rozešli, a pátrejme po jejich světo
vém názoru, který si pak utvořili a který za své
přesvědčení považují. Mnozí, již se počítají k infe

wina, Haeckla a na základě studia jsem dospěl
k svému přesvědčení, jehož se vzdáti nemohu. —
Možná, že jim vůbec ani nenapadne bádat dále,
zda fito spisovatelé a věda si neodporují, zdá ne
jsou nezaujatou vědou dávno již překonání; zkrát
ka — slepě se jim věří, a tomu se říká — pevné
přesvědčení! Ještě hůře je tomuu lidí beze všeho

Otázka soubojová v delegacích. K velmi hluc
né scéně došlo v delegační schůzi v Vešti dne Zd.
ni. m., když křesť. sociální delegát dr. Senlógel na

Skrtl výdaj 31.000 K pro sborového velitele peš“
ského, wenerála jízdy Tersztyanského, poněvadž
po souboji, který měl před několika dny, prohlá
sili jej vojvuští lékaři k boji neschopným. Posl.
Wolf a Můhiwert rczkřikli se na Schlogla, načež
došlo ke srážce a jednání na několí« minut pře
rušeno. Při hlasování byl návrh dra Schlógla za
mítnut 25 hlasy proti 15. Pro hlasovali všichni
křesťanští sociálové, sociální dernokraté a Slovinci
dr. Korošec. dr. Krek a del. Kadičák. — Tedy ze
40 přítomných zástupců Wdu našlo se jan 15 tak''
statečných, aby vystoupili proti barbarskému zvy- '
kw souboje. A přední místo mezi těmi zaujímají
katoličtí zástupci rakouských katolíků.

Z korespondence Kaizlovy. Dne 16. února 1899
psal dr. Kaizl Škardovi: »Věřte, že býti českým
ministrem je šeredná misse. My pořád děláme tu

rem rozejdou, nastává u nich vláda bezmyšlenko
vitosti. I z bezcenných brošur a denníků čerpají
poučení a utvoří si na základě toho přesvědčení
své. U těchto lidí najdeme ohromně mnoho látky
k thematu — vláda tmy. Jak bizarní, stokrát vy
vrácené, člověka ve dvacátém století nedůstojné
rázory jsou přesvědčením mnohých a mnohých!
Při tom veliká většina ani nenahlíží, že nemyslila
volně a že se stala obětí slepé víry. A jak sebe
vědomě mluví nezřídka lidé toho druhu o život
ních pravdách! Ani učenec na slovo vzatý nedovolí
si v té příčině tak jistě mluvit a rozhodovat jako
polovzdělanci a nevzdělanci. Tak se přivádí >ab
sohitní právo jednotlivce na své přesvědčení« sa
mo ad absurdum. .. . Moderní filosof Paulsen si
naříkal, že nemáme »žádných pevných, všeobecně
uznaných principií«. V mnohých kruzích prý po
zorovat zvláštní dychtivost po neslýchaných my
šlenkách, což prý se někdy stupňuje až v pravý

způsobem proti všemu, co dosud platilo, ozve, mů



že býti jist, že bude míti nejvíc přívrženců. Paul
sen poukazuje na známé dílo »Rembrandt als Er
zieher«, pak díla Nordauova a Mietzscheova. »Kaž
dý nový docent«, píše Paulsen, -»pokládá za svou
čest, mátisvůj vlastní systém a místo >staré prav
dy«, o níž Goethe jednou mluví, míti něconového,
i kdyby to bylo nesprávným a klamným. Se sta
noviska svévolně zvoleného utvoří se nové pře
kroucené pojmy a jimi se vybuduje system. Pak
se získají žáci a novými pojmy se napěchují (ein
gedrillt); není nerózumu (Narrheit), oro který by se
v Německu, jen když vystoupí ve formě systemu,
brzy nenašli žáci, kteří ho za nejnovější moudrost
prohlašují a v novinách a časopisech na velikou
událost přítomnosti vyvyšují. Tak je tvůrce nové
ho systému, zakladatel nové školy hotov, dostane
se do dějin filosofie a patří nesmrtelnosti.« Co pů
sobí takový zmatek v širokých vrstvách? . Dle
Paulsena »duševní neurasthenii a absolutní bezmy
šlenkovitost« a proto prý slovo >bankrot vědy«
obsahuje -hlubokou pravdu. Bezmvšlenkovitosti
propadají prý >tak zvaní vzdělanci«. »Brzy zde,
brzy tam ozve se hlas: Zde je spasitel, tajemný
císař, zázračný lékař, který všechna zla choré
doby léčí. A hned ženou se tisice ven, aby ho uvi
děli, a rozhlašují pak v novinách — ejhle, našli
jsme ho; a v krátké době se dav rozuteče a nikdo
již ničeho o tom neví. Není pochybnosti, že je to
pravá duševní disposice — státi se katolíkem.
Právě tak jako Paulsen nesou i mnozá jiní filosofo
vé velmi těžce rozháránost nynější filosofie, na př.
Eucken, Spicker, Wahle, Frischeisen-Kohler. . . 
»Jasnými, pevnými, nezvratnými«, dí Wahle, »mě
la by býti filosofická přesvědčení lidstva, tak pev
nými a nezvratnými, jako jeho stanovisko k vědě
přírodní.< Místo toho však vidíme v nejdůležitěj
ších bolech stálý boj a nejistotu. >Kdyby tento
zmatek trval -dál, musilo by se psaní filosofických
spisů zakázati«, praví Wahle. Zdá se, že spisovatel
tento nevěří v urovnání sporů moderní filosofie;
končí totiž své objemné dílo slovy: »Kéž příjde
doba, v níž se bude moci říci — filosofie kdysi by
la.« —

XXVII.cyrilský sjezd pro církevní hudbu v
Poděbradech od 10. do 12. srpna 1914 pořádati bu
de královéhradecká diecésní jednota cyrilská s
chrámovýmsborem poděbradským. Podrobný pro
gram sdělen bude později. Prozatím uvádíme, že
přednášky na sjezdu tom přislíbiti pánové: HeHich
Jan, lékárník v Poděbradech: O památkách pro
boštského kostela v Poděbradech. Hromádka A.
ředitel kathedr. kůru v Brně: Církevní píseň a je
ří význam pro uměleckou výchovu lidu. Kašpar
Bohumil, ředitel kůru basiliky na Smíchově: O
římském chorálu edice vatikánské, s praktickými
ukázkami. Dr. Kolísek Alois. profesor reálních Škot
v Hodoníně: Kancionál uherských Slováků. Kuhn
Jos., ředitel kůru v Turnově: O sborovém a lido
vém zpěvu při bohoslužbě. Můler Václav, sídelní
kanovník koleg. kapitoly na Vyšehradě: Giovanni
Pierluigi da Palestrina, se světelnými obrazy. Ří
hovský Vojt., řed. kůru u SV. Ludmily na Král.
Vinohradech: O vztahu instrumentální hudby k H
turgii. Dr. Stejskal Frant.: Motu proprio Pia X.
o církevní hudbě zrcadlem pro chrámové sbory.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 T. 0.vHradoi Král, Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěryosobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Národohospodářská hlídka.
Ústřední jednota Čes. hospodářských spole

čemstev úvěrních pro Moravu a Slezsko, která jest
v rukou katolické strany, konala 18. t. m. valnou
hromadu. Přes všeobecně nepříznivé poměry Jed
nota za obratného vedení zase vzrostla. Koncem r.
1913 sdruženo v Jednotě 562 spolků s 82.406 členy.
Vklady stouply u spolků z 12 mil. 91.509 K na 12
mil: 341.434 K — o 2 proc. Obchodní oddělení Jed
noty opět vzrostlo, zvláště mocně pak společný od
proděj rolnických produktů. Umělých hnojiv dodá
no členům 585 vagonů za 530.831 K, uhlí 2180 va
gonů za 384.156 K. Hromadný nákup a odprodej
ovsa (10 skladišť) stoupl o I7ž proc. ze 146 va
gonů r. 1912 na 395 vagonů za 712.823 K; tímto za
sáhntim do prodeje ovsa zvýšila Jednota ceny je
ho o půbdruhé koruny na I a. Žita prodáno 75 va
gonů (o 53 proc. více), sena a slámy 239 vagonů

něžní u Ústřední Jednoty činil 80,543.159 K.
Německý pokrok v Korutanech. Korutany jsou

slovinskou třetinu obyvatelstva, tak že ze země
původně slovinské bude Síkmark Preussen. Ně
mecko potřebuje tohoto mostu k Adrii a proto ŠÍŤÍ
Všeněmci protestantismus. Při tom všem Korutany
jsou zemí hospodářsky zamořenou. Průmysl žele
zářský hyne, tisíce lidu se stěhuje ročně za hranice,
přirážky zemské dosahují už 90% (v Krajině 40

. "

proc.), daň na hlavu obnáší 11 K (v Krajině 406 K,
školy se zakládají i tam, kde jich není naprosto
třeba — jediný účel německého úsilí je zemi zger
manisovat! Marně žádají Slovinci svoji zeměděl

Němci v Čechách a Italové v Tyrolsku! Němečtí
velkokapitalisté skupují celé lány horských pozem
ků pro lov, pro svoji kratochvíli. Ač alpské past
viny obnášejí 17.1% povrchu celého Korutanska,
kde dobytku výborně se daří za malý peníz, pře
ce chov dobytka rapidně klesá, Italové z království
italského mají v rukou všechen obchod dřívím, ja
ko zprostředkovatelé stali se milionáři. Parní pily
v Korutanech zanikají, v Italii se vzmáhají.

Jen do sv. Egidu u Mariboru r. 1910 Sůdmarka
importovala celou řadu rolníků protestantských z
Německa. Z 10 říšských poslanců je 8 německých
liberálních nacionálů, 1 soc. dem. a jediný křesť.
soc. Slovinec, ze 43 zemských poslanců jest 37
německých pokrokářů. Hnutí >Pryč od Říma« je
zde na postupu. Státní úředníci němečtí stojí v Če
le propagandy losvonromistické. Odpadlík c. k.
profesor dr. Jindřich Angerer, odpadlík zemský
rada Vilém Egger, pastoři konají přednášky vCe
lovci. Se Slovinci jest však stále hůře.

Vyhlídky na sklizeň v celé říši nejsou prý.
nikterak tak příznivé, aby dovolovaly naději na
silné podnícení hospodářského ruchu. V celku lze
říci, že sice dřívější obavy před neúrodou byly
úplně rozptýleny, na druhé straně však že sklizeň
nebude taková, aby dostačovala domácímu kon
sumu. Předlitavsko docílí poměrně lepších výsled
ků produkčních než Uhry. U nás lze očekávati
střední, až dobrou střední, v Zalitavsku slabou
střední sklizeň. V Rakousku sklizeň žita, ječme
ne a ovsa dává čekati stejný výnos jako loni. Přes
to lze počítati s tím, že naše mocnářství, i když
se všecky naděje sklizňové splní, zejména v pše
nici bude odkázáno na značný dovoz z ciziny už
proto, že kdežto loni při uvedení nového obilí na
trh bylo ještě dosti značných zásob starých, vstu
pujeme letos do nové kampaně úplně bez zásob.
Dle toho ceny obilí u nás budou se i nadále udr
žovati na bývalé výši. Tato okolnost jest ovšem
výhodnou pro zemědělce, nevýhodnou však pro
konsumenty. Průmysl bude zvláště těžce pociťo
vati tíhu vysokých cen obilních, poněvadž poža
davky dělnictva budou růsti a poněvadž konsumu

vější, spotřebujíc větší část svého příjmu na ná
kup potravin. o

České spořitelny dle statistiky Z r. 1912 mají
mil. korun, proti tomuúbytek na kapitálech 25.1

však sama kapitalisovaných úroků činila 33.1 mil.
K, takže celkem nastal přírůstek vkladů o 8 mil.
K. Následkem toho spořitelny nemohly vyhovo
vati požadavkům úvěrovým, na ně kladeným v té
míře jako v letech dřívějších. Přes to suma zá
půjček na hypotéky u spořitelen v Čechách nejen
nepoklesla, nýbrž vzrostla 0 18.5 mil. K. Také
dlouhodobé zápůjčky (komunální) stouply o 7 mil.

Místo v drahých lázních by měli hoši i dívky
z rodin městských prázdniny prožít na venkově u
rolníků a ve žních pomáhat sklízet obilí, tedy jaksi
jezdit na žně na venkov k sedlákům. Užasli by ro
diče, jak sesílené a zdravé by se jim dětí vrátily
domů z prázdnin a nestálo by to ani haléře, neboť
rolníci by zajisté rádi uvítali takové žence V době
nejpilnější práce.

Městská zahradnická škola s právem veřejno
sti v Chrudimi má dva ročníky. Absolventimají
nároky na 2tetou službu vojenskou aabsolutorium
nahražuje průkaz řádného učebního poměru v ob
chodním zahradnictví a opravňuje zříditi a samo
statně provozovati
ky přijetí jsou: stáří 14 rok
odbyl školu měšťanskou neb obecnou a revers. 4á
ci s praksí zahradnickou mohou býti ihned přijati
do druhého ročníku po složení zkoušky doplňovací.

Včelařský kurs. Včelařské spolky pro Nový
Bydžov, Chlumec, Králův Městec a Nechanice po
řádají za podpory zemědělské rady pro království
České v neděli dne 28. června 1914 včelařský kurs
v hospodářské škole V Novém Bydžově. Pořad:

a vosk. Výstava a sjezd slovanských včelařů 1914
v Praze. Prohlídka výstavky. — Přednáší a kurs
řídí kočovný učitel včelařství p. Jos. Špringer, ří
dicí učitel V Chodovicích. Začátek ve 2 hod. odp.
Pro včelaře a širší obecenstvo vstup volný.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
vůdění pracíkostelních vřele doporučujeme m

ku pro dnu abeol. c. I. stát. školy řezbářské

BOHUMILABEKA vHO «

vláda stará tak málo, jako 0 kurátní
klérus, který přece státu vykonává takobrovskou
práci kancelářskou. Pečhvěji přemýšlí se o úpra
vě platů sluhů státních kanceláří než o přiměřený

kaplanů. Jiným stavům vyplácí se gá
že pravidelně hned, kněžím za školy se platískrov
ná odměna najednoupozadu aza kolik teprvemě
síců!

se »klerikální«

„;. Někdy musí kněží dlouho čekati, jak by ten
plat byl pro ně něčím vedlejším. A bt korgrus! :
Zase vlástně místo přiměřeného platu příspěvek.
Ómatek si má kněz -dobývati náhodně na poplat

nících, kteří jsou přetížení poplatky jinými. Co k
rý od lařků si vyžádá, to má. Nechtěl-li by A
anebobral- by štóhi jenom josefinskou, stát mu
nicnepřidá. Takjest- duchovenstvostále v nejne
určitější finanční situaci, musí se skoro dožebrávati
o to, co mu za jeho nejrůznější práci náleží plným
právem.

Původce sekularisace církevního jmění vlast
ně v zásadě nechtěl, aby majetek likvidací získaný
byl církvi vzat. Naopak chtěl, aby případné nedo
statky kryty byly erárem. Leč pod správou státní
jmění církevní tak se zmenšilo, že nestačilo ani na
úhradu potřeb nejnutnějších.

Základní služné (vlastně doplňovací subvence)
zůstalo kněžím nezměněno po 30 let, kdy drahota
toliksilněstoupala.Rozdíldrahotníchzměnse-roz
hodněnevyrovná kvinkvenálkami po 100 K.

V >Čechuc čteme právě tento stesk: »Školí
rok již jest u konce, ale za I. pololetí nebyl ještě
vyplacen ani haléř. Stará písnička, která se zpívá
každým rokemstejně. Na pranýř by se mělopři
bíti jméno onoho pána u zemské školní rady, který
takto jedná s duchovenstvem. Co by říkal takový
pán, kdyby jemu po tolik měsíců byl zadržen jeho
plat? To by byl rámus, ale my kněží v duchovní
správě musíme mlčet. A pro Boha, což na těch mí
stech, kde se mají kléru zastat, abychom nebyli
tak bagatelisování před světem, neslyší ty stesky,
a. to oprávněné? Břemena, sbírky, daně, a Bůh ví
co, rostou stále, ale kde to má ubohý farář a kaplan
na bídné farce brát, to se neptá nikdo. Proto bylo
by dobře, aby tato věc byla již jednou řádně pro
jednána na pastorálních konferencích, a aby se
vším důrazem bylo žádáno, by nám byla vypla
cena remunerace i s příslušnými úroky. Žádný vě
řitel nečeká bez úroků. Nikdo se o nás nestará. A
tak není divu, vzmáhá se nespokojenost mezi
chudým klérem. Vždyť přece máme také u zemské
školní rady své zástupce!«

Vyšla péčí němec. poslanců křesťansko-sociál
ních brožura, která konstatuje: V Prusku má kato
lický farář (zákon z 26. května 1909) z veřejných
prostředků (doplňkem jako v Rakousku) 1800 ma
rek. dokončeným 3. rokem duch. správy 2000 ma
rek, dále trienálku 200 marek a následovně 6 trie
nálek po 300 markách, takže po 24. služebním ro
ce dosáhne 4000 marek. V Bavořích obdrží farář
ihned po ustanovení 2400 marek, po dosažení 12.
roku kněžství 2600 marek, na to 2 trienáky a po té
3 kvadrienálky po 200 marek. Jednotlivým farářim
zvyšuje se základní služné o 30 marek.

Zkrátka málokde jest kněz odbýván takalmuž
nicky jako právě v Rakousku. Kdyby někteří po
krakovci udiveně protestovali proti zvýšení ducho
venských platů a poukazovali na přetížení po
platnictva, odpovězme krátce: Jestliže se nedá ně
co kněžím, zvýší se daně k vůli militarismu. Tim,
že kněžstvo jest ponecháno náhodnému osudu, ne
prospělo se poplatníkům ani za mák, protože zvy
šovány daně stejně a to na účely, které obyvatel
stvu nevrátí do kapsy zpět nic.

Až by dle přání některých bylyzkonfiskovány
řady církevních budov, přibude kasáren a s nimi
poplatků nových. Správa duchovní jest stále obtíž
nější, přikazují se nové a nové povinnosti.. Proto
nechť se pamatuje, že hoden jest dělník svémzdy.

Dovolená pro učně. V Německu zabývají se

ky. >Společnest pro nápravu společenskou« už V
roce 1911žádala na valné hrornadě, abyučedníkům
dostalo se ročně čtrnáctidenní dovolené k zotave
ní. Uskutečnění požadavku naráží na obtíže pe
něžní. Proto dal prof, dr. Lennhoff podnět, aby ti
učedníci, kteří nejsou nemocní, nýbrž potřebují je
nom zotavení, používáni-byli na venkově o prázd
nináchk lehčím.pracím-zemědělským.Pokusv
tomto směru byl učiněn už loni. Zemědělská ko
mora pro pruské Slezsko sprostředkovala práci
na venkově 30—40 učedníkům. Pobyt učedníků na
venkově trval 10—14 dní. Učedníci konali lehčí
práce, za které dostávali denní plat 0.75—1.25mar
ky. Pokus se úplně vydařil a bude letos proveden
ve větším rozšahu.

mMinohoobtíží žaludečních
doma, na cestě vlakem 1lodí ušetří Vám

VADE MECUM
vys. ©. k. ministerstvem koncesovaný diaet.

bylinný lik. přípravek, jenž== bezpečně
Vás chrání náhlých poruch zažívacích.

Y lahvích po 1'/,, 3,5 K,v drogeriíchnebu fy

Josef Hora, Dašice,
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Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malbaskla

v Třebechovicíchu Hradce
Králové.

Oenníky a rozpočtyna požádání

SŮ
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Hornoslezské
ae“ uhlí

všech druhů,koks a dříví
palivové nabízí v každém množství

za ceny nejlevnější

V. J. Morávek
vPlotištichuHradceKrál.

Fillální sklad vw Hradci Králové
PES“ v Komenského třídě. "i

firmě

Tkolcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ mm
GW“v Hrvnově Čís. 1890. "8

Vývoz lněného a modního zboží.
Doporučuje v osvědčených jakostech k símní sezoně:

Modní látky vinšné i prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZOfMFY na košile,
— —Aaty atd., překrásných modníchvzorů. — =
a“ Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, pevné, osny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — vky vceně přes20 Ksaat

lámevyplaceně.1balík 40ms vkuměrozdrnženýchza 18

Obdržíte to nejlepůí! Křest. sociál podnik!

Tombolové

100 kusů
krásných předmětů praktic.,
ozdobných a šortovných za
K 6—, 8—, 10—, 18—.

Losy a čísla sdarma,
Lampiony, ohňostroje,
výlet. s enice na pivo,

povětraé balony

a veškeré předmětykuaé Mšení veselí letních
Vám nejvýhodněji

obchodní dům „U města Paříže“

L. J. PEK,Kostelec n. 0.
Komické kostymy, které všude velkou švandu pů

sobí, se sa mírný honorář sapůjčují.
Novinky:

Povětrný balon „Čáp s děckem" neb „Orel“

2 pohybliv.KE- —Fe dovo létadlo.uůKl
dodám fedmě tech k

Ado komise,SRoprodanépřijmuore ceně pět.
Žádejte ceník.

štů ve
Tombola mužlová, obsahojící50kovů ků, stojánků-směs» mušlí jako řítiček,rámečků,sinahodinkyaj. v.saK6
Tombola celuloidová, obemající 50 kusů oaluloido
vých předmětůjakoOsvrt; r žertov. předmětůaj. v. sa —.

Skvostné dárkyke $všempříležitostem, 'ako výtečné

kapesníhodinky
všech druhů a soustav,

pendlovéhodiny
vnádherných skříních,

fetlsky, prateny, náramky, jehly
"m a jiné zlaté a stříbrné skvosty

|| nejmodornějším provedení
nabísí ke koupi

JANKALIS,
zlatníka hodinářv RYCENOVĚn "na
Solidní obslahapři mírných cenách. Důvěryhodným

zásilky na 1 na splátky bezzvýšení cen.

Založeno r. 1848.

Veledůstejnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovoluje ai dope
ručitš veškeré kostaluínádobya a
náčihi a to: monstrance, kalichy
cibáře, nádob nky, paciikály,

"wvícny,lampy, telnice, kropenky
std. svdPp výroby, 'předelsto

kevním vyhovující. Btáré před
opravuje v původní intenci aVodníralatí astží ří neboproti do

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na n
kázku franko bez závsznosti koupě,
Všes0 posílá posvěcené.Práce ruční,

Skled slatých astříbrných klenotů, jako: řelénů
madonek,KAŽKOprstyrstýnků, náramků atd. :: Befářeské

proteny, tabatěrky, jidení médií se stříbrapravého
Aere slale,abříbroadrahobemykupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasič a ciselour

Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

Český
květinový

MED
se zárukou neporušenosti prodává

po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

řeséní listy
(ex offo)40 kusůza 60 haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna.

Pilnáčkovo aaa

AApravé jádrové

Isdejfeujsoyer

(=vydatné.|
mýdlosovečkou

est ryze český výrobek u
s úvejte mu vědy přednost!

Na kašdém kousku mýdla je nahoře »ovečka« a
dole jméno »Pilnáček«. Kdenení jméno »Pilnáček«,

to nekupujte!
JŠ.Pilnáčok, továrník v Hradet Králové.

- Ve

BratováčlaveléMatic Školské.
U hodnější

kapel praměn v Rabočnknejvý dal) akr až dh né

kolal paramentů
Prádla, praporů. příkrovů, koberců a

EO meetnáčiní ve výrobnáchBejojstaršíhozávodu v o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové ros a hotovésboší
k výběru ako poč, vsory

. Bes velkoměstské rožie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní sfly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, neš všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a40lot. vlastní činností.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Elektrické
mmsvětlo mm

přenos síly pro továrny,
hotely, domy, villy atd.

zařizuje

Jos. Ježek,
elektrotechnický závod

l v Hradci EKrál.
Hromosvody

a. staví a jich opravy pro
j$ vádí velmi pečlivě a přesně.M

sílící a chuť pov né nahořklé
zujícíHřanofurskévíno jzpřichuti,jedině

od firmy

L.Violet,Thuir (ve Francii).
Všude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Jesef Svoboda, Praha, Král

dan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

ÚB “DAÍ i
A=ov)Xll

NE
s
í

URY“Nančetnáveřejná|písemnápochvalnáovnází, i)
Založeno roku 1863.



1M a U f

úvunns KHERNENNKA

“ | Lehké . Ě3letní látky $
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zV.J.Spalek,*
x Hradec Králové. x
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Karol Zavadil,
t.

AntoninZavadil
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronát úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronsu a jiných
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem ruční práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu
zřízení provádí de co nejpečli

věji a 8e zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
«! ručení a uznání po ruce.

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

1860.časové JJTTTTÍ

JHU10"003ldMOJA"05"VUZÁA

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Heškudiy, faráře vo Yýprachtioiok)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu (Š
svůj- osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,

8 spolkových praporů a kovového náčiní E
MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
| se Ba požádání franko zašlou. :

LEEU0100

Kněžská útulná
v Pod h,

Jandova ulice (na Valech) číslo 53-IL

konsistoří v Hradci Králové a v Praze. Zprávu
podáLudvík Tůma, kaplan.

Uhlí hornoslezské
Richthofen, Deutschland, Recke, Heinitz
atd. jen zaručeně dobrých kvalit, uhlí
hnědé, pekařské Britania, Amalie Flo

rentina atd.

Koks dolnoslezský
Bahnschacht, Glůckhilf.

Antracit © 6
westfálský i anglický v kostkách neb

ořechu. i

Dříví palivové
ve svazolch neb kotoučích suché, prvo
třídní dodá až do sklepa, levně se za

ručenou jakostí i. váhou

Všeobecná úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ruč. obmez.

w Hradci Králové,
Palackého třída čp. 80, I. poschodí.
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Za kuchařku
prosila by o místo starší slečna z velmi řádné
rodiny, české i německé řeči znalá s úplnou vý
bavou, dobrá hospodyně. Nejraději na fara. —
Ctěné nabídky vyprošují se pod značkou J. H.

do administrace t. 1.

jutové chenillové imit. »Smyrna«, vlněné cheniiolvé
minster«, vlněné plyšové »Tapestry« a »Velvet«.
Celistvé i běžné, různých šířek a velikosti, výtečné
jakosti a překrásných vzorů vkusně zbarvených
Nástěnné koberce
Ngurové, zvláštěpečlivě provedené.
Conníky zdarmaafranko.

Koberce běžce
Jutové »špagátové«, vlněné »ho

landské«, vlněné »Harléme.

Kokosové běžce a rohožky
velmi trvanlivé, za ceny úžasně levn 6

ek, záclony
bavlněné i vlněné, různých druhů a jakostí.

„M3o

Natěračství
dveří, oken, nábytku,podlah, náhrob

dfuezl kdybloznýchje pry NSS

malířství písma
„L „Paštíty, portály a pod.,
provádík úplné spokojenostia lerně

OTTOFEJGL,
" natěrač a malíř písma

v Hradci Král., Kariova ul. 222,
vedle továrny p. Katschnera.

30000000000000G060

r
„2

KG8B X GE X GBP X GODX GBDX

ŽJan Horák,
soukenník i

ů, Rychnověnad Kněžnou É
X Mi

Ai

zasílá na požádání vždy

dle roční saísomy kellokci
© nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Cetná známí zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosim, malou objednávku na

zkoušku,

M

PENSIONÁT
Voršilek v. České Skalici.

Trojtřídní soukromá
dívčí měšťanská škola
německá.

S ní spojenopraktické vzdě
lání chovanekWkursech hospo
dyňských a obchodních, jakoži
vyučov. cizim řečem, hudbě,
malbě, ručním pracím atd.

Krásná poloha, velká zahrada,
vzdušné místnosti, vydatná strava.

Školní rok začíná 15.září.
Další zprávy podá ochotně představená.

*4pou$fajujsyrax

RASAOYORP"L'd

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RUDOU PAIKRA SPOL.
v Hradci Králové.

Pedálové harmenmia obou soustav v každé velí
kosti, pro kostel, školu i ku cvičení. ====



—z O ——

, Předplatné na čtvrt roku 2 Kbo h Inserty počítajíse levně. |Číslo 26. P , A: půlroku 5 K— V Hradci Králové, dne 3. července 1914. | Obnovavých si v pátekv | poledne. Ročník XX.— ži matikan o né

Ordinariátnípořízení vpříčinězádušníchslužeb Božíchza Jehoc. ak.
Výsost neiiasnějšího arcivévodu následníka trůnu Františka Ferdinanda

| aJeho jasnou choť vévodkyníŽofii z Hohenbergu.

Velebnému duchovenstvu diecésnímu:

V hlubokém zármutku ze žalostného skonu Jeho c. a k. Výsosti a jasné choti pořizujeme
o zádušních službách Božích za v Pánu zesnulé takto:

1. V kathedrálním chrámu Páně svatého Ducha bude slouženo v den pohřbu dne 3. července

o 9. hodině slavné pontifikájní Reguiem s absolucí za účasti veškerých místních úřadů.

2. V neděli V. po sv. Duchu dne 5. t. m. budiž promluveno k věřícímu lidu o hrozné ráně,
kteráž stihla nejjasnější panující rod a říši naši, a po službách Božích vykonány buďtež příslušné
modlitby.

3. Kde dosud zádušní služby Boží konány nebyly, budiž tutéž neděli ohlášena na nejblíže
vhodný den slavná zádušní mše svatá, lid bůdiž vyzván k zbožné účasti a všem úřadům staniž 8e
obvyklé oznámení.

4. Před těmito službami Božími budiž na večer po dobu jedné hodiny všemi zvony vyzváněno.

ZblekupakéhoOrdineriétu vHradci Králové,
dne 1. července 1914.

+ JOSEF,
biskup.

Hluboký smutek v naší říši. rakouskébyloco nejpečlivějipřipravenok vítěz
nému boji s natým Srbskenu. Strana válečná pou

Habsburský 'dům jest těžce zasažen novou : kazovala v Rakousku na to, že porážka Srbska
bolestnou ránou — a s ním celá naše říše prožívá bude zcela jistá, připomínala, že k boji s timto stá
těžký zármutek. Ztráta nedozírná stihla náš stát tem jednou stejně dojíti musí, že tedy není potřebí
tím, že odešel na věčnost následník tak vzácných zmeškati příležitost zvláště výhodnou, kdy na mo
duševních kvalit, bystrý politik, který po dlouhou. bilisaci vydáno již tolik peněz. Císař však opřel se
dobu co nejpilněji se zapracovával do složitého všem lákavým radám, se vší energií se postavil
ústrojí mnohojazyčné říše, kde tolik různých a proti živlům žádajícím tuhý boj. A právě proto,
kombinovaných snah. Arcivévoda František Ferdí- že Srbsko ušetřeno bojů v r. 1908, mohlo pak za
nand všude hleděl se s největší svědomitostí pře- několik let se vrhnouti s plnou energií proti Ture
svědčiti o poměrech národů, jimž měl vládnouti. .- cku. Nyní císaři za mírumilovné snahy daly kru
cestoval do dalekých krajů, aby načerpal v jiných tou odpověď živly nezodpovědné. Stařičký mocnář
zemích co největších zkušeností, kterými pak jako by byl určen k tomu, aby na pospas zvěda

chtěl posloužiti vlastní říši. Pracoval do umdlení. vých očí vypil kalich hořkosti až do dna i v letech
Nás Čechů dotýká se náhlá ztráta zvlášť bo- posledních. Když uslyšel hořkou zvěst o sarajev

lestně. Vznešený následník uvykl si pobývati v ském atentátu, vzdychl si bolestně: >Ničeho nezů
Čechách, informoval se o všech našich tužbách stanu ušetřen.« ,
velice z blízka, pro Prahu jevil péči otcovskou. Jeho panovnická koruna věru má trnů celou
Dobře dovedl oceniti skutečný význam slovanských dlouhou řadu. Bratr mocnářův Maxmilián byl v
národů v říši vůbec. Nedal se másti šovinistickým Mexiku zastřelen, jeho syn a první nástupce trůnu
tiskem, posuzoval poměry Slovanstva samostatně, odešel předčasně, stařičká jeho choť, která prchala
vlastním nezkaleným zrakem. Truchlí všichni ka- z ovzduší politického, zabita rukou surového anar
tolíci rakouští hluboce, poněvadž František Ferdi- chisty. Císař doprovázel ke hrobu i jiné členy
nand nebyl nerozhodným Nikodémem, nýbrž za Habsburského rodu, kteří k zármutku jeho zemře
každé příležitosti dal určitý výraz svému hluboké- li předčasně.
mu katolickému přesvědčení, Nehleděl na pravo ani V jeseni jeho žití, kdy konečně mohla se mysl
na levo, vyjádřil jasně své přesvědčení výrokem. těžce zkoušená poněkud uklidniti tím, že část pa
že heslo >Pryč od Říma« znamená »Pryč od Ra- movnických starostí přejal velice bystrý a svědo
kouska«. mnitýarcivévoda, pojednou nová Jobova zvěst, je

Těžkým zármutkem jest stížen nejjasnější jíž tíha nedolehla na nikoho silou tak prudkou,
mocnář právě v době, kdy přestál velice houževna- jako právě na císařského kmeta.
tou chorobu. Panovník, který s velikým úsilím za- >S Bohem mé mládí!< řekl náš panovník, když
žehnával tak dlouho od hranic říše lítici válečnou, mu odevzdával Ferdinand Dobrotivý v době nej
který všude chtěl upevniti blahý mír, pojednou kritičtější žezlo říše. Zároveň však mohl tehdy
stržil děsnou ránu od živlů anarchistických. Aby dodati: >S Bohem i všecky mé radostil« Kdykoli
byla tragedie dovršena, zločin spáchán právě od se zdálo, že konečně nastanou v říši poměry pra
mladíků srbských. Vzpomínáme, jak r. 1908vojsko - videlné a že poněkud si oddechne hlava starostmi
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a zármutkem týraná, hned do poháru života ska
nuly nové krůpěje trpkého pelynku.

Dítky arcivévodovy přišly náhle o starostlivé
to otce i pečlivou matku. Nejvznešenější sirotek
jest osobou ubožší, než chudé dítě, které se může
hřáti stále na slunci nejvřelejší lásky svých rodi
čů. Vznešená, lidumilná choť následníkova, která
všude rozsévala dobro, byla nucena také náhle
na věčnost odejíti proto, že atentát byl chystán na
jejího chotě, jdoucího za svou úřední povinností.

„ Jestliže spiklenci měli odpor proti politice
Bierchtoldově, jestliže jim stáli v cestě určití diplo

mají'se barbarsky mstíti na arcivévodovi, jeho cho
tiňjeho dětech a těch milionech srdcí vůbec, které
tak' vřele k milovanému následníkovi Inuly. Vra
hové uvedli do největších nesnází všecky slovan
ské-národy této říše, přivedli do trapných chvil
i ten národ, z něhož pošli.

Vzpomínáme na šlechetného, obětavého mini
sterského předsedu ruského Stolypina. Několik a
tentátů marně mířilo na jeho život. Rodina uvalena
atentáty do šíleného neštěstí. Veliký muž však
nevzdal se obtížného úřadu ani po nejtěžších obě
tech, Život svůj nasadil na to, aby mohl dále
vykonávati prospěšnou reformu státu ruského. Že
zákeřníkům neujde, věděl zcela určitě. Také do
své poslední vůle vepsal: »Chci být pohřben tam,
kde budu zavražděn.« Z těchto slov patrno, že zce
la určitě věděl, jak vykoupí nutné reformy vlastní
krví.

Zrovna tak vzácnou energii zříme na zvěčně
lém arcivévodovi. Byl varován, aby v době určené
do Bosny nejezdil, předtucha zlá vtírala se v srdce
jeho. Proto také se připravil na cestu přijmutím
sy. svátostí a dlouhou modlitbou. Ale jel přece za
svou povinností, aby za zády jeho nehrál na tváři
zákeřníků pohrdavý úsměv. Sama vznešená choť
věděla, jak ta cesta jest nebezpečná a byla od
hodlána chrániti bezpečnost následníkovu vlastním
tělem.

Po ukončení horských manévrů, které arci
vévodu velice uspokojily, odhodlali se vznešení
manželé k návštěvě Sarajeva. V neděli o půl de
sáté hodině dopoledne přibyli před Filipovičův Tá

vovým velitelem. V ulicích Sarajeva shromáždily
se tisícihlavé zástupy k jásavému uvítání toho,
který zavítal do hlavního města země, aby se 0
sobně přesvědčil o potřebách slovanského oby

vatelstva. :
Leč již cestou k radnici udály se dvaatentáty.

Jednu pumu sám arcivévoda odhodil, druhá pora
nila jeho pobočníky a řadu lidí jiných. Když na
radnici starosta se chystal pronésti uvítací řeč,
řekl mu arcivévoda: »Počkejte okamžik! Přicházím
do Sarajeva jako host a jsem zde vítán pumami.
Teď můžete mluvit.«

- Starosta vzdal příslušný hold, načež následo
valy jednotlivé audience. Pak arcivévoda, ačkoliv
mohl tušiti, že zákeřníci číhají i na jiných místech,
projevil touhu navštíviti ve vojenské nemocnici
právě zraněného podplukovníka Merrizziho. Věru
ušlechtilá duše, která, sotva že přestála chvíli tak
hroznou, chystá se ke skutku křesťanské lásky!
Do automobilu proti vznešeným manželům na stu
pátko se postavil hr. Harrach, aby svým tělem
chránil arcivévodu. Když však automobil zahýbal
na-nároží třídy Františka Josefa, padly rychle za
sebou dvě střelné rány s chodníku. Tyto výstřely
ukončily život jak arcivévodův tak jeho choti.

Dva mladíci (jeden devatenáctiletý a druhý
jadenadvacetiletý), kteří státním potřebám říše

ani. nerozuměli, učinili se samozvanými žalobci,
soádci a exekutory v jedněch osobách.

- Obvinili muže, jehož povahy a úmyslů ani z
dašeka neznal, odsoudili obviněného dříve, než
mohl slovo pronésti na svou obranu.

chudšímu vrahovi se určí k obraně advokát. Ale
viadařové, kteří spěchají za svou povinností, kteří
do umdlení vyslýchají požadavky poddaných, jsou
střileni bezohledně.

Parasitům lidské společnosti, kteří připravili
celé rodiny do veliké bídy, nesmí se zkřiviti na
hiavě nezdůvodněně ani vlásek. Zato však vlád
zům obrovských říší zákeřnická zloba nepopřává
ani dva čtvereční metry, kde by mohli složiti hla
vu bezpečně. A čtěme v novinách, jak se atentáty
na různé vladaře a ministry ještě chválily, jak ne
vzdělaní zločinci ještě byli vychvalováni. Tu jest
zřejn.o, komu vlastně účel posvěcuje prostředky
nejsurovější. Prý jest na vítězném pochodu osvěta
a Lumanita. Ano — taková, z níž čpí na sto honů
střelný prach a která »přesvědčuje« se strašnou
stručností pumami. Kdo proti takové taktice pro
testuj., kdo se odváží vystoupiti proti svůdcům
nezralých mladíků, tomu se nadá >lidožroutů«,

vahy přičítají milovníkům pokoje tytéž vlasí
nosti, kterými »vynikají« živly smýšlení protikře
sfanského.

V těžkých chvílích, které prožívá nyní i národ
náš, může nám býti útěchou aspoň to, že v našem
národě přece jenom nedošlo posud v tontto století

u nás vítány vždycky s úctou a oddaností upřím
nou.

V Sarajevě skonal vznešený arcivévoda jako
mučedník své povinnosti. Jasná jeho choť vydechla
duši šlechetnou jako obětavý, ochranný štít svého
chotě. Bůh odplatiž stonásobně všecky jejich skut
ky bohumilé a ochraniž říši naši.od dalších pohrom!

©Radikální kritiky atentátu.
Již zase chytrý obrat taktiky! — Radi

kálové dle vlastních potřeb dovedou mínění měniti
tak jako herci v nějaké divoké operetě. Docházelo
k strašnému krveprolití za revoluce ruské. Ne
gramotní lidé, kteří často ani nevěděli, oč se vlast
ně jedná a nerozuměli ani základním zákonům ru
ského státu, vraždili bez citu a bez rozmyslu re
presentanty státní moci, kdekoli se s nimi setkali.
Byly vražděny i děti vysokých úředníků, zběsilá
vášeň usimrcovala i ty občany, kteří na politice Ru
ska vůbec podílu neměli, věnujíce se svým sou
kromým záležitostem. Placení agenti štvali nevzdě
lané davy. proti bodákům, mnozí z těchto agentů
si pak dávali vypláceti státní odměny za služby
konfidentské. Zkrátka demagogové měli hody, bra
li peníze na -dvou stranách, zrazovali stát i důvě

okamžiku, kdy za obrat taktiky kynul největší
zisk. A toto krveprolití bylo i v naších zemích pro
hlašováno za velikou práci kulturní, zločinná indi
vidua, která považovala za přední svůj životní ú
kol vyrábění pum a pumiček, byla prohlašována
za apoštoly svobody, uvědomění, za harcovníky
vyššího života na Rusi. Docela se na ně i u nás
vybíraly veliké příspěvky. Židovský tisk zvedal
docela protesty, když notorické bandity se odvážil
někdo nazvati pravým jménem.

Pak nastalo bezhlavé krvavé povstání v Bar
celoně. Revolucionáři zničili tisíce starobylých pa
mátek, zbořili řadu lidumilných a kulturních ústavů,
zabíjeli v nemocnicích choré lidi a s vandalskou zu
řivostí ohavili i mrtvoly jeptišek. Co musil odsou=
diti i člověk otrlý, na to klidně pohlíželi naši ra
dikálové různých odstínů. Ozývaly se radostné vý
křiky, jak prý jest v Barceloně na postupu demo
kracie, jak zhynou zpuchřelé řády byrokratické
atd. Zároveň se nadávalo fanaticky ochráncům
bezpečnosti života a majetku občanstva pokojného.

A což když teprve v Lisaboně podvodníci, kte
ří se vplížili v důvěru královu, zrušili náhle svou |

přísahu a způsobili krvavý převratzžě004FďDf5?!
stalo jásání a vychvalování!

Ale teď najednou jaký obrat! Surový atentát
na následníka trůnu ovšem žádný radikální list
chváliti nemůže a také nesmí již proto, že by pi
satel byl chycen okamžitě za pravou ruku rame
netn spravedlnosti. Za to však místo jasného od
souzení vrahů, místo potepání skutečných zlotři
lých příčin, které k vraždě vedly, hledají se steré
cesty k omluvě — zrovna tak, jako se nalezly fráse
i k omlouvání usvědčeného policejního konfidenta.

Co zaslouží vrahové, jak nutno posuzovati
prostředí, v němž byli vychováni, přechází se zce
la hladce, zato však jen se sypou výtky proti těm,
kteří dali na jevo svůj odpor proti krvavému zlo
činu zcela jasně. Křičí se na loyální občany, aby

jest najednou křesťanství dobré všem nepokojným
živlům „které vyvolávaly do všech úhlů světa své
protesty proti »jedu z Judey«, které tvrdily, že jest
křesťanské církevnictví otravou národů. Titíž lidé,

názoru křesťanského, kteří tvrdili, že vražda 00b
politicky nepohodlných jest dovolena a schvalovali
krvavé demonstrace, všude s velikou úzkostlivostí
odporučují klid a mír na všech stranách. .

Jest již jisto, že vrahové nepřikročili k zjoči
nu o vlastní ujmě, že se jedná o spiknutí více osob.
Atentáty, které následovaly tak rychle za sebou,
svědčí, že čekala řada zákeřníků. Poslední jízda
arcivévodova byla mimořádná, nebyla předem zná
ma. A přece právě na cestě k raněnému pobočníku
zákeřník dokonal strašný čin. Proto jest povinno
stí jak státu našeho, tak srbského vypátrati ohni
sko spiknutí a potrestati skutečné původce zloči
nu přísně. Aby však trest byl opravdu odstrašující
a působil na všecky poctivé občany výchovně, ne
mají davy bez rozinyslu krutě trestati ty občany,
jimž žádné provinění dokázati nelze. Po atentátu
staly se žalostné pogromy i proti Srbům pokojným,
kteří tedy trpěli vlastně za svou národní a cirkev
ni příslušnost. V okamžicích tolik povážlivých zod
povědní činitelé mají vážně připomínati, že v zemi
jedna strana druhou nějakým pogromem nezničí a'
že i po události tolik tragické bude nutno kulturní
soužití velikých stran. Vzájemná nesmiřitelná zášť
by ochromovala síly všech soků. Demolování 'ob
chodů nepřesvědčuje, zato však prospějí všestrán
ně důrazná slova spravedlivé kritiky a potrest Í
zločincův usvědčených. P

Nikdy nemůžeme schvalovati takových krva
vých demonstrací, v nichž trpí vinní v nevinnými,
musíme rozhodně se postaviti i proti nespravedl
vému pronásledování zřejmých nepřátel. Ale toto
stanovisko v nejmenším nám nebrání posouditi
spravedlivě taktiku ultraradikálů. Dle nich by byl
největším ničemou katolík, který by se dopustil
jenom stého dílu takového nepřátelského skutku,
jaké s bouřlivým potleskem našich radikálů prová
děly hromadně živly protikřesťanské. Co seprohla
šovalo při zákeřnících protikřesťanských za vel
ké skutky svobody a nové kultury, to by se vy
četlo všem konservativcům jako nejhorší bestiál
nost.

>České Slovo« honem svaluje hlavní zodpo
vědnost za atentát na psaní křesť. sociálního tisku
vídeňského. Podle toho skuteční bandité jsouje
nom nešťastnými ubožáky; ti lidé, kteří je štvali
ke zločinu nejčernějšímu, jsou zcela ©nevinnýmí
beránky. Dne 1. t. m. >České Slovo< napsalo: »>My.
neobchodujeme s křesťanstvím a proto nevoláme
po pomstě na nikom. Ani na skutečném inteléktu
álním původci sarajevského dramatu, jehož tábor
není ani v Bělehradě ani jinde v Srbsku ani jinde
mezi loyálními Srby v Rakousku. My nevoláme
vůbec po pomstě. My voláme po —spravedlnosti
a pořádku.< Z řádků těch přímo čiší jelivost proti
lidem, kteří rozhodně nejsou původci strášného zlo



činu. Předňě ten, který v nouzí najednou přivolá
vá to křesťanství, kterému se dříve vysmíval, jest
přece jenom obratným obchodníkem. A pak intele
ktuální původce sarajevského zločinu rozhodně ne
ní katolíkem. Jestliže někdo třebas velice přemr
štěným způsobem hájí své zájmy, i kdyby tím u
rážel národ jiný a i kdyby se při tom dopouštěl
šovinismu, nedává přece pumu do rukou zvrhlého
individua. Kdyby fanatické strannictví mělo každou
chvíli zaviniti pumové atentáty, kolik notorických
štváčů soc. demokratických a volnomyšlenkář
ských by zůstalo na živu? Spilají-li tací lidé naší
církvi bestií, kanálií, hyder atd., přece by nazvalo

„>České Slovo« zločincem notorickým každého ka
tolika, který by na spílání odpověděl pumou.

Teď najednou honem jen mír a pořádek! Ne
Ppátrejte dlouho, z jakého prostředí vyšel zhoubný
atentát, ale potrestejte výhradně ty, kteří nikdy
na mysli neměli bestiální útoky prachem a dyna
miternn.

»Právo Lidu« nazývá sarajevské vrahy »ztře
štěnými nešťastníky«. Tedy lidé, kteří při piné
svobodě a plném vědomí následků se připravují k
zavraždění vzorných rodičů, kteří vědí, jak dale
kosáhlé zmatky způsobí jejich čin, jsou vlastně lidé
-—nešťastní. Ještě že nejsou nazváni mučedníky!

A soc. demokratický orgán dodává: »Ostatně,
nechť se bijí v prsa ti, kdož svými neustálými štva
nicerni u nás po dva roky již už pomáhají udržovat
válečné napětí. Neštvete do války, nešiřte zápach
krve kolem sebe, pak nebudou možny takové hrůz
né události jako byl vražedný atentát sarajevský.«
—Ne, jen nemaťte pojmy, neodbíhejte od jádra pří
šerné aféry. Zabili snad ti mladíci některého reda
ktora »Reichspostu«? Zavraždili některého žida z
»>NeueFreie Prese<? Ostatně vždyť těchto orgánů
ani nečetli a také nemohli říci nikdy, že by býval
arcivévoda se dal těmito časopisy vésti. Za to
však fanatismus proti domu Habsburskému byl ži
ven od podvodníku, kteří ztotožňovali politiku ně
kterého šovinistického listu s politikou dvora.Po
mstili se snad ti mladíci aspoň Berchtotdovi? Také
nikoli. .

A jest revolverový atentát vůbec dovoleným
prostředkem k luštění politických nebo hospodář
ských sporů? Zápach krve šířily hlavně ty listy,
které schvalovaly krvelačnost revolucionářů. LŽÍ
jest tvrzení, že takové hrůzné atentáty ani možny
(!!) nebudou, nebude-li se štvát do války. Vždyť
přece historie posledních let svědčí, že veliké a
tentáty byly páchány proti lidem nejpokojnějším.

Tak tedy vyhlíží radikální panstvo, které jindy
štve nepříčetně, jež odporučuje poličky, rány, vy
hazovy. Jakmile někdo vystoupí drsněji proti ra
dikálům, honem dovedou tací lidé horlivě upozor
ňovati na příkazy křesťanské lásky.

Kostelní práce
acovačské a malířské jako: malbu, tónování

a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Volné listy.
Čeština. Jest podivuhodno, že přes všechny

mluvnice. brusy a profesory vytrvale v češtině
kulháme. Před čtvrt stoletím, když jako gymna
sisté byli jsme uchvácení obecným brůsičským

proudem, věnována byla mateřštině mnohem vět
ší pozornost, než nyní, ač novými pojmy a po
znatky měl by jazyk býti ještě vybroušenější a 0
hebnější. Pamatujeme se dobře, jak vzníceným bo
jem o Rukopisy nastaly půtky a rozhovory o
správnosti nebo nesprávnosti rozličných tvarů a
rčení a jak snaživě v mošnu paměti jsme ukládali
kde-který výtěžek spisovného jazyka. Ovšem po
mnohých zkušenostech leccos jsme si. opravili a
správněji také hodnotíme i osoby, které tehdy, vy
stoupivše proti Rukopisům, nepřímopřispěli k to
mu, že se rozproudila horlivější činnost ©Jazyko
vou čistotu. Byl to vedle Gebaurajmenovitě prof.
Masaryk, o němž jsme sedomnívali, že jest asi
báječným znatelem správnosti jazykové, neboť,
ačkoli tehdy dívali jsme se dosti nesamostatně brý
lemi profesorů, přece jsme logicky usuzovali, že
nemůže proti Rukopisům vytáhnouti polem, neždů
kladný znalec staré a nové češtiny. Nedávný Švi
hův spor otevřel oči konečně i těm, kdož posud
nepozorovali, že Masaryk jest s češtinou hrozně na
štíru. Profesor české university, který celý mužný
věk tráví v kukturním ohnisku, který obírá se pro
buzenským hnutím, který píše české knihy, sesta
vuje národní filosofii a hledá smysl českého člo
věka, — mluví na schůzích a na porotě takovým
slohem a takovou haťaláckou češtinou, že čtenáře
až hrůza “obchází. Hlavním škůdcem spisovné|
správnosti jazykové jsou ovšem četní novináři, od |
nichž všechno upozorňování a výtky odrážejí se

jako šípy od ocelového pancíře. Jsou ovšem mezi
novináři čestné výjimky, ale co jest svědomitost
jejich platna, když správná jejich čeština mizí jako
potůček -v Široké řece nedbalosti těch, kteří mluv
mcím a brusům ukazují statečně záda!? Není pak

lyká i všechny jazykové nesprávnosti a že chyby
tyto rozplemeňují a ustalují se v celém národě,

Upozorňujeme jen tak namátkou na některé
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me nestvůrou, která, kde se vzala tu se vzala, ob
jevila se v českých novinách před několika lety.
Miníme tu skutečnost, že příklonka »se« vyskytuje
se až na konci věty. Na příklad: »Účastníci česko
německých konferencí nedohodli se.« »Že car po
jede do Rumunska, proslýchá se.«<»O půlnoci vy
pukla mezi nimi hádka, takže poprali se.« Příklady
mohli bychom uváděti do nekonečna. Jeden novi
nář tuto šeredu si vymyslí, druhý se jí chytí, do
mnívaje se, že se tak píše správně, a ostatní běží
fako na provázku.

Pro novináře dobré vůle opisujeme pravidlo
z Bartoše: »Počíná-li se věta slovesem, nebo spoj
kami a, i, ač, příklonka >se< jde hned na druhém
místě. Počíná-li se věta jinými slovy přízvučnými,
příklonka >se« jde před slovesem, buď přímo neb
oddělena jsouc od něho jinými slovy.«

Smutným a češství Masarykovo vystihujícím
stalo se slovo: >s drem Herbenem jsem mravně
hotov.« [ v procesu Švihově toto rčení několikrát
ozvalo se v novinách. Správně: s drem Herbenem
jsem domluvil. Jsme hotovi s mlácením — správně

smysle: jsem ochoten, na příklad: neboj se, že ti
nepomohu, jsem hotov tobě pomáhati. Klade mu o
tázku, správně táže se ho, nebo činí otázku.

Český cit uráží chyba: jest obratnějším poli
tikem jak Tafe. Než Tate! Co chvíle v novmách o
zývá se: docíliti. »Mezinárodní komise v Drači
ničeho nedocilí.« Správně: nepořídí, nespraví. »Ji
ná jest otázka, zda by se tímto prostředkem ná
vštěva divadla docilila« Tady jest několik chyb
hned najednou. Jiná jest otázka, zdali by se touto
pomuckou docházka do divadla rozhojnila. A to
strašné doznati! »Aeroplán Konschelův doznal o
pozdění«, správně: opozdil se. »Vrah doznal svůj
čin« — vrah se přiznal. »Srbsko poslalo dva pluky
na hranici.« Správně jest psáti a mluviti: srovnal
hranici dříví, ale hranice mezi Ruskem a Čínou
jsou dlouhé. »Sazonov v rozmluvě s Poincarém věc
blíže vyloží«, správně: zevrubněji vyloží. Posla
nec řeční: »o starobním pojišťování později blíže
se zmíním«, správně: zmíním se místněji. »Dopis
není zpovědí, protože zpověď předpokládá kajícné
vyznání se.« U slovesných podstatných jmen »se«
nepíšeme. Postačí pouhé vyznání. »Ve vládě ne
byl více Bienerth.« Nebyl již. Třeba tedy dbáti
toho, kde jest na místě již a kde více. — Tako
výmito poklesky noviny naše přímo se hemží. No
vinář z povolání má povinnost dbáti správné če
štiny, protože obecenstvo čethou mechanicky no
vinový jazyk sobě osvojuje.

Úprava kněžských platů. »Čech« dne 21. červ
na uvádí hlavní myšlenky křesťansko sociálního
sekretariátu německého o historickém vývoji kon
gruy. Sekretariát praví: »Asi sto let měli faráři
300 zl., kaplani 150 zl. Konečně 19. září 1898 došlo
ke kongruovému zákonu, který stanovil jako zá

ostatní výpomoc. kněze 300—350—400—600—700—
80 zl. Z toho zlepšení kongruového připadlona stát
zatížení rozpočtové — dva miliony zlatých. Stát
sám uznal, že zvýšení kongruové bylo nepatrné a
zákonem ze' dne 24. února 1907 oblažil kněžstvo 8
kvinkvenálkami po 100 K.«

Číslice tyto uvádíme z »Čecha«, aby obecen
stvo, které »Čecha« nemá po ruce, mohlo si uči
niti o věci správný úsudek. Veřejnost naše o bla
hobytu a příjmech kněžstva má úžasné předsudky,
a jest chybou. že se jí nedostává zaručených
zpráv. Předsudky tyto jsou všudy zakořeněny tak,
že ani berní komisariáty, předpisujíce osobní da
ně z příjmů, neurčují tohoto poplatku leckde dle
skutečnosti, nýbrž dle mlhavých a skoro báječných
domněnek, které životem ©nezmara o kněžských
příjmech vytrvale se udržují.

Přiházejí se až komické výstupy, když ně

tam jeho pokladna byla otevřena a náležitě pro
svícena: >Dobře, p. faráři«, dí na příklad pan berní
komisař, »tyto příjmy přiznal jste správně, — ale
což ty podary? Podary vaše možno odhadnouti
ročně 400 korunami.« Po těchto slovech obličej fa
rářův se protáhne, a lze z něho Čísti údiv, úžas a
kdo ví co ještě. jiného. Hlavou jeho počnou se ho
niti mlhavé myšlenky, z nichž vystupuje určitěji
němá otázka: »pro Bůh, což jestli skutečně takové
podary jsou? Pan berní komisař jest tak dobře
o všem zpraven! Já ovšem o těch podarech ničeho
nevím. ale on to povídá s takovou jistotou'e« A p.
berní komisař, vida na tváři delinkventově překva
pení a stísněnost, vychází s přátelským a trochu
potměšilým úsměvem beneficiátovi vstříc a po
vzbudivě spustí: >Ano, ano „p. faráři, jen račte u

dati ještě ty podary.< Po té rozvíjí se zajímavá
rozmluva, v níž farář, vzpamatovav se poněkud,
povary zažehnává do říše pohádek, kdežto berní
p. komisař zachoval si své přesvědčení a nedůvě
řivě potřásá hlavou. Konec konců podary zůstávají
záhadou jako Masarykovo kompetentní místo a je
ho Wiener, ale farářovi jednoho krásného dne při
nese pošta výměr osobní daně z příjmů nikoli dle
skutečnosti, nýbrž dle pověstí, jež ,o bohatství
ruzných beneficií veřejností obíhají.

Bohužel, dnešní veřejnost pořád ještě neví, že
kněžstvo podarův od nikoho nedostává, ale musí
podary různými způsoby udíleti samo, Naše veřej
nost jest podrobně zpravováno o událostech, které
se sběhly v Americe, ale o hmotném postavení
krěžstva smýšlí dle tradičních pověstí, přecháze
jících s pokolení na pokolení.

Sekretariát křesťanských německých sociálů,
bera zřetel ke drahotním poměrům, navrhuje ú
pravu podstatně takto: »Kongrua každého samo
statného duchovního, v městě nebo na venkově,
bud 2400 K. Dosavadní kvinkvenálky ať se změní
ve Čtyřleté po 100 K. Expositi, administrátoři ať
maji 2100, kaplani 1200 K, za výpomocné služby v
duchovní správě buď remunerace 40 K měsíčně.
Detficienti do 10 let ať mají 1200 K, za každý další
rok o 4 K více, takže deficient po Mleté službě
jako pensi bere svůj celý plat a 22 proc. příspěvek
na byt. U osob, které by měly velmi malou kvotu
Penstiní, nebo které zvlášť jsou doporučení hodny,
mohou biskupové učiniti zvláštní své návrhy.«

K tomuto návrhu přičiňujeme několik pozná
mek. Předem nesouhlasíme, aby zůstaly 100 K
kvinkvenální přídavky, které u každého stavu in

200 K. Proč dělati výji

ukněžstva? Či snad má se i v této Věcí pode.
příti domněnka, že kněžstvo jest méně cenné, nežli
příslušníci povolání jiných? Víme dobře, že hod
rota člověka nemůže se odhadovati dle peněz, ale
tady dlužno prozírati k okolnostem, ve kterých
kněz žije, a k duchu času, který kněze posuzuje.
Kromě toho jsme toho mínění, že navrhovaná pense

počáteční jest dosti malá. Pense v kněžském stavu
jest důležitější než kongrua v aktivitě. Doby, v
nichž stačilo, že kněz konal pouze povinnosti vlast
ního povolání, jsou ty tam. Narostly-v životě nové
potřeby a s nimi přibyly nové povinnosti, které vy
čerpávají tělesné a duševní síly. Dnes mnohem

snáze povoláním porušúje se zdraví knězovo, než u
příslušníků inteligentních stavů jiných, a proto
dlužno při úpravě kongruy vzíti v pihnou úvahy,
aby hmotně zaopatřen byl kněz i když musí do
pense dříve, nežli mu jest milo. Jest také třeba zře

tel míti k tomu, že kněží větším dílem do pense si
přinášejí čtyři prázdné a pátou vysypanou a že ne
mohou tedy doplňovati, na co malá pense nesta
čuje. Odtud -také se vysvětluje; proč co do mo
derní pastorace pozorujeme na mnohých místech
nečinnost. Pátráš-li a ďoptáváš-li se, co toho pří
činou, slýcháš odpověď: »Není příjmů, pense jest
malá, a proto bojím se, abych nemusil předčasně
tříti bídu.« Řekněme si to přímo: mnohý kněz šetří
pro stáří, z čehož vysvítá jedna ze závad, zava
lujících cestu čilejšímu rozvoji katolického hnatí.
Tady se naskytuje tolik příležitosti k vážné úva
ze.'že nemusíme myšlenku sledovati až do konce.

Všichni vlivní činitelé měli by se tedy zasaditi
o to, aby kněžské pense jak náleží byly- upraveny,
aby nebylo dáno místa obavám jednak u pracovní
ku, jednak u těch, kdož posud z vyložených dů
vodů činnosti se vzdalují. Návrh pensí, jak jsme
je, ze spisu křesťanských sociálů německých.u
vedli, potřebuje tedy některých oprav, aby byl. ú
měrný skromným požadavkům kněžstva.

k

Znamení doby. Novinami prolétla zpráva, že
odměna Třebízského za nejlepší historickou po
vídku nebyla nikotnu udělena. Věc tato jest přízna
kem doby a spisovatelů, kteří odvracejíce se od
dějin, berou se směrem, který jest našemu čtenář
stvu po většině cizí. Samé párání a sondování du
ševních stavů, které často buď jsou nemožny, a,
pokud se skutečně vyskytují, znamenají abnor
málnost, nebo dokonce i perversitu. Co jest čtená
řům do duševních útrap, které sl pisatel vymýšlí,
nebo se do nich násilně nutí, k tomu účelu, aby je
ho nezralými hračkami a nedokrevnými vidinami
čtenáři zbytečně plýtvali časem a se nudili? Čím
to, že s jednotlivci má fňukatia hořekovati všech
no obecenstvo? V poslední době plody této pova
hy knížní trh přímo zaplavily, a odtud se potom
vysvětluje, proč autoři knih svých nemohou od
býti. Lid buď nečte, nebo hltá rozličné frivolity, kr
váky a jiné bejlí, jež nemá umělecké ceny a jež
oslabuje vůli, kazí obraznost a podlamuje schop
nosti rozumové. Zamyslete se, páni spisovatelé,
také sami nad sebou, a ptejte se upřímně, zda jste
dávali obecenstvu takové dobré knihy, které by
čtenáře nasycoval, myšlenkově a umělecky vy
chovávaly!?

Mnohé duševní stavy, které moderní spisova
telé ze sebe ždimají, Jsou vlastně papouškováním
západní úpadkové literatury, jmenovitě francouz
ské. To však neznamená, že dospěli-li dekadence



Prancouzové,že tuto zrůdnou operací ruší na 50
bě prováděti náš národ, jenž chce ještě žíti a po
mýšlí na budoucnost. Smáti se musí člověk, když
na jedné straně slyší o národní svéráznosti a samo
bytnosti, a z druhé strany pozoruje, jak se utíká
od domácípůdy a jakse usiluje o to, abyse: národ
duševně sehnul pod jho ciziny. Deklamuje se o
svobodném rozvoji národních sil, a zatím množí se
sp.sovatelé, kteří s lichým pudem nápodobují zá
hraniční úpadek.

U nás není toho společenského a duševního
prostředí,jako ve Francii,a proto mašejistá-lite
ratura jest křečovitou lží, která odstrašuje aod
puzuje. Všechny ty protivné nasládlosti, rafinova
vusti, zrozené v salonech a budoárech, všechny ty
duševní zhroucenosti a vymrskávání citů, vášní a
rátad není nic jiného, než útěk před skutečností.
Takové knihy svádějí s cesty. Vždyť mnohoukni
hou čtenáři jsou poučováni, že život nemá smyslu,
jest trapný, tíživý a hloupý. Jdeme — nevíme kam
— cestou, na níž každý krok jest nesmyslem. Buď
te velikými ve vášních, a nevadí, že dospějete ka
tastrof, neboť potom budete znamenitými a dostane
se vám té cti a slávy, že budete následováni. Všech
ny takové a jiné podobné knihy jsou popřením
zdravého smyslu života a na místo osvěžení způ
sobují posléze v duších saharskou poušť.

Jest přirozeno, že toto literární zboží již se
přejedlo. Nedovedou-li, jak již jsne podotekli, spí
sovatelé naši opatřiti chleba chutnějšího azáživněj
šího, čtenáři pak snadno zabloudí a chytají se kde
jakého braku. Zdá se, že spisovatelé naši nepozo
rují odvrat i u čtenářův inteligentních, kteří, zne
chutivše si všechny ty eskamotérské vnětřní zá
pasy mnohých autorů, pídí se jmenovitě po historic
kých románech a povídkách. Jest třeba všimnouti si,
jak hojně čtese Jirásek,jaká sháňka jest po Sienko
wiczovi, jaké zábavy poskytuje Ebers a jak radostně
vítán jest každý historický román Scottův, v če
štinu přeložený. Páni spisovatelé měli by se tedy
na tomto poli pokoušeti. Že naše literatura v pří
čině historické povídky a románu povážlivě vy
schla, dokazuje právě smutná zkušenost, která dala
podnět k těmto našim myšlenkám. Cena Třebíz
ského nemohla býti nikomu udělena, protože jsme
se odčeštili tak, že v oboru historické povídky ne
dovede již nikdo nic kloudného napsati. Opravdu
povážlivé znamení v době, kdy se tak četní irte
ligenti tváří, jako by jejich duch stále více vnikal
do století XV. a XVI! Tolik nových.znamenitých
výzkumů historických přímo vybízí k vděčné
práci! „ .

*

V
Vědomost a nevědomosti. Na Moravě se diví

dru Rozsypatovi, jenž, konaje přípravy na odpa
dový rok 1915, přímo šíl v nevědomostech o hi
storii a životě katolickém. Domníváme se, že tako
ví Rozsypalové a ostatní volní myšlenkáři, dle do
savadních projevů jejich soudice. jsou vlastně 0
sudem určení k tomu, aby světu ukazovali, có mo
hou navršiti nevědomosti, lží a pomluv lidé, v je
jichž ústech hesla o pokroku a osvětě jsou hotým
podvodem. Vycházejí na přednášky a schůze uvě
domovati prý lid a netuší, jak hluboká jest vlastní
jejich nevědomost, která se ráda zakukluje do ci
zích jmen. Takový dr. Rozsypal a dr. Bartošek
studovali pilně práva, ale studium o věcech, které
proti katolicismu přednášejí, považují za zbyteč
nost. V těchto lidech a podobných jimMacharech
zobrazen jest právě úpadek naší doby, neboť tolik
ignorance pod maskou pokroku ještě nikdy v Če
chách nebylo namluveno. Lidé dobře vychovaní,
slušní lidé i bez doktorátu by se hanbili, kdyby
nevěděli o Žižkovi, o Karlu IV., ale takoví Rozsy
palové se nerdí, když o církvi katolické rozšiřují
nejděsnější a nejpitomější slátaniny, vybrané z pro
sestantských povídek a románů. Bouří na příklad,
co prý Koniáš spálil českých knih, a kdyby jen
trochu samostatně usuzovali, domyslili by se, že
dle jmen a významu tehdejších pracovníků nemo
hlo žádné cenné dílo vědecké býti pořízeno. Jest
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ré skoro všechny byly obsahu náboženského a kte
ré porušovaty katolickou pravověrnost. A tady
právě máte ty volnomyšlenkářské praštěnce! Na
ředné straně bouří proti náboženství vůbec a na
druhé straně rozčilují se nad tím, že páleny -byly
náboženské knihy. Tito volnomyšlenkářští světo
borci chtějí vybudovati nový světový názor a za
číti novou éru — nevědomostmi. Když nějaký člo
věk chce si dáti důležitosti, kterých nemá, když
usiluje dostoupiti výšin, na něž nestačují jeho
schopnosti, budí výsměch, není obrem, nýbrž
směšným trpaslíkem.

|SINGEROVYŠICÍ STROJE
KA
Mď“ ;
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Cesty moderní snášelivosti Ve Vídni, jmeno
vitě ve Favoritech, rozšiřovány letáky německých
rudých centralistů (jimž slouží centralisté čeští) to
hoto obsahu: »Německým sociálním demokratům
ve Vídni. Jak známo, dal sociální demokraté své
dělnické domy, vystavěné z německých dělnických
krejcarů, v posledním čase českým Sokolím pro
jich štvavé podniky k disposici. Přes to, že Soko
lové jsou měšťáci a z velikého dilu »separatisté«,
kteří bojují proti mezinárodní sociální demokra
cii, požívají v dělnických domech pohostinství,
které jistě neposkytne se německým měšťáckým
spolkům. Zatím co vídeňští hostinští neposkytnou
Sokolům žádných »skrýší«, zdá se, že správy děl
nických domů kladou sobě za čest, české štváčské
snahy ve Vídni podporovat a tím vpadati kmeno
vému německému obyvatelstvu do zad. Sociální
demokraté německého jazyka! Uvažte, že mluvíte
nejen německy, nýbrž že jako příslušníci německé
ho národa napomáhati musíte, udržeti Vídeň ně
meckou. Jen tak dlouho naleznete v tomto městě
hospodářských výhod, pokud ono zůstane něme
cké. Nuťte tudíž své vůdce, by vzdali sepodporo
vání Čechů v této korurmmízemi.< — Jako by so
ciální demokraté nevěděli, jaké bezpráví páše se
ve Vídni právě na dětech českých dělníků.

A obraťme list! Orgán českého autonomisty
Prokeše »Duch Času« volal: »Ven z národních
jednot!« Bratrský >Našinec«k tomupoznamenává:
>Články. jež přinášel »Duch Času« o Národ
ních jednotách, vyvolaly silnou novinářskou disku
si. Přihlásil se také ke slovu protestantský »Po
zor«. Odsuzoval štvaní orgánu Prokešova a hlásal
jaksi sebevědomě, že Národní jednoty budou exi
stovati i bez socialistů. Vizme však, jak důsledně
provádí sám vůdce socialistů soudruh Prokeš toto
heslo: V neděli dne 28. června L. r. pořádá Nár.
jednota v Tiché u Frenštátu p. R. tábor lidu. A co
člověk po té novinářské bitvě neočekával, stalo
se skutkem. Vedle agrár. poslance Šípa řečnitibude
na schůzi Nár. jednoty poslanec soudr. Prokeš, ten
týž Prokeš, který prohlásil, že žádný uvědomětý
sociální demokrat nemůže býti zároveň členem
pokrokových Nár. jednot. Ejhle to komediantství,
jaké provádí vůdce socialistů se svýmipoddaný
mi. Sám řeční na schůzi pokrokové Národní jedno
ty. ale stoupenci jeho nesmí spotupůsobit v téže
instituci. Z jara mají býti nové volby a proto musí
si Prokeš Nár. jednoty aspoň na Frenštátsku a
Místecku udobřit, aby dostal hlasy členů z Nár.

provádí veškeré

E

jednot,kteřísi proněhoposledněnohydiv neu
běhalil« . h

Katot. >Severní Morava« napsala: »Tupení- a
bití nevymykali jsme se společné práci národní ni
kdy a neodvážili jsme se ani mysliti, že by to, co
ke škodě české -věci do své činnosti vnášela Ná
rodní jednota v jiných krajích Moravy, >vytýčí« i
na severní Moravě, kde příval germanisace hučí
v plné své síle, vřezávaje se do českých srdcí
skuhráním příšerné, ďábelské meluziny. Poctivé
české srdce to bolí. Bolí to naše české katolíky
na severní Moravě, že rázem, násilím chtějí se
verní Moravu učiniti pokrokářskou, protikatolic
kou. Otevírali Sokolovnu (v Zábřehu), a chtíce 0
hromit sitou »protiklerikálních bojovníků« sehnali
ne celé okolí, ale celý kraj. Svolali do Zábřeha
valnou hromadu, na níž nám vypověděli boj, a
zase chtěli ohromit velkou masou. Kdyby šlo zde
o demonstraci proti těm, již od věků nám upírají
práv národních i těch na život a násilím nás ger
manisují, radovali bychom se s nimi a plakali v
radosti, že stojí za námi, národnostně ohroženými

tolik uvědomělých, poctivých Čechů. Zde byl však
cíl jiný, ten, jejž protiklerikální furie vynalézá
vždy, když sílu a moc nepřítele vidí celou a nebez
pečnou. Pochopili, že síla naše na severní Mora
vě tak lehko zlomiti se nedá. My jsme zde vítězili
loni, porazivše jednoho z těch, již otrávili Moravu
protiklerikalismem. A to ukázalo naši sílu pevnou
a nezdolnou. Proto ten vypočtený, nemálo důmy
slně kombinovaný tah na severní Moravu, i to, že
právě v Zábřeze shromáždění Národní jednoty ap
laudovalo usnesení, že okrsky i odbory Národní
jednoty budou oslavovati 50 Oetou památku Huso
vu. kdy nejhorším způsobem bude se Štváti proti
katolíkům. Nyní je nám jasno, a víme již, že od
bory Národní jednoty jsou nejen k tomu, aby tvo
Hly naše národní stráže, ale aby též se vší ve
hemencí podjaty se protiklerikálních štvanic a roz
vířily proti katolikům boj na nůž.«

Ulsterští protestanté. Okázalá akce ulsterských
protestantů na potlačení svobody katolických sou
sedů pokračuje a moderní stát v moderní době
neví, jak uchlácholit a k spravedlivému počínání
přivésti násilníky, kteří okázale vyhrožují, že uto
pí katolickou svobodu v proudech krve. Vláda
couvla před protestanty tak, Že chce část Ulsteru
vyňati ze samosprávy Irska. Provincie ulsterská
dělí se na 9 hrabství, znichž dle návrhu vlády ma
jí býti přičleněna k samosprávě katolické země
pouze ta, která se k tomu přihlásí. Protestanté
bouří však i po takovém ústupku dále, ačkoli by
přece jejich kraje byly od irské samosprávy oddě
leny.

Uvážiti dlužno, že téměř polovice samého ul
sterského obyvatelstva přísluší k církvi katolické.
Žije tam 45 procent katolíků, ale jenom 55 procent
protestantů, kteří ke všemu nernají ani jednotné
víry. Tedy v samém Ulsteru jest katolická konfe
se nejslinější. V některých hrabstvích má katolický
živel většinu naprostou, která se přirozeně vzpírá
proti svému odtržení od ostatních katolfků irských.
Leč milion ulsterských protestantů snaží se vše
možně ujařmiti skoro milion svéprávných katolíků.
To se děje v době, kdy podvodníci křičí, že nábo
ženství jest věcí soukromou, že se nemají nábo
ženské zájmy vplétati do zájmů politických. Po
litická akce, která měla dáti velikému ostrovu řád
nousamosprávu, musí býti zdolána proto, aby by
la ujařmena katotioká konfese. A jak se chovají ti.
kteří rozdávají jinde svobodu plnou brstí a každý
den hučí katolíkům do uší. aby popřáli i živlům
anarchistickým největší svobodu? Fanatičtí zastan
ci podvodného -peněžníka:a bezcitného revolucio
náře Perrera jsou klidní tak. jako by irská malá
menšina protestantská nepodnikala nic trestuhodné
ho. Volnomyšlenkáři v katolických zemích blýskali
se hesly o »svobodě svědomí«. o potřebě svobod
ných projevů náboženských. Tak měl býti katoli
cký lid oslepen, tak měla býti jeho pozornost od
vrácena od skutečných cílů ferrerovských bezcit
ných pumařů. Na samém pražském sjezdu volno
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myšlenkářském bouřilo se proti žalářování nebez
pečných, násilnických individuí, žádalo se, aby by
li osvobození lidé, »úpící v peklech žalářních«. Ale
svoboda celých milionů katolíků irských nestojí
moderním >nositelům volnosti« ani za jednu obr
něnou resoluci. Unás -se.připravuje k roku Husově

za tu, která se dobývá na úkor práv katolických.
Při husitských manifestacích ani jedinýřečník dů
razně nevytkne, jaké. mučednictví zakoušely celé
veliká manifestace >za svobodu«,. ale ovšem jenom
mluví-li se o svobodě, jak by to bylo vděčné,
kdyby při takové příležitosti se přikročilo k pomoci
porobencům skutečným, kdyby se ozvaly obrně
né protesty proti tomu, co se děje na další ujařme
ní katolictva v Ulsteru ještě ve století XX. Ulster
ští protestanté by ani nestačili, kdyby chtěli od

předků. A mají přece povinnost přikročiti k takové
satisfakci. Zatím však dokazují praktickými činy,
že se jim krvelačné činy starých protestantů líbí.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. 0.v HradoiKrál, Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské sa podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

"| Politický přehled.
Protisrbské demoustrace v Bosač. V Sarajevu

vyvolal zločinný atentát prudké vření protisrbské.
Za projevů pro panovnický rod, uspořádaných
charvatskou a moslemínskou mládeží, odehrály se
dojímavé výjevy. V dlouhých průvodech s černými
prapory a obrazy císaře, arciknížete Františka
Ferdinanda a jeho choti táhli demonstranti, k nimž
se připojovaly vždy větší zástupy lidu, městem,
při čemž byla střídavě zpívána rakouská hymna
a provoláváno >Živiol« císaři a »Slával« p. arci
knížeti a jeho choti. Proneseny také vlastenecké
řeči a na místech, kde byly spáchány útoky, a před
kostelem zástup poklekl a modlil se za císaře a za
spásu duší arciknížete a jeho choti; modlitby ty
přerušovány hlasitým pláčem. V tomto rozechvění
provolávána hanba Srbům, pryč s vrahy, palác
srbského metropolity a srbská konsistoř vytlučena
kameny a klacky, zpustošeny i četné srbské ob
chody. Když pak na ulici hozeny nové dvě pumy,
které však nezpůsobily žádné škody, vyhlášeno
nad Sarajevan a jeho okolím stanné právo. Příchod
vojska a vyhlášení stanného práva přijaloobecen
stvo za nadšeného volání slávy císařia armádě.
Když vojsko vtáhlo do ulic, odehrál se tento výjev:
Když jeden oddíl vojska byl bouřlivě aklamován,
zvolal plukovník na manifestanty: >»Máte-licísaře
rádi, tedy se nyní klidně rozejděte.« Zástup této
výzvy ihned uposlechl. — Také na jiných místech
v Bosně byly protisrbské demonstrace, především
v Mostaru, kde byla zapálena srbská čtvrt. Násled
kem toho I. července prohlášeno stanné právo V
celé Bosně a Hercegovině.

Demoustrace v Záhřebě opakovaly se po dva
dní. Lid bouřil uHoemi proti Srbům, vytloukal je
jich domy a provolával slávu památce následníka
trůnu a jeho choti. Smuteční schůze zemského
sněmuschorvatského byla dvakrát přerušena a pak
ukončena. Chorvatští poslanci za volání Pryč se
Srby! Pryč s vrahy! nepřipustilt keslovu“ presi
denta dr. Medakoviče, Srba rodem.

Soustrastné projevy proneseny nejen v celé
říši naší, nýbrž i v cizině, Císař Vilém přijede sám
na pohřeb, v Berlíně proti tamním Srbům uspo
řádány demonstrace. V Římě nařízen dvorní smu
tek, v senátě italském a ve sněmovně projevena
bolest nad ztrátou arciknížete a jeho choti, dolní
sněmovna anglická jednomyslně schválila adresu
králi, v níž projevuje hlubokou bolest, francouzská
sněmovna i senát projevují nejuctivější účast cí
saři Františku Josefovi, jemuž krutý osud urval v
tak četných případech ty, kdož byli srdci jeho nej
blišší. Účast nejširší jevi se i ve Španělsku ano i
ve Spojených Státech. Časopisy severoamerické
píší, že celý svět syimatisuje s císařem, jehož
dlouhý život slouží tak skvěle věci míru.

Pohřeb následníka trůnu a jeho choti jest dnes
v pátek ve Vídni, kde budou obě rakve ve dvorní
kapli vykropeny, odtud převezeny do zámku Art
Státten v Dol. Rakousích, kde budou pochovány v
hrobce farního chrámu. Tělesné pozůstatky byly
nabalsamovány a 40. června slavnostně převezeny
ze sarajevského nádraží údolím řeky Neretvy přes
Dalmacii až k ústí řeky této, kde je přejala válečná

loď »Viribus Unitis«, provázená eskadroubitevních
lodí. Zvlášť dojemné bylo účastenství ve všech
obcích a osadách podél břehu Neretvy, kdež bylo
rozestaveno aveškeré obyvatelstvo. Muži a ženy
drželi svíce. Když se loď přiblížila, všichni pokle
kli, zatím co duchovenstvo za hlaholu zvonů žehna
lo mimo plujícímu pohřebnímu průvodu.

. Nový uáslodník trůnu arcivévoda Karel Fran
tišek Josel. Když po svém morganatickém sňatku
arcivévoda František Ferdinand zřekl se následni
ckých práv pro své děti z manželství s hr. Chot

bratřím Ottovi a Ferdinandovi. Arcivévoda Otto
zemřel roku. 1906 a arcivévoda Ferdinand násled
kem sňatku s dcerou profesora vzdal se hodnosti
arcivévodské. Dědicem trůnu stal se tak nejstarší
syn arcivévody Otty, Karel František Josef, naro
zený z. manželství s Marií Josefou, princeznou
saskou 17. srpna r. 1887 v Persenbengu. Studoval
gymnasium u Škotů ve Vídní a vstoupil do vojska.
Sloužil v Brandýse n. L. Blízkosti Prahy použil ke
studiu práv. Učitelem jeho byl také zemřelý ministr
orby dr. Albín Bráf, který se velmi pochvalně vy
slovil o jeho píli a schopnostech. R. 1911 pojal arci
vévoda Karel František Josef za choť princeznu
Zitu parmskou. Princezna Zita o 10 letech dána
byla ko konventu Salesianek v Zangbergu v hor
ních Bavořích, odkudž r. 1908 dostala se k Bene
diktimkám v opatství St. Cecile v Ryde na ostrově
Wight. Zde zemřela jako řeholnice r. 1909 její ba
bička princezna Adelheida, vdova po donu Migue
lovi, rozená princezna Lówensteinová. Císař zaří
dil pro novomanžely zámek Hetzendorf. Následník
trůnu Karel František Josef a princezna Zita parm
ská mají dvě dítky. Arcivévoda František Josef
Otto narodil se 20. listopadu r. 1912 a arcivévod
kyně Adelheida 3. ledna r. 1914.

Svolání parlamentu? Převládá také názor, že
by měl býti parlament svolán. aby dal výraz smut
ku nad smrtí následníka trůnu.a jménem národů u
činil ve chvíli tak vážné pro celou říši projev. Svo
lání parlamentu bylo by i činem politické taktiky a
mohlo by se státi východištěm ze zmatků, v nichž
se celý stát nalézá.

Odpověď českých stran na nabídku Němců.
Dne 29. června konala se v Praze schůze zástupců
českých stran, na které podána zpráva o poslední
konferenci zástupců českých a německých dne 22.
června. Usneseno: »Zástupcové českých stran při
límajíce na vědomí návrh německých poslanců, aby
bylo jednáno zároveň o otázce zřízení zemského a
volební opravy i o jazykové otázce u úřadů stát
ních .i autonomních, trvají na tom, že obě otázky
stejným způsobem musí býti projednávány. Jest
tudíž nutno, aby také svolán a konstituován byl
český sněm. České strany trvají proto i nadále
na svém názoru, že by prospěšno bylo pro vyřízení
nejpulčivějších otázek sporných, kdyby zástupci
obou národů zatím hledali věcné předpoklady pro
jich řešení. — Usnesení toto písemně sděleno
předsevou Švehlou hr. Nostitzovi ve Vídni.

Soustředění českýchstran.. 25. června konala
se v Karlíně schůze za přítomnosti poslanců, poli
tiků, zástupců stran atd. Jednalo se o soustředění
českých stran. Starý politik Dr. Mattuš ho
roval pro spolupráci českých stran vzhledem na
zahraniční situaci. Dr. Fiedler praví, že bylo už
mnoho návrhů, jak dojíti k součinnosti, aby mohla
býti provozována jednotná česká politika. Všecko
však marné, marným jest i návrh na zřízení všená
rodní autority, národního areopagu. Vždyť i Ná
rodní rada, která jest přece složena z politických
stran, jest bezmocnou. Nač boj mezi stranami, když
strany se vzájemně vyhubit nemohou? Jde však o
to, aby národ mohl provozovati určitou politiku
velkých cílů, a k tomu jest jediná cesta: dorozumě
ní mezi stranami. A tu jest dvojí možnost: buď do
rozamění přijde shůry, od vůdců; není-Ň však
možno dorozumění shůry, musí přijíti zdola, ze
středu voličstva; kdyby se voličstvo vyslovilo pro
smír, budou pro smír ihned i vůdcové, Ať tedy jde
inteligence na voličské schůze, ať mluví tam pro
smír, pro soustředění, dělá návrhy, to bude pak
nejlepším ziskem pro českou politiku. — Rektor
české university Mareš praví, že náš národ zakou
ší těžce třídním sobectvím. Třídní boj nesmí však
překročovati meze pravdy a spravedlnosti . . . Re
soluce uznává za správnou cestu usilovati o Sou
středění pracovníků dobré vůle, nezakládati však
nové politické strany.

Němečtí agrárníci pro dohodu. Oficielní orgán
něm. agrární strany »Deutsches Agrarblatt< naříká,

ti, naproti tomi pracující lid, rolníci, živnostníci a
průmyslníci jsou již dávno jednotni v přání, že ko
nečně musí býti uvolněna dráha pro hospodářskou
práci a pro uzdravení našich vnitřních poměrů. Ně
mecká strana agrární a její poslanci snaží se neu
stále podporovati sjednání spravedlivého dorozu
mění. Klid a práce lidu, vážnost státu. příkaz ho
spodářského sebezachování vyžadují rozhodně kJi
du, pořádku a míru v zzmi. Škoda hospodářská je
zjevna ve všech oborech. Způsobem protiústav
ním vládne se iak v říši tak v zemi přes hlavy
naše. Ve vlastním táboře se však Němci zmýlili
v otázce správnosti cssty ze slepé uličky. Jestliže
jiné státy mohou na cestě kultury beze sporu dále
pracovati a nás předstihovati, musí to býti možno
také u nás. Neuděláme-li pořádek, pak budou ny
nější radikálové vystřídání vrstvou ještě nespoko
jenější.

Vláda Polákům. Předseda Polského kola roko
val 24. června s ministerským předsedou hr. Stůrg

kkhemo hospodářských záležitostech | haličských.
Hr. Stirgkh slíbi pak, že všem důležitým poža
davkům Haliče bude vyhověno.

Agrární relorma v Bosaě, Předloha o refor
mě vyvazení kmetů dostala předběžnou sankci,
takže bude v nejkratší době sněmu předložena. Ú

hrada má býti opatřena dvěma novými daněmi a

Koa“ spotřeby nápojů a z jízdních lístků na drach.

0 vládu na Středozemním moři. Při projedná
vání rozpočtu námořnictva francouzského prohlá
sil zpravodaj Chautemps, že hlavním cílem fran

couzské politiky je, aby Francie sobě a svým spo
jencům zabezpečila za každou cenu vládu ve Stře
dozemním moři. Musíme míti nejen © možnost
volného spojení se severní Afrikou a našimi vzdá
lenějšími državami, nýbrž musí býti též zabrá
něno, aby Německo, blokované na severu ruským
a anglickým loďstvem, se přes italské a rakouské
přístavy zásobovalo surovinami a | potravinami.
Proto třeba stav válečného loďstva zvýšiti.

Nové obrovské úvěry na vojsko v Rusku. Říš
ská duma povolila v tajném sezení potřebné su
my na zdokonalení vojska. Povoleno prodloužení
aktivní služby o 3 měsíce, strategické dráhy na zá
padních, hranicích, urychlené sesálení černomoř
ského loďstva v letech 1914 až 1917, přes evrop
skou a černomořskou hranici nesmějí se na čas vy
vážeti koně, 95 procent všech objednávek mate
riálu k účelům vojenským dostane výhradně ruský
průmysl, čímž je mu zabezpečen ohromný příjem.

V Albánii jsou povstalci již vlastně pány ze

zinárodní vojsko zdržuje mohamedány od vzpou
ry, a na Valonu. Vojenská převaha povstalců pro
jevila se tak zřejmě, že není naděje, že by kníže
Vilém mohl ještě ovládnouti situaci vlastní mocí.
Zůstává omezen na Drač, kde mu válečné lodi vel
mocí zaručují osobní bezpečnost i pro případ, že
by povstalci Drače dobyli. Jest také jisto, že vět
Sina velmocí nechce knížete Viléma vnutiti Albán
cům zbraněmi, a nebude-li se sám moci udržeti,
mnusíodejíti tam, odkud přišel. Vůdcové povstalců
projevují ochotu k vážným vyjednáváním s dele
gáty knížete a albánské vlády. — Mezi vládami
jedná se prý o to, aby vládní moc v Albánii byla
přenesena na kontrolní komisi, jejíž pravomoc by
la by rozšířena. Kontrolní komise by pomocí me
zinárodního vojska uklidnila Albánii, načež by o
devzdala zemi knížeti Vlémovi. — O knížeti Miri
ditů Prenk Bib Dodovi se zase píše, že zajat nebyl,
nýbrž že vítězně postupuje k Drači. — Verbování
dobrovolníků pro Albánii v Rakousku bylo zaká
záne ministrem zahraničních záležitostí.

Napěti řecko-turecké. Vláda řecká přijala s u
spokojením na vědomí sdělení Porty, že se vyna
snažila obnoviti pořádek v Thracii a Malé Asii a že
počala opět uváděti Řeky, dlící na maloasijském po
břeží, do jejich území. Řecká vláda prohlašuje, že
přijímá návrh Porty na výměnu obyvatelstva a
jejich majetku.

Vyjednávání mezi Mexikem a Spojenými stá
ty. Protokol o všech sporných otázkách mezi Me
xikem a Spojenými státy byl zprostředkovateli.
jakož i americkými a mexickými delegáty pode
psán. Konstitucionalisté budou se stranou Huerto
vou jednati o dohodu o všech vnitřních sporech.
také i o volbě provisorní vlády. která má vystří
datu Huertu. Konference nebude konati žádných
schůzi potud, pokud zástupci Caranzoví a Huertovi
budou jednati o dohodu.

Sochy, oltáře aj.
77 provádí absol. e. k. odborné ško

a e. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek'w Chrudimi.
ki

Zprávy organisační
a spolkové.

Projev katolických organivací v Hradci Králové
nadsarajevskou tragedil. Dne30. -června výbor:místní
katolické organisace s výborem polit. klubu křesťan
sko-sociálního měly schůzi před jejímž zahájením pří
tomní stojíce vyslechli tento projev předsedy vsdp. Dra
Gust. Domabyla: »Než přistouptme k programu dnešní
schůze, pokiádám za svou povinnost několik slov po
dotknouti. Jsme pod dojmem veliké a tragické události;
míníme tim hroznou smrt Jeho cís. a král Výsosti pana
arcivévody a následníka trůnu Františka Ferdinanda
a jeho choti Její Jasnosti paní vévodkyně Žofie. Událost
tato ohromila a otřásla nejen celým Rakouskem. ale
také celou Evropou. Při veliké bystrosti. s jakou pro
nikal všechny potřeby svého okolí, při veliké spravedl
nosti, jakou mocný duch jeho byl maptněn, při nezlomné
energii, s jakou prováděl vždy to, co za nutné a potřeb
né uznával — bylo jistě pana arcivévodu a následníka
trůnu považovati za providentielní osobnost pro vnitřní
i vnější osudy říše rakousko-uherské. Ale Prozřetelnost
Boží jinak dopustiáa. Hvězda sotva vycházela. a naděje.
jež do ní vkládána byla — náhle zašla, zapadla. Ztratili



jsme v něm budoucího panovníka šlechétného charakte
ru, ztratili jsme v- něm energického reformátora — ale

mratili jsme v něm také uvědomělého, rozhodného ka
tolika. V nezlomné důvěře, že Všemohoucí Bůh i v této
bolestné chvíli stojt a státi bude s Jeho Veličenstvem
nejmilostivějším císařem a králem a že ochrannou svoji
ruku míti bude nad trpce zkoušenou naší vlastí, zacho

váme osobu pana arcivévody následníka vždy ve vděč
né, zářné památce« —

Krajský sjezd v Chocni, konaný v pondělí dne 29.
června, můžeme právem zařaditi k nejzdařilejším pro
jevům katolické organisace naší letošního roku. Agrár
nici, národní sociálové a Sokolové vynaložili veškeru
energii, aby sjezd náš zmařili Marny však byly jejich
konference ve Vys. Mýtě, marno štvaní v krajinských
listech, marný nátlak na výkonný výbor krajinské vý
stavy v Chocni. Zástupy stoupenců našich přes 3000
hlav čítající odpověděly koalici agrárně-nár. soc.-sokol
ské zřetelně, že již přešly časy, kdy se katolík bál ve
řejně hlásiti se o svá práva. Účastníci dostavili se hojně
z V. Mýtska, okresů sousedních i vzdálených. Program
sjezdu byl proveden dle oznámených disposic. Hosté
přijedší vlaky byli na nádraží uvřtánípořadatelstvem,
místní katol. Jednotou v čele s předsedou dp. Aug. Mi
chálkem a na povozech dostavivšími se organisacerní.
Následoval průvod s hudbou do chrámu Páně. Poněvadž
prostory chrámové nemohly davy pojmouti, konala se
současně dvě kázání; uvnitř s temperamentním nadše
ním promluví! vzletnou duchovní řeč dp. K. Keppl, řidi
te) Borromaea a ústř. starosta Sdružení mládeže z Kr.

Hradce, venku za napjaté pozornosti proslovil významné
kázání slavnostní kazatel vsdp. Msgre dr. Fr. Šulc, ka
novník a profesor z Hradce Králové. Následovala mše
sv.. kterou s velikou ochotou celebroval vldp. prof. dr.
O. Dormabyl, bisk. kons. rada z Hradce Král., za četné
asistence kněží. Po mši sv. byl po Běstovické silnici
uspcřádán manifestační průvod. jenž pro vzorné aran
gement a imposantní počet manifestantů působil veli
kým dojmem na nesčetné zástupy diváků v ulicích a na
náměstí. Obzvláštní pozornosti těšili se řady našich mo
drých Orlů a skvostné prapory. Za Orly ubíralo se
sjezdové pořadatelstvo v čele s vsdp. kanovníkem dr.
Fr. Šulcem, předsedou diec. komitétu organisačního,
předsednictvem výstavního výboru a to p. tov. A. Mrá
zem a jednatelem p. Kohoutem, četní hosté (vldp. rada
dr. Domabyl, p. ředitel kníž. statků, vdp. farář E. Neu
man ze Sv. Jiří, vdp. děkan Barvíř z Opočna a m. i.).
Na náměstí uspořádán byl tábor lidu, na kterém sjezd
uvltali zástupcové výstavního výboru, zástupce míst
ních katolíků dp. admin. Michálek, předseda strany naší
p. F. Šabata, delegát českých katolíků vídeňských. Pro
jektovaná slavnostní řeč pro neblahou tragedři v Sara
jevě odpadla a vsdp. kanovník dr. Šulc za hlubokého
dojmu zástupů promluvil procítěný projev velikého zá
rmutku nad žamým odchodem J. C. a K. V.„následníka

trůnu p. arcivévody Františka Ferdinanda a jeho vzne
šené choti. Nato seřadil se průvod opětně a po pocho
du názněstím ubíral se ke školám, kdež byl rozchod.
Odpoledne bylo věnováno prohlídce výstavy a odbor
mým schůzím: ustavující valné hromadě královéhra
deckého komitétu »Sdružení české mládeže katolické« a
tiskové konferenci. Doufáme pevně, že výsledky sjezdu
budou brzo v tamnách krajích patrny. Vzpomínajíce zda
filého sjezdu díky vzdáváme všem, kdož se o zdar při
činilé: všem horlivým účastníkům, vsdp. kanovníkovi
dr. Šulcovi, vldp. dr. Domabylovi, dp. K: Kepplovi, P.
starostovi Šabatovi, slavnémuvýk. výboru výstavnímu,
místnímu pořadatelstvu a našim důvěrníkům.

Odložení katolické slavnosti ve Satřicích. Katoli

určito slavnost svého desítiletí z toho důvodu, že vzně
šený následník trůnu a jeho jasná choť rukou vražeďnou
přiští o život. — Zvláštními plakáty. i v časopisech bude
žavčas oznámeno, kdy se bude slavnost konati..
"| Křesťansko-sociálním| bratrským orgaaisacha | A
spolkům. Za příčinór 2Dletého trvání křesťansko-sociát
ního spolku katol. jinochů a mužů v Kladně ospořádán
bude dne 19. července manltestační sjezd křesťansko
sociální v Kladně. Křesťansko-sociátní spolky a organi
sace zejménaze středních Čech žádáme, aby laskavě
v největším počtu siezdu se súčastnify a terto den vý
hradně sjezdu, jenž má býti vzpruhou celému kraji, vol
ný nechaly. Kraiský org. výbor v Kladně. Křesť. soc.
spolek katol. jinochů a mužů v Kladně.

Projev I, Politického klubu křesťansko-sociálního
pro království České nad sarajevskou tragedit. V úterý
kona! výbor jmenovaného klubu svou výborovou schůzi.
již zahájil předseda red. V. Myslivec následujícím pro
jevem: »Dovolte, abych na počátku této schůze splnil
svou povinnost, již mi ukládá ona strašná událost, která
minulou neděli v úžas uvedla celý svět. Arcivévoda
František Ferdinand, následník rakouského trůnu, padl
rukou vražednou V hlavním městě Bosny, V Sarajevě, a

hoť, vévodkyně z Ho
s ním současně ? vznešená jeho C
henbergu, potomek starého šlechtického rodu českého,
hrabat Chotků. Sarajevský zločin spáchán byl sice na
osobách, ale platil říši, V niž pod žezlem stařičkého
chaře-trpitele žileme.Zavražděný arcivévoda byl ne
úmavně činným právě V tom směru. že se Zč všech sil
snašil obroditi a zajistiti říši naší důstojné postavení me
al evropskými státy. Této snaze právě platil vražedný
atentát, který Po prvním nezdaru Ve druhém případě
vedl k vytčenému cíli. Zločin jest tím strašnější, že mů
že míti nedozírných následků. Nositel tdey obrození říše
sice padl, ale idea jím nesená nezanikne a volá po msti
seli. Želíme proto násilné smrti arcivévody Prantiška
Ferdinanda jako věrní synové této říše. Ale stejně želí

me jí jako Čechové, tím spíše, ježto není nám něznámo,

českému národu choval, jak vřete metropoli Čech, Pra
hu, máloval, o ni se staral, a jaké naděje mohl český

dati. Zvláště však želíme ztráty tak těžké, ba nena
hraditelné, jako křesťané, katolici. František Ferdinand
byl proniknut stejně jako jeho vznešená choť hlubokým
náboženským přesvědčením a krajně svědomitým plně
ním svých náboženských povinností mohl sloužiti za
vzor všem katolfkům. Hlubokým žalem zdrcení stojíme
nad strašnou události sarajevskou a nemůžeme jinak, než
obrátiti se s prosbou k Bohu všemohoucknu; aby sílil
stařičkého mocnáře v tak krutém navštívení a pomocí
svou ochraňoval naši říši rakouskou v tak těžké chvtli.«
— Přítomní vyslechli projev stoje a pověřili předsed
nictvo, aby vhodným způsobem tlumočilo nejhlubší sou
strast místodržitel; království Českého.

Projev soustrasti katolických spolků. Dne 30. červ
na konalo »Ústřeďi katolických nepolitických spolků
Velké Prahy« řádnou schůzi za předsednictví úřadují
cího I. místopředsedy Zemské rady katolfků Msgra Fran
tiška Vaněčka. Po zahájení učinil předsedající tento pro
jev, jejž shromáždění vyslechli, povstavše ze svých
míst: »Události posledních dnů dokazují pravdu slov:
mezi rty a pohárem jest dosti místa pro neštěstí, jež
vždy může způsobiti ruka zlovolná. Povinnost katolfků
jest viděti v králi hlavu a otce a ctíti ji a její osudy
sdilet. Smutná nastala nám povinnost v nejhlubším bolu
rodiny následníka trůnu dáti na jevo nejvřelejší soustrast.
Mezi voláním slávy padla rána z ruky záketníka, jež dvě
šlechetné a milující duše zasáhla. Příčina vraždy zákeř
né byl úřad, jemuž se vznešený arcivévoda František
Ferdinand blížil, který jest každému řádnému občanu
svatým. Padla za oběť šlechetná hlava, ale nepadá my
šlenka, jíž sloužil, o ní můžeme užíti stov církevního Ot
ce: »Může býti zabit. ale nemůže býti přemožen<, »0c
cidi potest, vinci non potest.« Smutná událost v svatvé
čer Svatopetrský jest příležitosti všem katolickým spol
kům osvědčiti svou synovskou oddanost jak k trůnu, tak

Naši členové jistě s největším a opravdovým bolem sly
šeli zdrcující zprávu nedělní, nesmíme se spokojiti jen
citem soustrasti, ale přičiniti se rozšířiti oddanost k
trůnu u všech, s nimiž se stýkáme, dle starého katolic
kého hesla: »Pro Boha, vlast a králel«

Jsem pojištěn
proti vloupání e ©

Upozorňujeme pro letní období, kdy ráčíte
se odebrati na cesty, na toto důležité po
jištění, které Vám co nejkulantněji obsta

"ráme. Pojištění proti ohni, úrazu, na život
atd. obstaráme a rozpočty ochotně na po
žádání zašleme. Sprostředkování půjček při

pojištění životním.

Královéhradecká bankovní jednota
v Hradci Králové — Adalbertinum.

Podporujte svůj vlastní podnik!

Cirkevní věstník.
Česká pout do Lurd ke 25. světovému euch. slezdu.

V těchto dnech rozesílá se každému z přihlášených ú
častníků přesně stanovený pořádek jízdní. Poutníknížky
i legitimace obdrží též každý v čas. Ti, kdo ještěmají
na jízdní cenu doplatiti, žádají se, aby tak ihned učinil.
Naše česká výprava jest V Lurdech řádně opověděna a
vše pro ni co nejpečlivěň připraveno. Tato výprava
s Jeho Excelencí nejdp. biskupem Dr. Jos. Doubravou
v čele bude v Lurdech vystupovatí samostatně jako re
presentant českého katolického lidu před tváří celého
věřícího světa rovnocenná všem národům velikým a
mocným. Pro českou sekci jest ke schůzím ustanovena
dvorana sv. Jana Křtitele v Asylu Panny Marie Lurd
ské. Jednotlivé národy budou odbývati eucharistické
triduum a kázání této pobožnosti budou většinou pod
širým: nebem. Po dobu trvání kongresu bude Nejsvětější
Svátost vystavena dnem i nocí v basilice. Ve středu
dne 22. července o 3. hod. odpol. zahájí kardinál-legát
jubitejní světový eucharistický kongres. Ve čtvrtek, V
pátek a v sobotu budou dopoledne od 9.—11. hod. schů
ze jednotlivých sekcí. O 11. hodině schůze kněží. V so
boti: schůze mužů. Odpoledne od 1.—3. hod. schůze žen
a schůze mládeže. Od 3.—5. hod. společná schůze. O 5.
hodině průvod s Nejsv. Svátosti. O 8. hod. večer svě
telný průvod. V neděli dne 26. července: dopoledne stou
ži papežský legát slavnou pontifikální mši sv. V jeskyni.

cesí s Nejsvětější Svátosti. Své zvláštní schůze a pobož
nosti budou míti: Francouzi, Čechové, Poláci, Italové,
Rakušané, Němci, Angličané, Španělové, Flámové, Va
loni, Portugalové a Maďaři. Všem poutníkům přejeme
šťastnou cestu, hojných milostí v Lurdech a šťastný ná
vrat do milené vlasti!

Osobní. Dr. Bedřich Augustin, člen c. a k. vyššího
ústavu pro vzdělání kněží ve Vídni, kněz diecése králo
věhradecké byl dne 30. června na ©. k. universitě ví
deňské na doktora bohosloví veřejně povýšen. Srdečně
blahopřejeme.

Zprávy |
místní a z kraje.

Vzrušující zpráva o tragickém skonu nojjasnějšího
následníka trůnu působila v našem městě dojmem velice
skličujícím. Zločin sarajevský odsuzován velice přísně.
Na církevních, státnéch budovách, na školách a jiných
domech vyvěšovány smuteční prapory, na c. k. hejt
manství deputace různých korporací, ústavů atd. předná
šely kondolence, ve školách promlouváno o-zásluhách
zvěčnělých jasných manželů. Projektované zábavy od

smutečním bohoslužbám.
Při volbách, konaných dne 24., 25,, 27. a 30. června

1914 do městského zastupitelstva v Hradci Králové
zvoleni byli do obecního výboru ve III. sboru za členy
výboru pp. následujícím počtem hlasů: Beneš Josef
706 hl.. Ježek Zdenko 637, Jirásek Stanislav 629, Halou
nek Karel 626. Fait Ant. 604, Thoř Joseí 599, Pokorný
Ant. 580, Hlávka František 555 Melichar Bohdan 551,
Javůrek Václav 544, Morávek Václav 542, Hanousek
Vítězslav 320. Za náhradníky: Stoklasa Gustav 805, For
mánek Josef 555, Šubert Ant. 548. Košťál František 529,
Votruba František 513, Medek Václav 489. — Ve II. sbo
ru za členy výboru pp.: JUDr. Ulrich Frant. 204, Fryn
ta Vi*ém 170, MUDr. Batěk Leopold 168, Chalupa Rud.
151, Hubáček Karel 142, Oberman Frant. 127. JUDr. Po
korný Frant. 124, Helvich Rudolf 117, Tolman Jiří 116.
Ryba Bohumil 112, Pilnáček Josef st. 108, Mareš Jan
107. Za náhradníky pp.: Řehák Frant 176. Vacek Alois
118, Ryba Am. 113, Tamchyna Frant. 110, Nevyhoštěný
Václav 107, Čáp Alois 102. — Ve sboru I. za výbory pp.:
Fischer Frant. 67, Novák Josef 60, Dr. Tech. Imlauf Ant.
59, JUDr. Zimmer Alois 58: Russ Julius 57, Wipler K.
57, ThDr. Domabyl Oustav, 56. z Isakovicsů Karel 55.
Hobzek Boh. 54, Rejthárek Frant. 54, Krčmář Alois 52.
Hnilička Frant. 51. Za náhradníky pp.: Sláma Vavřinec
59, Materna Josef 56, Oehm Jaroslav 56. Pippich Eman.
55, JUDr. Czurba Josef 54, Hum! Jan 54. — Námitky
proti volbě podány býti mohou ve smyslu $ 32. voleb.
řádu pro království České k c. k. místodržitelství pro
král. České v Praze v nepřekročitelné lhůtě 8 dnů, L i.
nejpozději do dne 8. července 1914 do rukou obecního
starosty města Hradce Králové.

Pout na Rožberku. V neděli dne 5. července o svá
tku Navštívení Panny Marie bude odpoledne o půl 4.
hod. na Rožberku kázání a příslušná pobožnost. Za tou
příčinouodpolednípobožnostv chrámu Panny. Marie
v Hradci Králové bude již o půl 3. hod. konána a po
tom vyjde průvod z chrámu na Rožberk.

Osobní. Včera odjel do Palestiny za příčinou no
vých studií biblických vdp. Dr. Josef Slabý, profesor
kněžského semináře. Přejeme horlivému pracovníkovi
hojnost zdaru. — 23. června dočkal se ve zdraví již 75.
narozenin bodrý, všeobecně oblíbený soused p. K. Šafrá
nek, majitel holičského závodu. Bylo mu blahopřáno od
četných přátel. Gratulujeme zároveň. Bůh dej ještě dlou
ho zdraví! :

Výstava ženských ručních prací a výkresů v pen
slonátě císaře Františka Joseta I. ve dnech 28. a 29.
června potvrdila dobrou pověst pokračovací školy. Řa
da oborů, totiž: plné vyšívání, malba jehlou, aplikace,
křížkové a bílé vyšívání, vypalování, jiné a jiné doložené
mnoha Předměty, dokázala mnohostránnou zkušenost
vedoucích učitelek. Ony při velikém počtu žaček zaslou
ží za svou námahu nejen jich vděčnosti, ale i uznání
rodičů a veřejnosti. Přece musí býti vítáno s povdě
kem, že škola naučí dívku nejen prádlu, ale i moderní
mu uměleckému zdobení, jež skýtá nejen radosti, ale i
výživy. — Výstavy kursů pěstounek a industriálních u
čitelek měly ukázati výsledky "vyučování dle nových
osnov i požadavků a informovati veřejnost o vědomo
stech a zručnostech, jakých možno kursy získati. Ra
dost dětí kupících se kol perníkové chaloupky, vesnice,
domků, nalepovánek, košíčků a výkresů ukazuje, že Ce
sta je dobrá. Znázorňování písní a říkadel modelováním
v lepence a nalepováním jsou obory letos nové. Výkre
sů má každá kandidátka 40, počet (při 2 hoď. týdně)
jistě slušný, s ohledem- na vystavenou kvalitu. Učitel

docílit znamenitých výsledků svou výbornou methodou.
— Kurs industriálních učitelek vybral z řady svých
předmětů ruční práce a kreslení, by jimi prokázal svou
roční přípravu k. učitelskému povolání. Ženské ruční
práce vykazovaly nejen předměty zdobené, ale i prádlo,
správky, střihy a Jiné. Jejich praktická všestranná pří
prava i svědomitá práce učitelky se jevila každým ku
sem. Právě různé užití způsobu vyšťvání bylo zajímavé.
— Výkresy podávaly postup předmětů všemi obory ruč
ních prací (ročně 30). Byly to zvláště čtverce, polštáře,
slunečníky, běhouny a jiné hlavně patronou, jejíž netu
šený praktický význam (místo koptrování) se tu proje
vil, Výkresy byly čistě, svědomitě pracovány v barvě
i kontuře; svědčí o svědomitosti žaček i rozvaze uči
tele, že vždy hledět k užití kreslení v oboru žen
ských ručních prac Bylo viděti V obou kursech, že
píle kandidátek i snaha učitelů, vytěžiti co nejvíce, mo
hou dosáhnouti výsledků. které těší všechny, kdož jeví
zájem nejen o kursy, ale i 0 příští vyučování kandidátek.
Gratulujeme srdečně všem! — Výstavka byla by Histě
vyvedla mnohého povýšence z předsudku o zpátečnictví
klášterních kursů.

Inspekce dělostřelectva. Dne 1. t. m. přijet do Hrad
ce Králové komandant 9. dělostřelecké brigády D. SE
nerálmajor Eduard Zanatoní, aby provedl přehlídku zdej



Karlu Vorličkovi,své nejvřejejší blahopřání k jeho sedm
desáté ročajci děkujíc mu ústy sekretáře za všecky
důkozy otcovské péče a lásky projevované kléru vika
riátnímu po všechen čas obezřetného vedení a spravo
vání vikariátu a hlavně za veškerou uznáníhodnou obě
tavost — až do umdlení — při letošní generální vísitaci.

Duchovní správcové metořikotěch far, kde by byl měl |Jeho Excelence se svým P. T. průvodem přenocovati,
ale i všechen vik. klérus závodil v projevech lásky k
vys. důst p. jubšlamtu na oslavu sedmdesáté ročníce
nějakým obnosem k libovolnému použití — a šlechetný
náš představený pohortě poděkovav delší řečí, připojil,
Že dar ten pro svon osobu by nikdy nepřial ale když
ma volno rozhodovat, že týž věnuje útmině slepých na
Kampě v obnosu 345 K. Zajisté že za tento dar šlo
chetnosti neopomenou se obšťastněné dívky modiiti za
zdraví a blabo časné i věčné velkodušného jubilára. —
K nemalému potěšení vikar. duchovenstva a zajisté na
prvém místě vys. důst. p. pap. preláta Mons. Vorlička
dovídáme se, že jej jako jubilanta k sedmdesáté ročnici
Jeho Excelence nejdp. biskup dr. Doubrava na své biř
movací cestě ze Žlebů ráčil poctíti blabopřejným dopi
sem a současně přátelsky mu blahopřát vys. důst p.
kanovník kancléř z Hradce Králové.

Ronov aad Doubravou. Vetiké a slavné dny minuty
a my žijeme jen v krásných vzpomínkách. Těšili jsme se
na ty chvíle radosti a naše očekávání nezklamaio, aby
ještě se stupňovala naše radost, když uzřeli jsme tu mi
lou, upřímnou a otcovskou tvář Jeho Excelence našeho
úejdůstojnějšího pana biskupa Dra Josefa Doabravy,
který k nám zavital, abyudělil svátost sv. bifmovánía
vykonal úřední generální kanonickou visitaci a to právě
ve výroční dny svého posvěcení ma biskupa. Byla-U
česta Jeho Excelence trismiální vikariátem kutnohor
skýmačáslavským,bylopřijetía wvitánínaosaděnaší
zjevem fenomenálním. zjevem. který svědčí, jaké úctě
ajakýmsympathiímse věšímáš vrchalpastýř na osadě
naší. Veliké přípravya brilaatné výzdoba mluvily jasně,
jak hluboké jest náboččaské přesvědčení našeho upřím
ného, nadšeně zbožného katolického lidu. — Jičsto naše
staroslavné přiodělo se čarovným hájem praporů národ
ních barev a za hřímání hmočdířů, za klaholu hudby a
plesání zvonů stamuja Jcho Biskugská Milost na hrani
cích osady naší, kde postavena prví brána. První bold

podávali jinošize sdružení mládeže mtvkusněozdobe
ných kolech s praporečky papežských a národních ba
rev. Krátký proslov prosest stadující IV.třídy gymnasiu
Jaroslav Hudek. Nové podpory bajného banderia poč
temna 60 hlásí se kživotu aozaamaje svojí přítomnost.
Nejstarší člen bamderia n. Jan Vávra, zbočný rolník,
vítá Jeho Exceleaci kráíkými, aje upřěmnými slovy.
Krátčenato radostmadesplněna.ExcelenecsestupujeS
povozua stojímezinámi První pronáší nvítací řečp.
Josef Bruder, starosta, s celou městskou radou a pp. sta

rosty přitatených obci Exoeieace pe někotka krocích
ocitá se v bráně drahé, která sama vétá jei krásným

madpisem »Vítej nám, vrchal pastýři náš! Po předsta
ven! čelných osobností uklám! se Jeho Excelenci místní
duchovní správce s četným dmchovenstvem a projevuje
svoji radost,že JehoBěsk.Milost přijet jakootec mezi
dětí a toděti hodné apřináší k mámpokoj a lásku.
Sotva že domluvil, sklízžá svoji poklomn v madšeném po
zdravu p. Em. Musil, administrátor nadačních velkostat

ků, patronátní komisař- a zástampcepatrona Jeho Exce
lence c. k. místodržitele království Českého. Přihlaáeje

se naše drobotina a ústy Marie Henčířové. hodné dce
roušky zástupce ředitele zdejší měšťanské školy, pro
jevuje radost dětí, jakou mají z příchodu Jeho Excelen
ce. Zadceruškou členové sdružení mládeže Aloisie Bu
kovská a Marie Spěvákova se skvostnou kyticí v ruce.
Pokud jsme zaslechli, praví así toto: »Vaše Excelence!

Nejdůstojnější Pane! Račiž Vaše Excelence přijati mými
ústy projev nejhlubší úcty katolické mládeže. která S
touže věrnosti, kterou ne ke sv. církvi, sklání se oddaně

i k Vaší Biskupské Milosti. Jsme přesvědčení že Vaše
Excelence příjme tento hokl lásky naší s toutéž dobroti
vostl. s jakou vroucností jest mladými srdci našími po
důván. Nemáme většího přání. než aby Prozřetelnost

Boží Vaši Excelenci ráčila nejen zde, ale na všech apo
čtolských cestách na dlonho a dlonho síti, ochrakovati
a zachovati ku prospěchu svaté víry a k blahu všeho
katolického lidu našeho.« Nyní přístapoje místoptedseda
spolku vzdělavacího katolického sociálního »RovnosteP.
Jan Bláha s členem výboru p. Framt. Zikmmnáem a pra
vf: „Jménem katolického spolku zdejšího dovolují si
vzdáti Vaší Excelencí sejpokornější hold oddanosti a 14
sky spolu s přáním, aby Vaše Excelence nalezla mezi
námi chvíje opravdové radosti a spokojenosti. Nechť vše
moboucí a dobrotřvý Báb Vaší Milost zachová na dlouhá
léta v plném zdraví a svěžesti jak ku blabu sv.cirkve,
tak i k prospěchu milého národa našeho. Budiž ještě jed
nou Vaše Excelence co nejuctivěji vítána.« K uvtání
dostavily se všecky místní spolky, zástupce c. k.četní
ctva p. Frant. Čích. c. k. četn. stráženistr, vysoce uroz.
pan baron Czeslav Reiský z Dubnice se svojí chotí a
masy dobrého lidu. Průvod ubírá se do farní budovy a
zde vítají Jeho Excelenci ve vksuně ozdobené faře od
znaky papežské, kynouce mile na pozdrav. Pak po krát
ké přestávce jde do farního kostela, kde na dveřích
čteme veliká písmena »Pax«, t. j. pokoj a křesťanský

pozdrav: »Pochválen buď Ježíš Kristus«. Bohaté fanfá
ry a mistrně nacvičené »Ecce sacerdos magnus« panem
ředitelem a učitelem Em. Culkem otřásají cetým velikým
chrámem. Nemůžeme vypisovati obsah těch výtečných
promluv Jeho Excelence, než pravíme, jsou srozumitelné.

dýškí láskou, ale jsou též neohrožené, jak stuší se na

biskupa, nástupce sv. apoštolů. — Svaté biřmování udě

ze sv. náboženství a Jeho Exceřenci vítají děti školní
Bobumita Raimundová z Třemošnice a Marie Růžičková
z Kněžic. Po zkoušce děkují Jeho Biskupské Milosti
Marie Kutfiková ze Závratce a Bohumila Tuhá ze Zá
vratce. — Odpoledne konána druhá slavnost posvěcení
praporu nového spolku »Rovnost« na náměstí u starobylé
sochy P. Marie. Průvod ubírá se z farní budovy 2 pra
por nesen řadou 13 družiček před matkou praporu pí
Amonií Novákovou a kmotrami Janou Bláhovou, Maril

Před svěcením členky sdružení mládeže Bohumila Háj
kova z Ronova n. D. a Anna Nestádkova z Bousova S
nádhernou kyticí žádají Jebo Excelenci za posvátný
obřad: Ta chvíle svatá, po níž práhla nitra, jak po krů
pějích rosy spráhlá zem, ta chvíle vzešla za dnešního
jitra, my stojíme již pod svým praporem! A v duši všech
se nití radost čistá. vždyť Excelence, arcipastýř sám,
jej znakem kříže posvětit se chystá a k posvátným je
povznést zástavám. Je štěstí naše bez hranic a míry a
vtiččnost nase jako moře hloub ... Výš vzroste teprv
sHa naší víry a kažďý mocný církve bude sloup. Ku

svému biskupu nás vždycky bude volat ten prapor sva
tý mocným povelem. pak srdce jednotu kdo chtě? by

znamení, když prapor vztyčen, hřmí rány z hmoždířů
a poděkování členek mládeže Anny Kratochvílové z
Ronova n. D. a Marie Černohubové z Třemošnice: »Akt

tá již se vznáší výš, teď kupředu jen! její pod ochranou,
a srdcem vzhůru. kam nás vede kříž! Už nejsme voje
bez vůdce a cíle! Hle! Prapor náš nás sráží v jeden
řad. kdo svornosti a nové svěží síle. by ještě odvážit
se vzdorovat? O buďte zilbány ty svaté dlaně, jež také
štěstí připravily nám. kéž požehnání Boží splyne na ně,
a Bůh nechť povznese je ke svým výšinám.« — A již
opět nová skvostná kytice v rukou Jeho Excelence. Pak
nejdůstojnější arcipastýř proslov nadšenou řeč na he
sla na stuze praporu: »Bůh, láska. vlast«. — Největší
hold chystalo naše město na večer. t. j. osvětlení celého
města a lampionový průvod s hudbou městem. Bohužel
smutná zpráva o úmrtí arciknížete Františka Ferdinanda
byla příčinou. že Jeho Excelence na znamení smutku
slavnost sám odřeki. Den druhý konána po sv. biřmo
vání zkouška ze sv. náboženství ve škole. kde přivítal

Josef Hrnčíř. Zde podána Jeho Bisk. Mitosti celá řada
krásných kytic. Potom vykonat Jeho Excelence návštěvu
v jubilejní opatrovně a některé oficielní návštěvy, po
daroval mnohé krásnými památkami a chvfie tklivého
rozloučení' nastala v chrámuPáně. Duchovnísprávce
vldp. Frant. Kašťák toučí se s Jeho Excelencí. loučí
se děti školní a za sdružení mtádeže Marie Titmannová
v krásné dlouhé řeči dává poslední s Bohem mitované
mu pastýři. Poslední požehnání uděluje Jeho Excelence.
Buď dlouho zdráv, Ty dobrý a laskavý otče náš!

ZUHLÍ=
nejlepších známek v libovolném množství

dodáaždosklepa

Královéhradecká
bankovníjednota

společnost s r. 0.

v Hradci Král., Adaibertinum.

Lovčice (u Chlumce a. C.) Nějaký přítel »pravdy«
a kazimtr ve farnosti zatoužil po vavřínovém věnci do
pisovatelském. Složil lokálku napotupu kněze a zaslal
ji jako muž pokroku do »Havlička«,
by tento list, šířící nevěru a vybízející k odpadu od
víry. našel tím spíš vlídného přijetí ve farností. — Lo
kálku nmadepsal: „Mrtvé uctivě pochovávati«. Protože
však obsah je v rozporu se skutečnou pravdou, byla
redakcí »Havlička« zaslána farním úřadem oprava. Že
ji »Havlíček« — časopis, šířící »pravdu« v lidu — uve
řejní, je více než pochybnao. — V nemocnici chlumecké
zemřel dne 9. června t r. 19letý Alois Boura. syn dom
káře z Lišíc. S -povolenýmpolttického 'úřadu byla
mrtvola do domu otcovského do Lišic převezena a na
Boží Tělo dne 11. června odpoledne na hřbitově v Lov
čicích pochována. Kolem pohřbu točí se zpráva pisatele
i oprava její. Není pravda, když otec zemřelého Aloise
Boury hlásit na faře v Lovčicích pohřeb, že řekl »dů
stojný pán« Fr. Janák — jestliže zaplatí, přijde rakev
do domu vykropiti, maoho že za to nevezme — jen 40
korun — ale pravda jest, že duchovní správce nic ta
kového neřekl a otec Alolse Boury také anl za průvod
z domu z Lišík nežádal. — Proto také není pravda, že

se musilotec spokojití, kdyžmu »milostpán«přišel
pobřbu „kousek cesty naproti — ale pravda jest, že dy
chovnísprávce přišet naprotitama,kamasl otecsámpřál,
a kam choditi pohřbám z Litic naproti je starodávným
zvykem. — Rovněž není pravda, že to »koštovalo« 24
korun, — ale pravda jest, že otec pohřeb vyjednávající
dal po pohřbu pro osobu kněze korun patnáct (15). Ko
nečně i to není pravda, že je otec zemřelého chudák,
kterýnic jinéhonemá,sež těchpár sknilýchdoškůnad
hlavou — (jaký to soucit dopisovatetů!), ale pravda jest,
že je v poměrech majetkových dobrých, an má nový,
pěkně taškami krytý domek a několik korců poll k to
mu „a druhý svůj domek —-bez shnitých došek — dal
synovi druhému. Důkazem také toho je, že ten chudák
nechal převézt mrtvolu synovu z Chhamce do Lišic,
k čemuž p. c. k. okresní lékařzadarmo sotva také jezdí,
—dále,že hudebníkůmdal32K, p.řídícímuzazpěvy
% K, zvoníkám 14 K, hrobařovi za výkop hrobu s chvo
jovon výzdobou 13 K. faráři. který ještě druhý den
mši sv. za zemřelého sloužil, 15 (patnáct) korun. Dle
toho je viděti, jak odůvodněno je to. co na konc! »$0w
citný« s chudákem lhář do »Havljčka« napsal: »Což »dů
stojný pane« faráři, — nemáte v sobě kouska soucitu?

. Váš spasitel vás učil lásce k bližáka — a vy
pěkně následujete v šlépějích jeho! . . .« Zajímavé ko
nečně -je i to, že — (patrně pisatel) — ve veliké bílé
obálce číslo to »Havlíčka« — zaslat p. faráři dne 26.
června (razítko vlaku: Chlumec n. C. — Králův Mě
stec — (ó té opatrnosti) — a list sám vydán je teprve
dne 27. června (dle tištěného data). Chtěl se tedy pisatel
ton rychlosti velice Lovčickému faráři »zavděčiti«, kte
rý mu děkuje za tu neobyčejnou »laskavou« pozornost.

Křižilce. V neděli dne 28. června na den sv. Jana
Křtitele oslavila osada naše t00leté jubileum posvěcení
chrámu Páně. Kostetíček byl ozdoben prapory, uvnitř
po stěnách věnce dodávaly zvláštní půvab stánku Nej
vyššího. Pořad slavnosti byl následující: O 7. hodině:
byla ranní mše sv. s exhortou. V 9 hodin slavnostní ká
zání. které proslovil dp. J. Michálek, kaplan z Jiemsi
ce. Naznačil krátké dějiny chrámu zdejšího a výmhrv“
nými slovy líčil význam kostela. který jest domem ot
covským. O "410 hod. byla slavná mše svatá, kterou
za asistence místního faráře, dp. J. Kynčila z Hoř. Ště
panic a dp. Michálka obětoval dp. Fr. Hrobský, faráf
z Hoř. Štěpanic. Přede mší svatou posvětit dp. cele
brant krásné obrazy nejsv. Srdce Páně a P. Marie. jež
byly darovány od nejmenovaného dobrodince. Odpoled
me o půl 3. bod. bylo kázání, jež pronest místní duchovní
správce, načež ubíral se průvod do přiťařené obce Roud
nice, kde vykonáno bylo posvěcení zvonku a zvonice:
Po dlouhou. dobu již neviděla naše vesnička tolik Hidí.
kteří z celého širého okolí se sešli. Přišla procesí z
Jilemnice, z Jablonce nad Jiz, z Poniklé, ze Štěpanic.
z Benecka, z Rychlova, z Jestřábu a ze Stromkovic. Po
svěcení zvonku bylo v chrámu Páně slavné požehnání

to vzdáváme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k
oslavě jubilea. nejsrdečnější »Zaplať Pán Bůh«. Zvláště
však děkujeme velect. sl. Matysovým z Rychnova nad
Kn., které drahocenným, vyštvaným antipendiem na ol
tář a ozdobou kazatelny náš chrám obdarovaty, jakož
i velect. paní Kuncové z Rychnova n. Kn., která skvost
ně vyšívané antipendium darovala na hlavní oltář. Dáte
sl. spolkům katolickým zdejším i cizím, družičkám. které
v tak hojném počtu se sešly, dívkám v krojích národ:
ních místním hudebníkům a všem jednotlivcům, kteří
ozdebili=osadu: prapory, branami a nápisy. Nejsrdečnější :

sti neobtěžoval si jíti až na Roudnici k posvátnému
obřadu posvěcení zvonku. (Byli to všichni shora jmeno
vani a dp. Flieder, kaplan z Branné.) Nikdy pohorská
vesnice v Krkomoších. nezapomene tohoto slavného a
významného dne.

Litomyšísko. Na rašem okrese někteří učitelé vtlou
kají tidém do hlavy zvláštní pokrok. Vynikají hlavně
učitelé Karel z Vičkova a Dudycha učřtel ná řemesi
nické škole v Litomyšli Evangelík Dudycha měl ne
dávno »U třech kocourů« u Morašic přednášku o Hu
sovi pro agrární dorost. Ovšem přemalovat Husa po
evangelicku a otřel se také o patrona českého sv. Jana
Nepomuckéha Radíme učiteli Duďychovi evangelfku.
aby se staral o patrony evangelické a našich svatých
nechal sa pokoji. Katolici jeho evangelickou pravdu o
„Husovi postouchati nechtějí a kteří posítají své děti do
Litomyšle, dají si již pozor. Ovšem p „Dudycha vede
hlavní slovo v »Sokole« a proto ta snášelivost! Takový
muž se ovšem Ifbf nejvíce agrárníkům pokrokovým. Ale
veřejnost může poznati, že rýpání do náboženských ná
zorů provádí zcela někdo jmý než katolíci.

Záložna v Hradci Král,

Vkladyna knižky44
Vusky poktedničnové4) Jep U

PRVNÍČESKÁE. NAŽIVOT
PRAHA,palác „Koruna', Václavské náměstí.
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Právo člověka.
Nazývá se nynější věk demokratický. Kdo

začne vsude rozhlašovati, že žije jenom pro lid, že

pro vyjádření lítosti a soucitu nad lidmi velice
chybujícími. Nesmí se v ních ozvati lidský cit,

osobní, kdo začne ostře kritisovati oficielní správce
záležitostí veřejných, hned jest vítán od lidu s 0
tevřenou náručí. Chytří sobci, kteří se obléknou v
háv lidovosti, mohou pod demokratickým štítem
nerušeně prováděti skutky despotů a byrokratů.
Kdo by se proti nim ozval, stihne ho neúprosná
kletba, která se oduvodní tíin, že jest zapověděno
urážeti representaci lidovosti. »Kdo bouří proti zá
stupcům lidu, bouří proti zájmům lidovým a proto
pryč s nepřítelem lidovlády!< Tak zní neúprosný
rozsudek. Zachová-li se zevnější demokratické po
zlátko, vyhoví-li se aspoň formě lidové etikety,
má pohlavár plnou zvůli, ve které ho podporují
horlivě existence závislé, jež se. snaží z lidových
zřízení také pro svůj prospěch něco urvati.

Lid, který byl od demagogů naplněn velikou
pýchou, kterému se pochlebuje, že může diktovati,
žádá pro sebe poklony, chce, aby zvolený pohlavár
chválil a chválil. A za laciný byzantinismus ná

„čelníkům se promíjí největší skokanství protilidové
v praktickém jednání. Jen formu zachovat, jen
mnoho dobrých úmyslů předstírat, pak demagog
může hrabat oběma rukama, může zkracovati prá
va jiných jako v některém pašalíku!

Právě ta zevnější forma svádí často k veliké
sociální přetvářce. Demagogové vyvolávají sami
duchy, kterých pak nemohou zažehnati. Lid zfa
natisovaný činí si takové nároky, kterým pohla
vár vyhověti nemůže. Leč týž náčelník nesmí říci,
že lid žádá věci nemožné — vždyť by mu okamži
tě připomenuli, co dříve sliboval. Aby demagog Vy
klouzl z nepříjemné situace, utíká se ku lhaní,
svaluje obmyslně vinu na lidi jiné, místo uvědomo
vání přivádí prostomyslné hlavy svých stoupenců
do největších zmatků. Běda by mu bylo, kdyby
poctivě řekl, že má také sám svá lidská práva a
že aspoň tolik si zaslouží pro svou vlastní osobu,
co se popřává každému málo významnému voliči,
který sám své privátní záležitosti zanedbává. Pro
to se lže o obětavosti dále — na př. poslanec ne
smí říci, že i při velikých starostech veřejných
přece má rodina aspoň tolik k němu práv, jako
rodina kteréhokoli proletáře ke svému živiteli.

Voliči jest dovoleno hodně spílati takovému
poslanci, který aspoň něco vysvětlil upřímně. Zato
však poslanec sám musí se i na lidovém pranýři
tvářiti tak, jako by nad ním rozhodoval soud nej

novým a novým pochlebenstvím odvraceti od sebe
ránu, mířenou od sobců jiných, kteří pořádají ve

placených míst.
Může-li směle volič nadati poslanci. jest do

"voleno zase zástupci lidu schladiti si žáhu na mi
„nistrovi. Třikrát běda však ministrovi, kdyby užil
proti spílajícím poslancům jen pětiny takových
drsností, jaké mu tito dovedou vmetnouti ve tvář.
Proti ministrovi povstali by i tací poslanci, kteří
jsou mu podporou. Proto za lidového zařízení mi
nistr ke všemu musí ukazovati vlídnou tvář. aby

co jest dovoleno člověku nejnižšímu, který často
jen vlastní vinou zůstal v postavení nízkém, co
jest dovoleno docela i líným parasitům, na to nemá
nikdy práva osoba vynikající. Ta nesmí dáti prů
chod svým citům ani tehdy, jestliže zákeřníci zničí
zločinným skutkem celé blaho její rodiny. Naopak
v případě takového neštěstí musí vysoký hodno
stář sladiti'svou tvář co nejpříjemněji, musí často
tisknouti ruku i těch kondolentů, jimž na očích
vidí radost ze spáchaného zločinu.

Prostý člověk má právo nerozuměti nejprimi
tivnějším požadavkům obcování s lidmi druhu ji
ného, smí urážeti, ačkoli desatero jest tak jasné,
že poučuje i člověka nejnaivnějšího. Leč vysoký
hodnostář právě při největším neštěstí rodinném
musí každé slovo vážiti na vážkách zlatých, v 0
kamžiku nejkrutějšího bolu sta očí sleduje každý
jeho pohyb, tvářnost obličeje, každé důvěrné slův
ko k některému příteli. V okamžiku, kdy veřejnost
má popřáti zarmoucenému trochu klidu, aby se vol
ně vyplakal, aby si požaloval srdečně, každé jeho
hnutí se uveřejňuje v- novinách.

A právě lidé, kteří vynalezli podvodnou frási,
že docela i náboženství jest věcí soukromou, Ss
rostoucí zvědavostí vtírají se do nejprivátnějších
záležitostí člověka hluboce raněného, ze slov vy
nucených okamžitou ranou spřádají dalekosáhlé
politické domysly. Ve věku »humanity« zapomíná
se pro zájmy veřejné i na nejpotřebnější lidská
práva jednotlivců.

Onemocní-li vladař, hned celý dav zpravodajů
netoliko pátrá po průběhu nemoci, po tom, jak
vladař kašle, co požívá, zda se potí, ale i po tom,
co v nemoci mluví. I v nejkrutějších bolestech jest
vázán vysoký hodnostář k přesnému zachovávání
společenské etikety, musí se podrobovati tomu, co
by prostý člověk nesnesl ani za kypícího zdraví.

ce trpícího žebráka, hned by je od sebe hnal, jak
mile by zpozoroval, že jich nevede k jeho choré
hlavě zájem humánní.

Na zvědavé zevlouny se rozlobí často právem
i dělník, který seznává, že dav buďto jeho práci
anebo zábavu sleduje pouze k vůli okamžité kra
tochvíli anebo z toho dírvodu, aby měl látku pro
kritiku. Osobám vysoce postaveným však se pro
hlížejí i doutníky, jejich ústroj, v novinách se ry
chle rozšiřují i zprávy o tom, co mluví jejich Šesti
leté děti a ihned jest řada domyslů, proč děti tak
mluví, kdo má na takové řeči vliv, mají-li býti

cko, neodpouští své vrchnosti nic, žádá úsilně, aby
byly zavedeny i v osvícené Evropě čínské pagody.

Ti lidé, kteří chválili barcelonské a portugal
ské krvežíznivé vrahy, nikdy neodpouštějí ani pří
snější slovo vyšších občanů o zcela zřejmých da
vových zlořádech.

A tak v době předemokratisované, kdy lid se
klaní vlastním některým modlám, na druhé straně

formy vysoké eťikety. Zkrátka lidové zařízení,
mají-li v něm vliv demagogové, učí přetvářce i
ministra. Chce-li se ministr pomstíti za největší 0
sobní urážky, za bezuzdné hanobení i vlastních
členů rodiny, musí tak učiniti postranními cestič
kami. Čím více se usmívá na své fanatické nepřá
tele, tím lépe se mu osobní pomsta vydaří.

Zle by bylo ministrovi ve vícejazyčném státě,
kdyby se nepříznivě vyjádřil o zástupcích někte
rého národa. Hned by se strhl pokřik, jak jest ce
lý národ urážen. Nezpytuje se svědomí, zda není
na slovech ministrových mnoho pravdy. Národ zů
stává vždycky svatý za každých okolností, i kdy
by jeho smetánka se dopouštěla velikých podvodů,
i kdyby žaláře byly příslušníky národa toho pře
plněny. >To jsou jenom jednotlivci, ale těleso ná

-rodní jest zcela zdravé, čest národa našeho jest ne
dotknutelnál« tak hřmí protesty hned se všech
stran.

Kdyby někde člověk prostý krvavě ublížil ze
zlomyslnosti státnímu úředníkovi, všecko se omlu
ví. »Byl to skutek ubohého člověka, jehož nitro po
bouřeno bylo bezprávím. Nedivme se.«

Ale běda, kdyby na př. komorník některého
vyššího úředníka se pohádal někde s jiným pro
stým člověkem a náhodou ho V hádce zranil. Ta
ková privátní záležitost ihned by vzbudila tisícihla
sou ozvěnu, hned by rozjitřené davy hnaly prud
kým útokem na pána komorníka takového, okA
mžitě by seděl na lavici obžalovaných sám VY
soký hodnostář za to, co provedl zcela na svůj
vrub jeho sluha. Lid jest neomylný, vždy sprave
dlivý — bezpráví se páše jenom od správců zále
žitostí veřejných!?

Vladáři, ministři, komandanti jsou na světě dle
- moderní lidové logiky jenom pro amnestie, jen

|

tlivců, lid sám nutí úředníky k přetvářce, stará se
o to, aby lidé výše postavení nikdy se upřímně ne
dorozuměli s nejširšími vrstvami. Zfanatisované

krutě postiženého a uraženého, ale idou dále, ne
úprosně vyžadují, aby se ani děti nešťastníkovy
neodvážily pronésti přísný soud nad škůdci svého
rodu. Upřímný stesk se absolutně zapovídá, vše
cko musí býti ztajeno v době, kdy jiným lidem
se tleská k nespravedlivému spílání. A taková tak
tika poškozuje velice důležité zájmy lidu samého.

Osvícené století dvacáté jest věkem tak veli

kdy. I bezcitnost dovede se odívati v roucho hu
manity. Pro samou vodu nevidí se moře, pro Sa
mý vítr necítí se existence vzduchu. »Každému
stejná práva!« Ale tato práva nikoli jen podříze
ným. nýbrž i jiným a zvláště těm. kteří s houžev
natým nasazením všech svých sil brání bezpeč
nost a lidská nezadajná práva davů nejširších vů
bec.

Be Světoznámákola "8| KORUNA
pětiletou písemnou rárukou dodává

4 .LADIASLYŠVESTKA
Praha, Václavské n.83.

Úvěruhodným osobám též na mírné měs. splátky. Žádejte cenníky,

Kulturní jiskry.
Rektor pražské university 0 potřebě nábo

ženství. Dr. Mareš na veřejmé schůzi v Karlíně
dne 25. června pravil toto: »Život jednotlivého
člověka jest krátký; ale lidský život trvá, jest ne
smrtelný, věčný. Tomuto věčnému životu jest kaž

dý jednotlivec zavázán sloužiti. A slouží též ý. aždý,
kdo jest poslušen svého citu a pudu, i proti oč:
tavému rozumu. Pečuje o dobro pokolení ještě ne
zrozených, jako by on sám měl věčně žiti. V tomto

obmezeným sobeckým rozumem jednotlivcovým
Pravda přikazujícízávazně: služ životu věč
ném u i proti vlastnímu sobeckému zájmu, který
ti ukazuje tvůj rozum. Tato pravda jest kořen ve
škeré mravnosti, která znamená vyšší závaznost,
v zájmu převyšujícím každého, i hromadného jed

notlivce, Z té pravdy prýští náboženství, neboli
religio, závaznost vyššímu. Nemožno vykořeniti ji
z lidské mysli a nahradit rozumovou vědou. Ona
jest zvláštní výsadou lidské mysli, ona tvoří pod
statný charakter člověčenství. .. . Rozumové so

bectví, oceňující jednotlivosti pouze podle prospě
chu jednotlivce, spatřuje též ve smrti konec živo
ta, svádí ke zpronevěře životu věčnému, ježto roz
um vede k nevěře i v takový život. Avšak lidstvo
nemůže žíti v této nevěře. Opravdoví nevěrci vě
řící v tuto svou nevěru, již nenacházejí víru u lidí,
které pudí:cit k vyšší pravdě; jsou již jen dokladem
marnosti vzpoury jednotlivců proti životu věčné
mi.«

Houževnatost židovských starověrců. P. Ha

val napsal v Petites Relations ď Orient«: »Při
cházím právě z Jerusalema. Mohu pouze říci, že
jsem užasl, když jsem musil zjistit pravou zátopu
města a okolí židovstvem. Každý den, ano každou

hodinu přicházejí noví židé. V Jerusalemě samém
je dnes 100.000 ruských a 60.000 německých židů.
VHaitě je stálý příliv židovských přistěhovalců
přímo obrovský. V Safě iest dnes nejméně 20—25
tisíc židů, v Tiberiadě 6000. Dále jsou kolonie
francouszkých židů v Jauni, Mutelle, Sammarinu
a kolem jezera Hule. Podél toku hlavního Jordánu
v Tell el Kadi kvetou židovské osady rovněž. Na
cestě jsem slyšel. jak moji hebrejští spolucestující
pozdravují se hebrejsky. Četli také hebrejské ča
sopisy. Hleděl jsem se informovat o zionismu v Pa
lestině a dověděl jsem se toto: Už od mnoha let

dách severní Galilee. Posílá jim učitele, kteří tu
udílejí vyučování a vzdělávají a vychovávají mla
dou generaci k nejrůznějším odborům výroby. V
Jauni je na př. židovská továrna na látky. Než po
kusy tyto zatím příliš se nezdařily. Zdá se, že žid
se hodí pouze buď pro obchod anebo pro zeměděl
ství. Zionism. který je dnes podporován většinou
židovstva na celém světě, pojal za cíl sjednotit
Israelity celého světa na půdě Palestiny. Ježto po
třebovali společné řeči, zvolili si hebrejštinu. Ob
jevila se dále nutnost dostatečného zaměstnání a
výdělku pro kolonisty. Nakoupilo se proto nezdě
laných lánů polí v Palestině, kdež zřídila se ho
spodářství. Stojí už také židovské hospodářské
školy. Mezi zionisty v Palestině jeví se už také
hnutí pro obnovení židovské samostatnosti a staré
slávy národa israelského. Proslýchalo se také, že
Rothschild chce Palestinu od Turecka koupit.« —
Podobné a ještě výmluvnější zprávy o houžev
ratosti zionistů přináší tisk liberální.

Dr. Kaizl o novohusitském radikalismu. Zají
mavo již z toho, co jsme uveřejnili, jak psal tento
vynikající politik o bezhlavých kotrmelcích pře
dáků strany, ku které se hlásil sám. Ještě aspoň
několik dokumentů z jeho korespondence!

5, března 1896 jednali jsme v parlamentární
komisi o přijetí konservativních Moravanů. (Při
zvaný dr. Adolf Stránský jako vždy obojetný. Ba
denimu nadbíhá, v klubu a »Lidových Novinách«
dělá sprostého radikála.)

26. března 1896. Včera konečně z kuloárních
povídaček a hádanic došlo k jednání v klubu o vo
lební reformě; bylo ve formě slušné a klidné. Sluš
ní odpůrci jsou dr. Brzorád, šprýmař dr. Slavík,
komediant dr. Ed. Grégr, osli dr. Vašatý a jeho
sběř .. . Dr. Adolí Stránský .. . Tomu musí býti
zakroucen krk, sice bude pohroma politická, ale i
mravní. My vedli zápas dobře a byl by zakončil
se hned skvěle — asi 19 proti 9 (pro volební re
formu), kdyby dvojaký dr. Herold nebyl se vy

svátcích definitivně.
Mlnvil jsem dnes odpoledne s Eimem: Badeni

prý chce naši podporu, aby mohl čeliti levici. Zaji
stíme-li my mu podporu, může levici odříci žádání,
aby na Moravě byl zachován status duo, když ne
— ne. Na Moravě by dal: okresní zastupitelstvo,
zemědělskou radu a paritu ve sněmě i v zemském
výboru. (Jak si Badeni provedení toho předsta
voval, je ovšem hádankou. Poz. red.) Ergo dole
hnouti na Stránského: k tomu chceme na zítřek
nechati promluviti Tučka, Stránského i Žáčka zá
roveň s Badenim, aby jim řekl, oč jde — víc nic,
žádné prosby nebo presse, prostě ad audiendum.
Sezval jsem telegraficky všecky 3, žida nepřímo.

13. dubna 1896. V Čechách rýpou protimajo
ritě (klubu). Dr. Engel důsledně a mužně brání
majoritu. Dr. Herold ošklivě ramenaří. Pěkný pán
— kam vítr, tam plášť — opravdu i jiní (na př. dr.



Škarda) z té radikální agitace dostávají strach —
a přece je hloupost její tentokráte tak makavá na
bíle dni.

19. dubna 1896. 14. t. m. promluvil jsem velikou
řeč o severo-západní dráze při I. čtení a trvám,
předlohu jsem zabil; měl jsem výbomý den. Kaf

vládní předloze; když dormiuvil,setkal se v lavicích
s ministrem železnic Guttenbergem a řekl asi: Ex
cellenz, so war es všelleicht recht? rozumí se vel
mi deferentně. Guttenberg pochválil: Ja, ja, so ist
es ganz entsprechend, a Kaftan zářil. Já mám pře
svědčení, že v tom bakšiš. Pak ve dvou seděních
klubu musil jsem se s Kaftanem práti, abych obhá
jil svou příkrou oposici proti předloze a klub v ní
utvrdil. Kaftan— ne z neznalosti věci — mluvil
pro jako officiosus, ale, jsa ze všech posic vyhnán,
blábotil a povídal, jen aby věc zatemnil a kolegy
oblafl. Však já ho podržím na mušce.

14. května 1896. Svolal jsem klub na berní re
formu na sobotu (9.-5.), nesešel se. Svotal jsem na
pondělí (11.-5.) dop. — nesešel se; pak na II. 5.
večer a už ve tři čtvrtě na 8. nebyl kompetentní.
Ó, tak obstrukci?! — Dne 12. 5. zase večer klub,
na denním pořádku resoluce našeho odmítání vlád
ní předlohy o sev.-záp. dráze; rokováno a 14 proti
7 hl. usneseno přijati také tuto vládní předlohu.
Ale zároveň seděl železniční výbor. jenž formálně
učiněným usnesením na odklad hodil předlohu pod
stůl. Prot pak 13. 5. usnesla se parlamentární ko
mise v communiaue zastříti toto opozděné naše
převrácení s křížkem po funuse.
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Znovuzlacení a. opravy
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL
V LITOMYŠLI.

Sociální besídka.
Strannická politika nad zájem obecmý. Soc.

demokraté chtějí od státu příspěvek 2 milionů K
do pokladen organisovaných nezaměstnaných děl
níků a na obci pražské a obcích předměstských
žádají pojištění svých organisovaných sodruhů.
>České Slovo« však o chytrosti soc. demokratů
napsalo: »Návrh statutu dozorčí komise ústavu
pro sprostředkování práce král. hlav. města Pra
hy, jimž mělo býti zavedeno pro v Praze bydlící
organisované dělníky pojištění proti nezaměstna
nosti, vrácen byl dozorčí komisi městkou radou
pražskou, která neschválila navržený statut proto,
že pojištění jest jednostranné, více méně premií
orgauisovaných dělníků. Dozorčí kornise po ostré
debatě usnesla se jednomyslně přes protest zá
stupce městské rady dra Baštýře setrvati na svém
původním usnesení. Protest dra Baštýře došel po
depření zástupcem zemské jednoty řemeslných a
živnostenských společenstev jednatelem téže kor
porace p. Malinou, který předložil ostrý písemný
protest uvedené jednoty, jež ohradila se co nejdů
razněji proti tomu, aby z peněz poplatnictva dává
ny byly dary tohoto druhu. Městská rada pražská,
jak se nám sděluje, opětně zarnítla návrh komise a
usnesla se dožádati písemného dobrozdání praž
ských společenstev.« — Návrh dra Baštýře chce,
aby obecní péče dotýkala se všech nezaměstna
ných dělníků, kteří aspoň rok v Praze bydlí.

Z právních poměrů sousedů k sobě. Sousedo
va drůbežčiní druhému sousedu v zahradě veliké
škody a napomenutí ničeho nepomáhá. Co má po
škozený činiti? Poškozený nechť požádá souse
da, aby zvýšil neb upravil plot aneb vůbec nepou
štěl drůbeže ven. Neuposlechne-li. může se poško
zený chránit zajmutím drůbeže. Náhradu škody
majitel drůbeže dáti musí. Zajme-li soused drůbež,
nechť zajme jen tolik. totiž v té ceně, kolik činí
jeho škoda. Škoda se oznámí ihned obecnímu sta
rostovi, který je povinen se znalci škodu zjistiti,
odhadnouti a škůdce odsouditi. Proti odhadu sta
rostou a znalci provedenému nelze se odvolati. Do
8 dnů po zájmu, nevyrovnal-li se majitel drůbeže s
poškozeným, musí však podati žalobu. — Činí-li
holub sousedovi na střeše škody, jak se má poško
zený soused zachovati? Příslušné zákony| proti
drůbeži ($ 1321. všeob. zák. obč.) jednají pouze
o náhradě škody způsobené dobytkem a drůbeží
na cizím pozemku. Nezbývá tudíž nic jiného než
holuby přiměřenoumocí neb nástrahami (strašáky)
zaháněti. Byla-li by však škoda. kterou holubi na

střeše Šindelové neb doškové způsobili, skutečně
citelná, může soused Žžalovati na náhradu ško
dy. — Výměnkář má v sousedním domě vymíněný
bezplatný byt. Má při tom také právo chovati do
bytek a drůbež, když je jen jeden chlév? Služeb
nost příbytku poskytuje oprávněnému výměnkáři
právo chovati drůbež a pod. Jen potud, pokud není
k tomu třeba jiných místností, než než na které
se služebnost vztahuje. Nejsou-li mezi těmito míst
nostmi chlévy, nemůže výměnkář chovati hovězí
a vepřový dobytek. Drůbež ovšem jen potud, po
kud k tomu místnosti mu příslušející. stačí.

Ubohé. Celá se třesouc, stížena vysýcháním
míchy a průtrží, byla od chudé své obce do cho
robince při Utulně slepých dívek v Praze na Kam
pě dopravena slepá dívka M. Jeřábková. Jaké to
dobrodiní pro obec, ale ještě větší pro takové u
bohé stvoření! A podobných ubohých nevidomých
dívek již se na Kampě nalézá více, mezi nimi ně
které, o něž by se venku nikdo nestaral a jež by
venku nejbídnější život vésti musely. Takové je
ště i jinými neduhy sklíčené nemohou v chorobin
ci vůbec nic pracovati a jen se modlí za dobrodin
ce, kteří svými příspěvky správě ústavu pomáhají
je z bídy vytrhnouti a život jim zpříjemniti. Kéž by

zde neb venku, nebo na mírné splátky umožnil,
aby chorobinec těch slepých dívek se mohl roz
šířiti! V Útulně a chorobinci nalézá se již 33 nej
chudších nevidomých dívek, jichžto celé zaopatření,
výchova a vzdělání spočívá ponejvíce na dobro
činnosti naší širší veřejnosti. Také lidumilní čte
náři tohoto listu těmto nejnešťastnějším pomoci své
jistě neodepřou. Při uctívání památky drahých
zemřelých, při svatbách a každé příležitosti vzpo
menou na utrpení dívek v Útulně a chorobinci sle
pých dívek v Praze Ill. na Kampě č. 33.

Zase jeden. Pokladník soc. demokratické sku
piny svazu kovodělníků v Hohenbergu, Hutman,
zodpovídal se dne 13. června před soudem ve Sv.
Hypolitu ze zpronevěry 4100 K spolkových "eněz.
Soudr. Hutman byl velkým křiklounem proti křesť.
sociálům, kterým často vytýkal, že uctívají modlu
>Ber«. Před soudem se snažil část své viny sva
liti na kontrolu, ale lži mu nepornohly. Byl odsou
zen k těžkému Žaláři na půl roku.

Soc. demokratická Iidumilnost. Již bylo zmíně
no, jak soc. demokratický úředník Rudolf Merta
byl po osmnáctileté poctivé službě vyhozen od
autonomistů ze všeobecné pokladny v Brně jedině
proto, že chtěl zůstati na dále centralistou. Merta
se nedal, žaloval. Soud se protahoval, rudá správa
pokladny mohla soudní řízení vydržeti již proto,
že >»lidumilní«pohlaváři neplatili spor ze svých
kapes. Konečně Merta vyhrál. Soc. dem. centrali
stický >Proletář« píše o aféře takto: »Na 10.000 K
z peněz vybraných po haléřích na nemocenských
příspěvcích od členstva pojištěného v této poklad
ně vyhozeno separatistickým výborem »humanní
ho« dělnického ústavu jen k tomu účelu, aby na
jednom z úředníků vykonána býti mohla pomsta,
aby mohl býti i s rodinou poškozen neb i zničen,
a druzí zastrašení jsouce, neodvážili se míti jiné
mínění a jiný názor na svět a Život, než mají
jejich »demokratičtí« zaměstnavatelé... . Separa
tisté musili býti měšťáckými soudy donucení k to
mu, aby napravili bezpráví, jehož se dopustili na
zřízenci. Měšťáckými soudy musili býti Vaněk, Tu
sar, Hybeš, starý Burian, Špera a kromě nich asi
tucet dělníků továrních, zasedajících s nimi ve
správě pokladny, poučení o tom, že ani ty špatné,
zastaralé a nespravedlivé a sociálními demokraty
tak potírané kapitalistické řády a zákony nedovolu
jí, aby kapitalista zaměstnavatel tak jednal se
svým zřízencem, jako jednali oni se zasloužilým
soudruhem Mertou. Větší potupu si již sotva bude
moci vzíti s sebou do hrobu starý Hybeš, který
vypovídací úkaz Mertův vlastnoručně podepsal...
Teprve během procesu přesvědčili jsme se, že
propuštěním Merty nedopustila se Vaňkova klika
té největší ničemností vůči soudr. Mertovi. Nej
větším jejich bídáctvím bylo, že chtěli také rodinu
Merty okrásti o nároky na pensijní, vdovskou a
sirotčí podporu . . - Ti lidé, kteří Mertu vyhodili
z práce a chtěli jeho rodinu okrásti o vdovskou a
sirotčí rentu, titíž lidé šálí lid dále, vydávajíce se
za sociální demokraty.«

Všecko toto volání soc. dem. poplatníky ne
hne. Ti již jsou zpracování tak, že zvolili za po
slance znovu samého Tusara, který se zachoval k
své první manželce a dítěti způsobem tak bez
citným. Nejsou již sobečtí jenom jednotlivci, i celé
davy vyznávají tu zásadu, že nejlépe jest zůstati
tam, kde kyne největší zisk. Ti, kteří se k Mertovi
zachovali tak byrokraticky, budou vládnouti mocně
dále neztenčenému množství poplatníků. Za šika
nování vylíčeného druhu nadá se ovšem statečně
měšťákům, ale soc. dem. pohlaváři budou před
každým soudem lidu bezpečni.

Křestní listy
(exoffo) 40 kusů za 60 haléřůnabízí

Biskopská knihtiskárna.

PENSIONÁT
Voršilek v České Skalici.

Tro ní soukromá
divěl Aosranské škola
německá.

S ní spojenopraktické vzdě
dáni chovanekv kursech hospodyňských a obchodních, jakoži
vyučov. cizím řečem, hudbě,
malbě, ručním pracím atd.

Krásná poloha, velká zahrada,
vzdušné místnosti, vydatná strava.

| Školní rok začíná 15.záři.
Další zprávy podá ochotně představená.

arevná

kostelní
Okna 13prmdeí

F'r. Uhlíř,
v Třebechovicích u Hradce

Králové.

Cenníkyarospočtymapožádání
adarma,

KBD XG8b XCSDX 68b XčEb X

ÉJan Horák, :soukenník
i v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kollekci
nejnovějšíchdruhů pravých*

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

zemských,
Četná uzmámí zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

skoušku,
MVolejemné látky na taláry. be
ž Též na splátkybez zvýšenícen! n
KGSDX CSDX GB X 6D X GBĎX

Svatováclavské MaticeŠkolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější nákupní pramen v Rakouskuveškerých
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Kovového mínáčiní ne vřrobnách nejrtaršíhozávodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
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Různé zprávy.
Zpráva očitého svědka o atentátu. Vysoký dvorní

funkcionář,člen- družiny arcivévody Františka Ferdi
nanda, sdělit tyto podrobnosti: O 9. hod, 25 min. příjel
pan arcivévoda před Filipovičův fábor. V:10 hod. 10 mi
nut jelo se v automobilech ďále ulicí Mustaje bega a A
ppelovým nábřežím k radnici, Za této jizdy k radnici,
jež trvala 10 minut, měla býti prohlédnuta zběžně různá
vojenská zařízení na této cestě. Za jízdy k radnici byl
spáchán prvý pumový útok Čabrinovičem. Arcivévoda
zpozoroval vržení pumy. a rychle ve voze vstal. Levou
rukou odrazil vražednou střelu a odmrštil ji na ulici.
Teprve na zemi vybuchla a účinek byl strašný: Auto
mobil byl třískami pumy též zasažen. Jedna ze střepin
dopadla na zemi asi 1 a půl cm daleko od benzinové ná
držky arcivévodského automobilu. Kdyby dopadla do
benzinové nádržky, byl by automobil nevyhmitelným vý
buchem roztrhán na kusy. Osoby, sedící v automobilu,
byly by již nyní propadli strašlivé smrti Pan arcivévoda
a paní vévodkyně z Hohenbergu rychle vystoupili. S
úplnou duchapřítomnost! myslil pan arcivévoda přede
vším na svou zbožňovanou choť a prosil ji láskyplně,
aby se další jízdy již nesúčastnia. nýbrž aby Se vrá
+ila do konaku a aby oďtamtud jela do Ilidže, a aby
jej tam očekávala. Slova pana arcivévody, jež kolem
jdoucí zcela zřetelně slyšeli, zněla: »Prosím Tě, milá
Žotinko, vrať se přímo do IHdže a očekávej mne tam.<
Paní vévodkyně z Hohenbergu nechtěla však ve vřelé
lásce svého jasného chotě zůstaviti samotného právě v
hodině nebezpečí. Ani na krátké minuty. Odpověděla se
starostlivou a smutnou tváří: »Zástanu u Tebe, Fran
tišku! Neopustim Tě, kde jsi Ty, chci také já zůstati!«
Donucen byv takto, musil pan arcivévoda povoliti a
vznešené panstvo vstoupilo opětně do automobilu. Jeli
nyní v automobilu hr. Harracha, jenž dříve jel za jich
vlastním a pokračovali v cestě na radnici. Po uvítání
starostou mělo se po 20minutovém zdržení pokračovatl
v jízdě automobilem k novému zemskému museu přes
Appelovo nábřeží, třídu Františka Josefa, Rudolfovou u
licí, přes Ferhadiji, Cemalusu a Hizetu. Tento pořad
jízdy byl však z rozkazu pana arcivévody změněn. Pan
arcivévoda chtěl totiž navštíviti křídelního pobočníka
polního zbrojmistra Potiorka jenž byl při pumovém a
tentátu zraněn pumovou střepinou na krku a dopraven
do vojenské nemocnice, aby se přesvědčil osobně o jeho
zdravotním stavu. ŠI. Merizzi a hr. Boos-Waldeck seděli
v automobilu, jenž jel za arcivévodským automobilem.
Hr. Boos-Waldeckoví byla kusem olova prostřelena po
délce čapka. Bylo pravým zázrakem, že vyvázl bez Úú
razu. Za jízdy do nemocnice spáchal pak Princip svůj

děsný revolverový atentát. Vypátil oba výstřely z brow
ningové bambitky ráže 9 mm. Přvní kule zasáhla vé
vodkyní z Hohenbergu na levém boku. Vnikla u šněro
vačký na pravo do života, druhá kule vnikla- arcivévo
dovi u druhého distinkčního odznaku generála jízdy do
krku.a prorazila tepnu. Vznešení manželé klesli do pře
du a vydechli duši, aniž mnoho trpěli. Náš důvěrník,
jemuž při jeho líčení několikráte vytryskly slzy z očí,
soudí. že též, kdyby se druhý atentát byl nezdařil, ne
byli by arcivévoda a vévodkyně přece smrti ušli. By
li by na zpáteční cestě musili jeti skutečnou alejí vrha
telů pum. Zákeřní vrahové musili býti dle dlouho při
pravovaného plánu rozdělení na celou jízdní dráhu, aby.
kdyby jeden z pokusů o atentát byl bezvýsledným, byl
spáchán nový, až konečně by byl nastal bohopustý vý
sledek. Že po celé cestě nejvyššího panstva byl rozdělen
větší počet vrhatelů pum, vysvítá též z toho, že Prin
cip spáchal revolverový útok na místě, kudy dle pro
gramu automobily vůbec neměly jeti Domněnka 0

spiknutí velikého počtu vrahů potvrzuje se též tím. že
po atentátu bylo zatčeno asi 20 individuí. protože všich
ni jsou naléhavě podezřelí, ba částečně dokonce usvěd
čení, že byli súčastnění na bezbožném zločinu.

Tušení následníka. Před nastoupením cesty několi
krát se vyjádřil. že je nějak neobyčejně stísněn a že by
byl rád, kdyby ho nějaká velká překážka zdržela. Vé
vodkyně, když jí bylo zbraňováno jeti do Bosny, ježto
cesta jest nebezpečná, pravila: »Tu teprve jest mojí po
vinností, abych jela.« Arcikniže se také před odjezdem
do Bosny vyzpovídal a přistoupil k stolu Páně.

Děti arciknižecí, dva synové a dceruška, 13letá. nej
starší. otcem svým před cestou do Bosny zavezeny na
zámek do Chlumce u Třeboně. Smutná zvěst došla do
zámku po polední v neděli. byla však utajena až do ve
čera. Odpoledním vlakem přijela hraběnka Chotková a
tu sděleno dětem, že rodiče jsou těžce nemocní, aby se
šly za ně pomodliti do kostela. A teprve zde 0 7. hod.
večer na arciknfžecí oratoři sdělil vychovatel Th.Dr.
Stanovský celou pravdu. Nitrem zatřásl pohled na ubohé
dítky, jež náhle připraveny byly o drahé rodiče. . - Na
základě závěti, otevřené 30. června mocnářem, připadají
dětem po arciknfižeti velkostatky Konopiště, Chlumec a
statek v Horních Rakousích. zároveň S pojistkou na 9
mil. K. Vévodkyně byla prý pojištěna na 15 mil. K. —
Poručníkem osiřelých dítek jmenován strýček jejich dr.
Jaroslav hr. Thun.

Prohlášení srbské vlády. Vláda zmocnila Srbskou
tiskovou kancelář k tomuto prohlášení: Srbsko jako vše
cek ostatní vzdělaný svět je prodchnuto odporem proti
útoku a útočníkům. Divíme se, jak mohly německé, ra
Kouské a maďarské listy použiti tohoto nekvalifikova
tehého činu zmatených, duševně chorých lidí, aby ob
viňovaly a napadaly Srbsko, které v poslední době ne
opomenulo (ničeho, aby zlepšilo styky se sousedním
mocnářstvím a učinilo je přátelštějšími. Srbská vláda
soudí, že smutná událost sarajevská ji ukládá, aby sou

| středila veškerý svůj zřetel na rejdy podezřelých živlů,
a jsou-li na srbském území, učinila nejpřísnější opatření,
aby zmařila jejich činnost, pokud jest to možným u ab
normálních, exaltovaných lidí. Srbské vládě, jež činí
vše, aby styky mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem 0

snovala na přátelském základě, jsou události, jako je ne
dávná událost sarajevská, zrovna tak nepříjemny, jako
vládě rakousko-uherské, a pokud jest v její moci, ne
opomene ničeho, aby se mysli uklidnily a hospodářské
styky mezi Rakousko-Uherskem a Srbskern nebyly pře
rušeny událostmi, za něž nesmí se ani Srbsku, ani jeho
vládě přičítati zodpovědnost..

Výpověď vraha Principa. Vrah dle zprávy maďar
ského »Aaz Estu« doznal: »Citim se vinen. Přišel jsem
sem s úmyslem provésti atentát. Nepůsobil na mne ni
kterak cizi vliv. Již jako žák čtvrté třídy gymnasijní
četl jsem anarchistické knihy a anarchismus stal se ml
opravdu vášní Tuto vášeň mohl jsem nyní konečně u
spokojit. Když četl jsem anarchistické listy a knihy,
dospěl jsem k přesvědčení, že na světě není nic krásněj
šího, než provésti atentát. Vytkl jsem si úkolem usmr
titi bezpodmínečně sloup mocnářství, což se mi nyní
konečně zdařilo. Ke konci května slyšel, resp. četl jsem
v Bělehradě, že arcivévoda následník přibude koncem
června do Sarajeva. Rozhodl jsem se použíti této pří
ležitosti k provedení svého úmyslu. Přišel jsem sem v
červnu a najal sem si byt u svého přítele Danila Iliče,
bývalého učitele. Revolver a náboje obdržel jsem v
Bělehradě od jednoho komity, ale nesdělil jsem mu nic

„o svém úmyslu. V Sarajevě stýkal jsem se s více lid
mi, ale jen s těmi, o nichž jsem věděl, že není proti nim
naprosto žádného podezření. V den atentátu jsem mnoho
neuvažoval. Setrval jsem pevně při svém rozhodnutí
a chtěl jsem provésti atentát již tehdy, když automobil
jel k radnici. Když jsem slyšel o pumovém, zatím pro
vedeném útoku, rozhodl jsem se čekati na návrat arci
vévodův z radnice. Když se automobil vracel, viděl jsem,
že po boku arcivévody následníka sedí dáma. V první
chvíli chtěl jsem vzhledem na tuto dámu od útoku u
pustiti. Ale již v nejbližší chvíli jsem se jinak rozhodl.
Chtěl jsem provésti svůj záměr, i kdybych při tom měl

"usmrtiti tuto dámu. Když automobil jel kolem rohu, po
čal jsem stříleti, ale neviděl jsem již, zdali kulemi, jež
jsem vystřelil, byl kdo zasažen nebo ne. Neviděl jsem
vůbec nic. poněvadž se všech stran se na mné dorá
želo a tlouklo. Nelitoval jsem svého činu, naopak cítím
uspokojení, že moli jsem provésti dicuho zamýšlený ú
mysl. S pumovým atentátem nemám nic společného. Když
jsem však slyšel výbuch, myslil jsem si:>Hle, jsou ještě
lidé, kteří smýšlejí stejně jako jál< To mne postlilo ještě
více v mém rozhodnutí.« — Patrno tedy, že anarchisti
cké rejdy olupují netoliko o zdravý rozum, ale i 0 po
slední špetku lidského citu.

Odsouzení zastanci Bejlisovi. V procesu, zavedeném
s 2 petrohradskými advokáty. poněvadž za přelíčení
s Bejlisem podepsali resoluci, jejíž obsah byl pro soud
nictví a soudy urážlivým, byl dne 19. června po tří
denním líčení vynesen rozsudek, Advokáti Sokolov a
Kerenský byli odsouzeni do vězení na 3 měsíců, ostatní
do vězení na 6 měsíců. — Celkem tedy 13 let a 4 mě
síce uštědřeno advokátům, většmou to židům, kteří do
pustili se urážky ruského soudnictví. U nás svého času
Židovští advokáti a žurnalisti zcela beztrestně prováděl
takovou kritiku rozsudku nad Hilsnerem, že až zarážek,
jak to mohly povolané orgány trpěti.

Indián čítající 128 let. Shroucen a třesa se — ale
přece jasně mžikaje ostrýma, lesknoucíma se očima, za
halen ve svůj pestrý národní kroj s ozdobou pohlavára,
nádhernou pérovou korunou na hlavě— přijel do Mimea
pole Wa-be-ne-gev-ves, 128letý náčelník indiánského
kmene Chippevů, který dnes má občanské jméno John
Smith. Když se narodil, tu ještě nedotknutelný prales
pokrýval loviště rudých mužů. tehdy ještě panovala do
ba hrdinských skutků náčelnických, tehdy byli rudoši
ještě nespoutaní synové prerií a svobody. A dnes vše
se tak změnilo — a stařičký náčelník, který jest již přes
sto roků kmenovým náčelníkem jednoho z kmenů kdysi
nejmocnějších — rozhodl se ještě před svou smrtí na
větívii velké město, kde jako mladík se na bujném oři
preriemi proháněl. John Smith podle svého počítání jest
128 roků stár a že o mnoho »mladším“ není. dokazují ú
řední záznamy státní, v nichž jest zmínka o něm jako
synovi náčelníka kmene Chippevů již před 116 roky.
Třebas stářím zlomen, může ještě sám dobře choditi,
jeho smysly, zrak i sluch výborně mu dosud slouží, jako
kdysi, když se po bojišti orlím zrakem rozhlížel. když
v houštimách prerie zaslechl sebe menší podezřelý šu
stot. Přes to hluk a ruch velkoměsta doléhá naň velmi
tísnivě. Toužil stále po tichu a volnosti širých lesů a
rurmlal rozlobeně: »Tak mnoho vozů. totik hhuku je
zdel« Stařec, který zná jen několik anglických slov,
mluvil rodnou řečí o svých hrdinných skutcích mládí a
svobody a smutných domech přitomnosti. »Můj národ
hyne«, pravil starý náčelník, »a já zahynu také brzy.
Mládí a štěstí mého národa uplynuly jako voda — a já
jsem přišel do Mineapole, abych spatřil ty. kteří byli
příčinou zániku našeho, abych spatřil bohatství a po
klady, které vybudovali na troskách mého Ikdu.« Pak
mluvil o vetiké bitvě před 70 roky, v níž zvttězily ještě
tomahavky nad zbraní bělochů, jak před šedesáti lety
vedl svůj národ do svaté války za svobodu prerií proti
bitým uchvatitetům. Ve velkém povstání Indiánů v roce
1862 stál již po boku bětochů, aby jim pomáhal proti
bratřím, poněvadž viděl Již napřed. že odpor jestmarný.
»Tehdy proděkl jsem strašlivou řež u Nového Ulmu.
bych v prudké jizdě donesl bftým usedříkům zprávu O

hrozicím nebezpečenství. A všichni ostatní padli zaoběť
jedovatým šipům bratrským.«

Soclalistický poslamec a biskup. Krakovská »Ilustr.
Oaz. Polska« přináší obsah listu bývalého soclátně-de
mokratického poslance Vit. Regera. Reger churavěl tu
berkulosou a opuštěn ode všech soudruhů, zaslal list
biskupu Polczarovi, v němž jej pros[ o pomoc. V listě
tom píše: »Vím, že jsem se často prohřešit na duchov
ních a církvi. Lituji toho nyní. Přesvědčení, jež nyní jsem
získal, změnilo ve mmě mínění zlých lidí. Myslím, že

V svém hrozném neštěstí, opuštěn jsa ode všech, odva
žuji se obrátiti na vás, otce a biskupa všech, o pomoc.
Nechci církevní fondy zkrátiti a zavazuji se, jakmile jen
poněkud se pozdravím, vše opět navrátiti. S dětinskou
důvěrou vás prosím, byste můj dopis blahovolně přilal
a až do smrti chci prokázané mi dobrodiní velebiti.« —
Reger byl ještě před 10 lety nejpřednějším sociálně
demokratickým vůdcem ve Slezsku. Dokud mohl konati
služby agitační straně, popřáno mu živobytl, když ale
nezhojitehhě onemocněl, odkopla jej strana jako starý
brak. Tomu je židé nenaučili. A tak nezbylo ubohému
bývalému vůdci nic jiného, než aby se obrátil tam,
kde charita ještě, jako vždy před tim, má svůj asyl —
psal katolickému biskupu.

Soc. dem. »vlastemec«. Tajemník socialistů-centraki
stů na Ostravsku Brda prohlásil, podle zprávy Dzien
niku Cieszynského na schůzi v Německé Lutyni: »Já
sám posílám své děti z důvodů hospodářských do škoty
německé. A jsem Čechem. Kam by došel člověk s ja
zykem českým nebo polským, kdyby neuměl německy?«
— To má být vůdce dělníků?

Všelicos. Klofáčova »Zlatá husa« dle všeho dostane
se na buben: zástupce Městské spořitemy pražské dr.
V. Podlipný podal u zemského soudu žádost na provede
ní exekuční dražby. — Letos 21. srpna nastane úplné
zatmění slunce nejprve na severu od pevniny severo

americké, načež rychlostí 930 metrů ve vteřině rozvine
se přes Gronsko, Skandinavii. západní Rusko, Černé
moře až do Indie. Pás úplného zatmění jest 160 kilometrů
široký a 11.000km dlouhý. — Starokatolická církev má
v Rakousku celkem 26.832 členů. V Čechách z toho je
5265 duší, Přístupů zaznamenáno r. 1913 v celém Ra
kousku 918,odstupů 200. — Na Černé Hoře 'jest nedo
statek katolických kněží, proto »Riječke novine< vyzý

vají, aby se přihlásiki kněží, kteří by se misionářskému
úřadu na Černé Hoře věnovati chtěli. — V anglickém
Manchestru je 130.000katolíků ve 40 farnostech, z nichž
každá má katolickou školu. Katolící jsou zastoupení v
senátě, městské radě a smírčkn soudě. — Organisace
realistické strany v Kolíně a v Chocni odsoudily spo
jenectví vedení strany s národními socialisty, jakož i
vystupování prof. Masaryka a dra Boučka v. aféře Švi
hově. — Holandská královna Vilemina odvolala před
platné na hlavní orgán hohandských liberálů Nienwer
Rotterdamer Courent«, poněvadž ve více článcích hrubě
se posmíval božství Kristovu. Královna oznámila redak
ci, že ve svém domě nemůže trpěti žádného listu, který
porušuje její nejsvětější city tak pustým způsobem. —
K protestu katoliků severoamerických proti poslání býv.
purkmistra římského Nathana jako zástupce Italie k 0
tevření panamského průplavu přidružila se i ostatní vy
znání. ano i židé. — V Praze objeven nový policejní
špici. Jest to anarchistický spisovatel Karel Držek,kte
rý za služby policii dostával až 200 K měsíčně.

Může člověk změníti tvar zeměkoule? Odpověď na
tuto otázku má nyní v nejbližší době dáti přesné měření
v Australii V Burrinjuku v Novém Jičním Walesu byla
zřízena údolní přehrada, která bude moci pojmouti skoro
miliardu krychlových metrů vody. Na jejím dně ve
hloubce 70 m bude totiž spočívati váha 20.000 milionů
centů. Ježto v poslední době stále se ujímá názor, že
kamenita kora země není tak tvrdá, za jak tvrdou je
považována. má zde býti učiněna zkouška. Nesmírně
jemnými měřícími aparáty má býti zjištěno, zdali po
naplnění tohoto umělého jezera nastane sklonění po
vrchní vrstvy země, jež by mohlo míti význam pozo
ruhodný.

Povětrnost v červenci. Theorie prof. K. V. Zengera
vykazuje na měsíc červenec osm povětrnostních poruch,
které připadají na 8., 13., 15.. 19., 25. 26. a 28. čer
vence, z těchto působí zvýšenou silou poruchy ze dne
13., 26. a 28. července. Poněvadž poruchy po celém
měsíci v krátkých přestávkách jsou rozděleny, možno
předvídati, že v červenci budou dostavovati se časté. s
elektrickými výboji spojené, avšak nikoliv dlouho trva
jící deště. Teplota bude na počátku měsíce bezpochyby
chladnější, uprostřed a ke konci měsíce trochu teplejší.
Počátek měsíce nalézá se pod vlivem velmi silné po
větrnostní poruchy a proto přinese lehčí bouře a později
deštivé počasí. Teplota poklesne brzo pod denní nor
mální průměr a odchylky od denního normálu budou do
sti veliké. Po přechodném zlepšení počasí dostaví se již
okolo 6. lehčí bouřky, které až do 8. potrvají. Dne 9. se
obloha úplně zamračí, bouře ochabnou, za to nastane
deštivé počasí které s malými přestávkami vydrží až do
10. Dne 11. tlakoměr bude stoupati. srážky přestanou
a již v následujících dnech nastane oteplení počasí. Silná
porucha z 13. bude jeviti se již 12. Tlakoměr znovu bu
de klesati, oteplí se a převládati bude parné a dusné
počasí. Ve dnech mezi 12. až 15. bude počasí náchylné
k bouřím a později dostaví se deště. Teplota kolisati bu
de okolo normálu. Od 15. ukáže stoupající tlakoměr blí
žící se polepšení počasí. Bouřky a deště znenáhla pře
stanou a nyní dostaví se perioda teplých letních dnů.
Viiv slabší poruchy z 19. vyvolá lehčí místní bouře.



Teprve velmi silná porucha ze dne 26. přinese značnější
aměnu počasí. Teplota bude již ve dnech mezi 20. áž
24. červencem silně stoupati, vzduch následkem značného
vypatování vody bude parný a dusný, Poruchy ze 25.
a 2. ohlásí se silnými bouřemi a vydatnými srážkami.
Dle místních poměrů mohou dostaviti se též, kde pod

mínky tomu jsou přiznívy, krupobití a lijavce. Ke konci
měsíce nastane proměnlivé, poněkud chladnější počasí,
nácbylné k častým dešťům. Od 28. bude tlakoměr však
štoupati a srážky ponenáhlu přestanou. Na počátku srpna
se pak počasí přechodně vyjasní a polepší.

Nepřehlédněte i
Výhodná příležitostná
koupě pro knihovny!

místoK jen
Máj, roč. X. Stran 629.. . . . .12— 6—
Zvon, roč. XIL Stran 780 . . . .12— 5—
Zvon, roč. XIII. Stran 780.. . „12— 5—
Vlček: Spisy, seš. L—24. . . . . 580 3—
Kosmák: Obrázky z Kukátka. 230
Tolstoj: Vzkříšení, B12 str.. 180 1—
Tolstoj:Povídky,436str. 2.. 160—0
Lie: Vojta Proklouz, str. 140. . . 120 —70
Seidlová: Kuchařka Jitřenky, str.

245, váz. -< © < © © +... 2—
Sahula:- Rozmarné příhody, I. —«. 220 180
Sahula: Rozmar. příhody, IL, str. 176 180 140
Sahula: Veselé chvíle, str. 270.. . 220 180
Brynych: Štít víry, str. 108.. . 
Mimra: Obrázky ze smíšené osady,

str. 168 . . —86 —50
Brodský: Naši přátelé, str. 100 . - —80 —40

Kdo so chce navšit německy, kup si
výborné příručky:

Schulz-Vorovka: Vzorná cvičení řeči.
německé, váz.. « . .- - « «

Vymazal: Lidová učebnice němčiny
Sohulz-Vorovka: Rozmluvy Cecha

s Němcem,váz... ©- . « « 2—
Glaser: Německy snadno a lehce. 140

Pro turisty ZE, opi, prěrodoemapy a plány lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum,

120 —50

3—
150

VARHANY HARMONIA

VÝHODNÉPLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉ CEN
NÍKY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU

VÝROBKY PRVÉ
Ji Ho ŘÁDU

NEJČESTNĚJŠÍ Vy
ZNAMENÁNÍ.|
CÍs. AKRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.

JAUOJ19T09384MOJA"SPZ"MUUTÁK

DRAŽBA

odbývati se bude v místnostechzast .várny
v sobotu dne 18.července194

a započne o 9. hod. ranní

NA ZÁSTAVY
veškeré pozůstávající z klenotů, hodinek,
šatstva, prádla, obuvi a rozličných druhů

látek, kol, houslí atd., které až
do konce měsíce května 1914 propadly.

Zástavy do dražby propadlé možno
ještěpředdražbou ve čtvrtek dol2'/4h.
odpol. pouze u pokladny zastavárenské
zúrokovati aneb vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá
se druhá dražba25, července 1914.

Po 14 dní před dražbou čítá se mimo
úrok ještě dražební poplatek 2 h
z 1 koruny!

V pátek před dražbou a vden
dražby se vůbeo neúřaduje.

VRARENNRRERNERNNNY
Lehké

letní látky
a mohéry

ty

V.J.Špalek,
Hradec Králové. x

KRNRNANNNNMNRNNNNNU

Všeobecná úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ruč. obmez.

v Hradci Králové Palackéhotřídač 40
I. poschodí

poskytuje zálohy na zboží, cenné papíry a

Vklady úročí sazbou

mínek kulantních.

množství na skladě.

uměl. prům. závod řez

— V ŽAMBERKU

Zal. 1860. Zal. 1850.

Karol Zavadil,

AntoninZavadil
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvua sl.
patronátním úřadůmdoporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v košdém slobu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.

. Jem rmění práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu

ařízení provádí se co nejpedlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání pv ruce.

Tombolové
výhry

100 kusů
krásných předmětů praktic.,
ozdobných a žertovných za
K 6—, 8—, .10—, 12—.

Losy a čisla zdarma.

Lampiony, ohňostroje,
výlet. sklenicena pívo,

- povětrné balony
a veškeré předměty ku svý
šeníveselíetníchzábav dodá

Vám nejvýhodněji

obchodní dům „U města Paříže“

L. J, PEK,Kostelec n. 0.
Komické kostymy, které všude velkou švandu pů

sobi, se za mírný honorář zapůjdují.
Novinky:

Povětrný balon „Čáp s děckem“ neb „Orel“
s pohybliv. křídly. — Pegoudovo létadlo.

10 kusů K 1:20.

Spolkům dodám žertovné předměty o výletech ku pro
deji do komise, neprodané přijmu v plné ceně spět.

Žádejte cenik.
Tombola mušlová, obsahující 50 kusů předmětůve
směs z mušlí jako řitiček, rámečků, sirníčků, stojánků

na hodinky a j. v. za K 6—.
Tombola celuloidová, obsahující60 kusů celuloido

vých předmětů jako figurek,zriřátek, žertov. předmětůaj v.zaK6-—.

skvosty,

JAT Mdle výpovědi. = k

Prospekty zdarma a franko.

=——=Cenníky na požádání zdarma. ———

bářský,pozlacovačskýa

doporučuje svůj odborný závod

eskontuje účty a směnky,

povoluje úvěry osobní.

Obstarává inkasso směnek a účtů za pod

Uhlí, dříví, koks všech druhů a v každém

JOS. ROUS,

oktářnictví

pro kostelní práce.

Renovování starých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostíza ceny mírné.—

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a informační cesty
zdarmaa bez závazku.—=

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

= === :

. I
sílící a chuť povzbu- tečné nahořklé

sující franoouzskévíno příchutí,jediněod firmy

L.Violet,Thuir (ve Franeii).
Věude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Josef Svoboda, Prahe, Král.

Vinohrady čís. 1094.

Český
květinový

MED
se zárukou neporušenosti prodává

po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

elavným patronátním
úřadům4ovolujesidopo
rmějtš veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalíchy
cibáře, nádobky,paténky, paci"kály,

svícny, lampy, kaditelnice, Kroponkyatd. ové vlastní výroby, předpiskm
církevním vyhovující. Btaré před
měty opravuje v původní intenci a
r obni slatí astříbří nebo proti do
piatku sa nové vyměňaje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na U
kásku franko bez závsznosti koupě.
Vše26posíláposvěcení.Prdesruční.

Shlad slatýcha stříbrnýchklenotů, jako: řetězůa

S enek.vřšků p náramkůatd.z Betářeképroto jídelní náčiní ze stříbra pravéhomy,S nabého vždy na akladě.

Staré slate, stříbro adrahobomybupuje sa nejvyššíceny

JAN STANĚK, :
a olsolour

Praha-L-970., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.
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Depeš. adresa Albibanka, Telet. č. 83

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost S r. 0.

v Hradci Král, - Adalboriinum

provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji
* a petrolejem. | Inkaso nájmů.+

Podporujte podnik českých katolíků!

VVVVVVÝVÝVVVÝVÝ

K oucharistickému sjezdu v Lurdech.
Zázraku doby naší, jasná Lurdská Paní,
v chlad skepse věku zářící tak v jasu,
paprsku jitřní, snící v chmury času
zábleskem lásky Boží s nebes slunných plání:

Jak jara zvlnění jde v záhon odumřelý,
Vy s krajů tajemných jste přišla k zemi,
ve skráni zlaté plály diadémy
nadějí trpících, jež modlitbou se chvěly.

A bílé ruce Vaše, láskou ozářené,
s úsměvem soucitu se vztáhly k světu,
na trnech zlomených sta zardělo se květů
a v perly měnily se slzy vyroněné. o

Věk nový zázraků, jak jaro po aleji,
sta nových seje víry letorostů
a bolest mění v poklad drahých skvostů,
jež slávy korunou se v skráni Vaší stkvějí.

A dnes — 6, chvíle svatá, plná požehnání:
V stan inilostný, jejž Vy. jste vyvodila,
zář Eucharistie se line bílá,
Pán slávy k dětem svým se přetajemný sklání!

Jdou národové k Němu v plesném hymmu slávy,
zní »Pange lingua« v Massabiell' klínu,
jitřenka viry z noci roste stínů
a Pána svátostného »AveJesu« zdraví...

Zázraku doby naší, jasná Lurdská Paní,
v náž Slovo Věčné učiněno tělem,
dnes jméno Vaše v světě září celém
úsvitem naděje jak v Gatilejské Káni!

Snímky snoubenců
Rodinné skupiny 2.
Velké obrazy.

e.8 k.dvorní
a komoóv.fotogral

V Hradci Králové, dne 10.úlové, dne 10, července 1914.

Grál Eucharistie nám sluncem hoří! —
O, buďte nám, čím plavcim hvězda v moři,
ať šťastní spočinem' v Ježíše sladkém klínu!

Vladimír Hornov.

Pohřeb následníka trůnu
a jeho choti.

Po celé cestě z Terstu do Vídně pozdravovány
byly pozůstatky následníka arciknížete Františka
Ferdinanda a vévodkyně Žofie z Hohenbergu 0
byvatelstvem z obcí podél dráhy a smutečním
vyzváněním. Do Vídně dojel vlak ve čtvrtek o
10. hod. v noci. Z arcivévodu dostavil se na ná
draží jediný Karel František Josef. Na ulicích po
celou cestu tvořilo obecenstvo hůstý špalír a zá
roveň rozestaveno všude vojsko. Rakve přijaty
dvorním farářem dr. Seydlem a uloženy ve dvor
ním kostele.

Následujícího dne od 8. do 12. hod. dopol.
popřáno obecenstvu shlédnouti vystavené rakve
ve hradním kostele. Od 9 do 12 hod. u všech oltá
řů slouženy zádušní mše sv. O 12. hod. přístup u
zavřen. Odpoledne o 4. hod. nastal výkrop, jejž
za četné asistencee vykonal kardinál kníže arci
biskup dr. Piffl. Stříbrné rakve, zlatem zdobené,
odpočívaly na nádherném katafalku. Přítomní byli
císař, arcivévodové, arcikněžny, celý dvůr, mi
nistři atd. Veliké zástupy lidu tvořily špalír na
Okružní třídě až ke dvornímu hradu a připravily
císaři při jeho zpáteční cestě do Schonbrunnu nad
šené ovace.

Osiřelé děti 3. t. m. s hr. Jindř. Chotkovou
přijely do Vídně a o půl 8. hod. večer pomodlily
se u rakví svých rodičů, při čemž odehrály se
srdcervoucí výjevy. — O 10. hod. večer nastala
poslední cesta následníkova. Mrtvoly vykropeny
dvorním farářem, rakve vyzdviženy a položeny
do pohřebních vozů. Průvod zahájila švadrona
hulánů arciknížete Františka Ferdinanda. Za rak
vemi jel personál p. arcivévody a jeho choti. Čer
ně zastřené prapory všude skloněny. Tichý srdeč
ný hold mlčících mas, při čemž slyšeti i vzlykot
a pláč. Na nádraží mrtvoly manovo vykropeny.
Přítomni arcivévodové v čele s Karlem Františkem
Josefem. celá veneralita atd.

V 16 hod. 50 min. vyjel vlak z nádraží a dojel
o 12. hod. 37. m. do Pechlaru. Obyvatelstvo z ce
lého okolí utvořilo špalír z nádraží až ku břehu
dunajskému. Mezitím rozzuřila se silná bouře, za
níž farář z Vel. Pechlaru říš. poslanec Bauchinger
vykonal výkrop. Teprve o pů! 4. hod. ráno, když
bouřka poněkud povolila, vyzdviženy rakve do
slavnostních pohřebních vozů a průvod se hnul
ku břehu. Za průvodem následovala v automobi
lech družina a ostatní smuteční hosté. Bylo to
hrůzně krásné divadlo, když srmrteční loď převá
žela tělesné schránky pana arcivévody a jeho

choti na druhou stranu Dunaje. Sesílený průvod
obyvatelstvem artstettenským dospěl do zámecké
ho a farního kostela v Artstettenu a tam rakve
postaveny. Vedle rakve následníkovy ležel gene
rálský klobouk a řádová vyznamenání; vedle rak
ve vévodkyně vějíř a bílé rukavičky. Po 8. hod.
ráno přijel arcivévoda Karel František ' Josef
zvláštním vlakem a po 9. hod. arcikněžna Zita s
jinými hosty, mezi nimiž děti zesnulých. Ve tři
čtvrtě na 11 dopol. započaly pohřební slavnosti.
Když se panstvo a dvorní družina shromáždily V
kostele, přivedeny ze zámku osiřelé dítky, za
jichž příchodu nastalo hluboké pohnutí. Slavný vý
krop vykonal děkan z Maria Taferl Dobner z Do

zhotoví nejlépe v mírné ceně
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benau za četné asistence. Několik minut po půl 12.
ubíral se průvod z kostela do parku ke hrobce,
kdež po opětném výkropu rakve uloženy.

Tuto hrobku dal zesnulý r. 1910 zříditi pro
sebe a Svoji rodinu pod farním a zámeckým ko
stelem, přistavěným k zániku. Hrobka leží na po
vrchu a malými okny ve výši přijímá denní svět
lo. Byla zřízena dle přesných nařízení zesnulého
tak, že postrádá úplně hrobkového rázu, neboť
kostel, na jehož spodní stavbě spočívá hrobka,
stojí vysoko na ploše, k níž vede 36 stupňů. Vni
třek jest zařízen puritánsky prostě. Stěny jsou
hladce bílé, bílý též a bez ozdoby mramorový
oltář ve výklenku.

Arcikníže následník napsal už před desíti lety
závěť, v níž ustanovil, aby po smrti byl pocho
ván ve své rodinné hrobce — Arstettenu. Přál si
také, aby jeho paní. kdyby později zemřela, polo
žena byla vedle něho a s nimi též dítky, »by pak
celá rodina, jak šťastně žila, šťastně po smrti se
shledala.«

Po návratu z Artstettenu ve 3 hod. odpol.
přijal císař osiřelé děti, jež zůstaly u něho 20 mi
nut, načež odejely do Belvederu. Na cestě do
Sclónbrunnu uvítány špalírem hochů s praporem
a četnými matkami a dětmi.

Nespokojenost s pohřební úpravou projevena
ve vídeňském tisku. Také šlechta je nanejvýše
nespokojena, že nebyla pozvána do pohřebního
průvodu, nepozván ani vlastní bratr zesnulé vé
vodkyně. Přes to na přímý podnět Maxe Egona
kn. Fiirstenberga shromáždilo se asi 100 šlechticů
ve slavnostní uniformě a připojili se ve Vídni k
průvodu. Také následník arcivévoda Karel Fran
tišek Josef měl s ceremonielem potíže. Dle něho
neměl vítati zemřelé při přivezení jich na nádraží
vídeňské. Ale arcivévoda toho nedbal a jednal dle
svého. Cizím panovníkům se za osobní účast po
děkovalo, pohřeb vypraven jednoduše — dle eti
ketty. Dle ceremonielu patří císaři pohřeb první
třídy, císařovně Idruhé třídy a následníku 'třetí
třídy. Ceremoniel žádal prostotu, ohromná účast
lidu však zastínila všecko.

Vlestnoruční list císařův
k národům.

Milý hrabě Stiirgkhu! Hluboce rozechvěn sto
jím pod dojmem neblahého činu, který vyrval Mé
ho vroucně milovaného synovce uprostřed půso

boku jeho vekkodušné, v hodimě nebezpečí věrně
u něho vytrvavší choti „a Mne j Můj dům uvrhl v
nejbolestnější smutek.

Může-li mně v tomto trpkém bolu býti co ú
těchou, pak jsou to nesčetné důkazy vřelé pří
chylnosti a upřímmého soucitu, jichž se Mně

v právě uplynulých dnech ze všech kruhů oby
vatelstva dostalo.

Zločimá ruka olovpila Mne o milého příbuz
ného a věrného spolupracovníka a dítky, ochrany
potřebující, nejútlejšímu věku sotva odrostlé, o vše,
co jim na zemi bylo drahým a nakupila na jich ne
vitrou hlavu nevýslovný žal.

Šílenství malého hloučku na scestí svedených
nemůže však uvolniti posvátná pouta, která Mne
a Mé národy víží, a není s to dotknouti se citů
vroucí lásky, jež Mně a dědičnému panovnické
mu domu ze všech částí mocnářství znovu proje
veny byly způsobem tak dojemným.

Šest a půl desítiletí sdílel jsem se Svými ná
rody žal i radost, vždy i v nejtěžších hodinách pa
mětliv Svých vznešených povinností, zodpověd
nosti za osudy milionů, o nichž ©Všemohoucímu

Momentní snímky dětí

Sklad rámů

Hradec Král.



jsempovinén1počet klásti.Opětnábolestná zkouška,
kterou nevyzpytatelná vůle Beží na Mne i Moje
uvalila, posílí Moje předsevzetí vytrvati až do-po- |
Sledního dechu na správně uznané cestě ku blahu
Mých národů.

A budu-li jednou moci záruku jejich lásky
Svému nástupci zanechati jako nejdrahocennější
odkaz, bude to nejkrásnější odměnou Mojí otcov
ské péče.

Ukládám Vám, abyste všem, kdo se v těchto
strastiplných dnech v osyčdčené věrnosti a odda
nosti seskupili kolem Mého trůnu, oznámil Můj
hluboce cítěný dík.

Ve Vídni, dne 4. července 1914.

František Josel v. r.

Stiůrgkhvr.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónován
a pod. vnitčku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největš

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Řádná valná hromada Politického družstva tisko
vého pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci

Králové dne 2. července 1914.

Schůzi zahájil předseda vsdp. kanovník Msgre
Dr. Šulc spolkovou modlitbou a tklivým proslovem,
v němž vzpomenul zločinného skutku v Sarajevě,
jemuž podlehl následník trůnu pan | arcivévoda
František Ferdinand a jeho jasná choť vévodkyně
z Hohenbergu. Řečník vyslovuje opovržení nad o
havným činem a zároveň hlubocé cítěnou sou
strast nad ztrátou vznešené osobnosti, k níž po
jily se mnohé naděje všech národů rakouských a
zejména národa českého, v jehož středu vyvolil si
zesnulý p. arcivévoda oblíbené sídlo. Nejen motivy
politické a národnostní, ale i sociální, náboženské
a lidské rozechvívají nitro bolem u rakve před
časně zesnulých manželů. Vzorný jejich rodinný
život, manželská něžnost a starostlivá láska k dít
kám poskytuje zářivý příklad zejména v našich
dobách, kdy život rodinný v mnohých vrstvách
je značněrozvrácen. Motiv k odpornému atentátu
spočívá sice v politickém fanatismu, ale také
zhoubná četba přispěla valně k zvrácenému ná- |
zoru pachatelově o národní práci. Moderní mládež
přichází hlavně špatnou četbou na scestí, proto
zvýšeným úsilím musí povolaní činitelé a tudíž i
Politické družstvo tiskové čeliti špatnému tisku
tiskem dobrým.

Shromáždění vyslechlostojíc posmrtnou vzpo
mínku p. předsedy a připojilo se v pohnutí k sou
strastnému projevu.

Po té přikročeno k dennímu pořádku. Přečten
zápisník minulé XX. valné schůze a uznán úplným.
Jednatelská zpráva, vystihující ve stručných ry
sech celoroční činnost družstva a jeho podniků v
uplynulém správním roce 1913, přijata byla na u
spokojivé vědomí a došla schválení po rozhovo
ru, v němž bylo uvažováno, kterak k tomu půso
biti, aby mladší generace kléru dovedla tak chá
pati význam družstva, jako jeho zakladatelé a
starší členové. Jev poněkud podivný, protože by
byl lze očekávati, že mladší generace mnohem lé
pe chápe úkoly moderní doby nežli staří. Účetní
a pokladní zpráva v celku byla přízniva, ale v jed
notlivostech nevykazovala příznivý stav. Zejména
naše tiskové podniky vykazují veliké, do tisíců sa

hající nedoplatky předplatného. Kdyby všichni
dlužníci zaplatili své nedoplatky, mohlo by Adal
bertinum snadno zaplatiti své dluhy. Proti nesvě
domitým dlužníkům budou podniknuty energické
kroky k docílení pořádku. Srovnáváme-li poroz
umění ke vlastnímu tisku na straně katolické a mi
mokatolické, vidíme zřejmou opozděnost katolíků.
Sekretářem družstva a diecésního komitétu zvolen
byl p. redaktor A. Pochmon. Volbou byli povolání
do nového výboru téměř všichni staří funkcionáři.
Zvolení byli P. T. pp.: Jan Beneš, kaplan v Chrasti,
Dr. Hugo Doskočil, rektor b. semináře a profesor
theologie* Karel Keppl, řiditel Borromaea, Filip
Konečný, bisk. vikar. sekretář a farář vPoucho
vě, Josef Kousal, děkan v Hořicích, Antonín Láš,
bisk. vik. sekretář a farář v Lomnici n. P., Dr. Jos.
Mrštík, probošt v Poděbradech, Dr. Jos. Novotný,
profesor theologie, Dr. František Reyl, sídelní ka
novník. Jan Seidl, bisk. vikář v Holohlavech, Vla
dislav Sekera, řiditel Rudolfina, Msgre Dr. Fran
tišek Šulc, č. kanovník a profesor theologie, Josef|
Vaněček, farář v Mikulovicích, Antonín Hrubý, ře
ditel bisk. tiskárny v Hradci Králové.

Po skončené valné schůzi výbor se ihned u
stavil následovně: Předsedou zvolen Msgre Dr.
Šulc, místopředsedou p. vikář Seidl, jednatelem 9.
kanovník dr. Reyl, pokladníkem p. prof. Dr. No

votný. Revisory účtů pp.: děkan Kousal,čidštelSe
kera a řiditel Keppl. Zdař Bůh!

Nepřehlédnětel
Výhodná příležitostná
koupě pro knihovny:

místoK jenK
Máj,roč. X. Stran 620. . „12— 5—
Zvon, roč. XIL Stran 780 . „12— 5—
Zvon, roč. XIIL Stran 780. „12— 5—
Vlček: Spisy, seš. 1—24. . . . 6580 3—
Kosmák: Obrázky z Kukátka. 280
Tolstoj: Vzkříšení, 512 str.. 180 1—
Tolstoj:Povídky,436 str.. ... 100 —90
Lie: Vojta Proklouz, str. 140.. . 120 —70

Seidlová: KuchařkaJitenky,245,váz.. . 2—
Sahula:Rozmarnépříhody,I -0,220 180
Sahula: Rozmar. příhody,II, str. 176 180 140
Sabula: Veselé chvíle, str. 270 . . 220 180
Brynych: Štít víry, str. 108.. . . 1-20—50
Mimra: Obrázky ze smíšené osady,

str. 168.. . -< —86 —50
Brodský:Našipřátelé,str. 100 ..-—0—40
Kdo se chce naučit německy, kup si

výborné příračky:
Schulz-Vorovka: Vzorná cvičení řeči

německé, váz. . . 3—
Vymazal: Lidová učebnice něměiny 150

Schulz-Vorovka: Rozmluvy Goohas Němcem,váz.. . —
Glaser: Německysnadno alehce . 140

veškeré cestopisy, průvodoe,
Pro fur isty mapy a plány lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Politický přehled.
Clsař odejel zase z Vídně na své letní sídlo

do Išlu, při čemž dostalo se mu jak ve Vídni tak v
Išlu nadšených ovací.

Ministr války a chet generálního štábu u cí
saře. 5. července pobyl u císaře pět čtvrtí hodiny
chef generálního štábu Conrad šl. Hótzendorf. Po
té byl přijat ministr vojenství šl. Krobatm. Jedna
lo se prý pouze o změnách ve vojenské organisaci,
jež jsou nutny následkem úmrtí následníka trůnu.
Nový následník trůnu bude povýšen na plukovní
ka a přidělen k dělostřeleckému pluku, aby se se
známil se službou u dělostřelectva. Komorní před
nasta arciknižecí princ Zdeněk Lobkovic bude jme
nován nejvyším hofmistrem následníkovým.

Společná ministerská rada konala se 7. čer
vence ve Vídni a zabývala se situací způsobenou
atentátem na následníka trůnu a jeho choť, který
ovšem nezůstane bez důsledku pro Bosnu a Herce
govinu. Ve společném ministerstvu financní pra
cuje se také o dalekosáhlých reformách v oborech
administrativy, které mají zameziti další šíření vel
kosrbské propagandy.

Císařské patenty. Zemská správní komise krá
Ipvství Českého 'navnhlá vydání nových císař
ských patentů. Patent císařský obsahuje v prvé
řadě ustanovení, jež přiznává několika nemocnicím
právo veřejnosti, dále zmocnění města Liberce k
vybírání nápojových dávek. Článek třetí obsahuje
povolené dočasné osvobození přístaveb, podnik
nutých v obvodu městské obce královéhradecké.
Článek čtvrtý císař. patentu obsahuje konečně u
stanovení ohledně hubení jistých, v poslední době
ve více okresích království Českého se objeviv
ších škodlivých hlodavců.

Ve státním rozpočtu na r. 1914—15 nalézají se
v odboru ministerstva vnitra pozoruhodné položky
o výdajích na zdravotní účely a účely sociální pé
če. Částka 4,040.000 K vztahuje se na výdaje na
potírání nakažlivých a lidových nemocí, dále na
státní příspěvky na vodovody a kanalisaci, isolač
ní nemocnice, školy pro ošetřování nemocných atd.
Větší místo zaujímají v dotaci této náklady na po
tírání tuberkulosy. Poskytnutím subvencí na vo
dovody a kanalisace byla vzpružena příslušná čin
nost obcí. Ministerstvo vnitra povolilo dosud asi
900 obcím s 1,430.700obyvatelů na náklad stavby
vodovodů a kanalisací rozpočtený na 60,325.844
K subvence ve výši 6,661.905 K. Dále má sloužiti
částka rozpočtená na ochranu vystěhovalců jed
nak hospodářské, právní a náboženské ochraně
vystěhovalců, ubírajících se do ciziny a na druhé
straně má připraviti opatření, jež opravňují k na
ději, že povedou zpět k míře vystěhovaleckého
hnutí dané hospodářskými poměry a že zlepší ho
spodářskou situaci země obyvatelstvem, které se
dnes ubírá do ciziny a tím přivodí pozvotné ubý

*Staročeší se organisují. >Národal: Politikac,
aHlas Národaca >Union<otlskují výzvu výkon
ného výboru strany staročeské, kde se žádají pří
vrženci, kteří chtějí podporovat snahy po tužší or
ganisaci strany, by svou adresu co nejďříve ozná
mili sekretariátu strany v Praze.

Bouře v chorvatském saěmu. Při čtení proto
kolu 6. t. m. došlo k prudkým scénám, že Frankovci
čtení stále přernšovali. Na předsedajícího dr. Mag
diče, Srba, voláno: Jste také vrah, neboť byl jste
zúčastněn na komplotu- k zavraždění Josefa

Franka. Dr. Magdič spíná ruce. Frankovci vo
lají ustavičně: Vy uhersko-srbští lokajové! Vraho
vé! Zrádci! Maďarští stipendisté! Došlo k prudkým
srážkám mezi většinou a Frankovci, až za velikého
hluku předsedající schůzi přerušil. Většinou schvá
len návrh na vyloučení některých poslanců ze
schůzí a udělení důtky. Nové hlučné scény. Vět
Šina prohlašuje: Nedáme se terorisovati, nedáme si
spílati, sněm má pracovati! Za velikého hluku schů
ze ukončena. V odpolední schůzi nový hluk, jenž
způsoben Frankovci. Na předsedu voláno: vraho
vé, lumpové, zrádci! Měli byste býti hozeni na
pospas vepřům! Krev následníkova lpí na vás!
Frankovci při hlasování o výborových návrzích lo
mezili dále, bušili do pultů a dupali, proto schůze
ukončena.

Po sarajevském atentátu. Vyšetřování zločinu
rozšířeno jest na všechna střediska srbských stu
dentů v říši. Zatčeno mnoho studentů ve Vídni, v
Štyr. Hradci, v Praze, mnoho knih a koresponden
ce jejich zabaveno. — Bělehradské úřady naříze
ným vyšetřováním zjistily, že sarajevští vrahové
neměli v Bělehradě spoluvinníků, ač přece jest ji
sto, že pumy, zbraně a jed dal vrahům srbský ko
mita Ciganovič ... V Srbsku jest obyvatelstvo
rozbouřeno zprávami o škodách Srbům v Bosně
a Hercegovině způsobených, o jiném pronásledo
vání Srbů, ač zprávy ty jsou srbským radikálním
tiskem příliš zveličovány. Proto srbští obchodníci
zahájili již boykot rakousko-uherského zboží.
Srbský ministerský předseda Pašič pravil ovšem,
že sarajevský atentát dotkl se velmi poměrů mezi
Rakouskem a Srbskem, prohlásil však, že rakou
ská vláda u srbské stran atentátu nezakročila. —
Vládní srbská »Samouprava« vybízí srbské listy,
aby se mírnily ve psaní proti Rakousku. — Dle
prohlášení ministerského předsedy hr. Tiszy bylo
usneseno proti velkosrbskému radikalismu energi
cky postupovati, Diplomatické kroky nebudou prý
podniknuty žádné.

Před rozhodnutím v Albánli. Vojensky je situ
ace v Albánii již nepochybně rozhodnuta ve pro
spěch mohamedánských povstalců, kteří žádají od
stoupení knížete Viléma. Úsilí Turchana paše, jenž
cestuje po hlavních městech evropských, aby vlá
dy velmocí přiměl k vojenskému zakročení v Al
bánii, jeví se již nyní marným, a potvrdí-li se zprá
vy, že velmoci odmítají také další finační zálohy,
bude kníže nucen prostě odejíti ze země, neboť bez
peněz nemůže se udržeti ani v Drači, i kdyby po
vstalci nepodnikli útok na hlavní město, ani ve
Skadru, kam jej zve prenk Bib Doda. Své nečetné
stoupence v Albánii získal velikou většinou jen pe
nězi, a také Bibu Dodovi záleží jen na tom, aby
vymámil nové velké sumy jako na první výpravu,
která skončila neslavným útěkem. — | Verbování
dobrovolníků pro Albánii ve Vídni a v Berlíně bylo
zakázáno, přes to však se naverbovaní pod rukou
dopravují do Drače, ale několik set dobrovolníků
nic neznamená proti vzpouře ve větší části země,
naopak činí toto svoláváná cizinců proti domácímu
obyvatelstvu knížete ještě nenáviděnějším. — Dle
zpráv z Drače rozhodne se osud knížete Viléma to
hoto týdne definitivně. Kníže jest odhodlán, nezmě
ní-li se situace do konce týdne v jeho prospěch,
opustiti Albánii. Zdejší informované kruhy očeká
vají určitě, že kníže v sobotu již v Albánii nebude.
V temto případě převzala by vládu kontrolní ko
mise. Veškeré velmoci mimo Rakousko-Uhersko a
Italii odmítly přes úpěnlivé prosby knížete veške
rou vojenskou podporu a finanční pomoc.

Mír mezi Mexikem a Spojenými státy na mí
rové konferenci v Niagarafalisu podepsán. Obsa
hem mírového protokolu, k jehož podepsání zmoc
nil Huerta své delegáty dne I. července, jest or
garisace zatímní spolkové vlády v Mexiku. Jakmi
le se tato vláda v hlavním městě zorganisuje, má
býti uznána Spojenými státy a třemi zprostředku
jicími státy: Argentinou, Brasilií a Chile a nato i
hned budou mezi Unií a třemi uvedenými státy za
hájeny diplomatické styky. Spojené státy vzdáva
jí se válečné náhrady. V dodatečném protokole se
praví, že Huerta odstoupí a Veracruz až na další
rozhodnutí bude obsazen Američany.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 T. 0.

VHradoiKrál.,Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádank.£



Zprávy organisační
a spolkové.

Volby delegátů do Zemědělské Rady.
Dodatkem k vynesení v čísle 12. »Dorostu« t.

r. oznamujeme: Ze závažných důvodů byly naše
volební disposice změněny. Dle usnesení exeku
tivního výboru našeho nebudou voliti skupiny sa
mostatně, nýbrž bude za celé Sdružení voliti Ústře

V místech, kde jsou zemědělsko-hospodářské
spolky naše s právem účastniti se voleb delegátů
do Zemědělské Rady (na př. odbočky Hosp. Sdru
žení čes. křesť. zemědělců), nařizujeme důtklivě
skupinám svým: Výbor odevzdej neprodleně přes
ný seznam členů s udáním jejich bydliště předsed
nictvu oněch spolků. Nikomujinému nesmí seznam
členský býti bez našeho souhlasu vydán.

Ze sekretariátu
»Sdružení české mládeže katofické«

v Hradci Králové.

Zemský slet »Orlů« v Hradci Králové kvapem
se blíží. Čiňte proto všude přípravy, aby účast byla
co nejhojnější!

Ustavujíci valná hromada královéhradeckého komi
tétu »Sdružení české mládeže katolické« konala se v
Chocni 29. června t r. Za hojné účasti mládeže i dospě
lých zahájil valnou hromadu ústřední starosta dp. K.
Keppl vřelým proslovem, povzbuzujícím k práci ve pro
spěch organisace katolické mládeže a vítá vzácné hosty
vsdp. kanovníka dr. Šulce, přdesedu strany naší pana
Šabatu a zástupce katolické mládeže české ve Vídní
Všichni tito pánové pronesli delší proslovy, v nichž
zdůraznili nesmírnou potřebu časovou — organisaci ka
tolické mládeže. Zástupce vídeňský přimlouval se za zří
zení sprostředkovatelny míst pro mládež do Vídně se
ubírající. Po vysvětlení stanov taj. vp. Benešem prove
deny volby výboru; zvoleni: vsdp. dr. Fr. Reyl, ka
novník z Hradce Králové, dp. K. Keppl, ředitel z Hrad
ce Králové, sl. L. Kosařová z Dobrušky, p. V. Nejedlý,
bankovní úředník z Hradce Králové, dp. J. Havelka,
kooperator na Pouchově, p. V. Plachta, tovární expe
dient'v Č. Skalici, p. J. Hušek, rolnický syn v Hoděšo
vicích, p. J. Oplíštil, rol. syn ve Skutičku, p. Fr. Kabát,
truhlář v Kr. Vítějovsi, p. V. Samek, rol. syn v Zádolí,
p. J. Šolin, zedník v Cháborech, dp. Fr. Mimra, kaplan
v N. Městě n. M., p. J. Brokl, rol. syn z Oldříše, p. J.
Houžvička z Hořic, p. V. Bráha z Machova, p. J. Šeps,
knihař v Žamberku, sl. Hodovalová z Opočna, p. J. Hor
ník, ro). syn v Bošově, dp. J. Širůček, kaplan v Lito
myšli, dp. St. Beneš z Hradce Králové. Ustavující schů
ze výboru bude svolána příští měsíc.

Sjezd a valná hromada dlecésních katofických spol
ků v Chrudimi 28. června 1914. Významná slavnost jed
noty katolických tovaryšů v Chrudimi na oslavu 50leté
ho trvání spolkového poskytla diecésnímu svazu kato
lických spolků příležitost, aby uspořádáním sjezdu pro
jevil vřelé sympatie s bratrským spolkem chrudimským,
jenž je nejstarším bojovníkem v diecési královéhrade
cké na tvrdé Jlíše katolického spolkového života. Vý
znamná slavnost jakož i příznivé počasí přivábily 18
jednot se 13 prapory ke sjezdu, jenž v každém ohledu
byl zdařilým. Dopoledne konal se průvod zmíněných
jednot katolických, k nimž se přídaly se 2 prapory míst
ní spolky vojenských vysloužilců, do děkanského chrá
mu Páně sv. Salvátora za jásavého zvuku 2 kapel. Ve
chrámu Páně o 10. hod. vystoupil na kazatelnu p. ka
novník Dr. Reyl, diecésní předseda sdružených katolic
kých jednot, aby ve slavnostním proslovu nastínil vý
znam a důležitost katolických jednot nejen pro členstvo
v nich sorganisované, nýbrž i pro společenský život vů
bec. O 11. hodině celebroval slavnou mši svatou pan
arciděkan Mikulecký za četné asistence místního důstoj
ného duchovenstva. Po skončené bohoslužbě průvod 0
debral se ke spolkové mistnosti tovaryšské jednoty
chrudimské, načež byl rozchod a společný oběd. — Od
poledne o 2. hod. nastoupen byl pochod do městského
parku, kdež v sále restauračním konána byla valná hro
mada ústředního diecésního svazu. Hromady se súčast
nili delegáti spolků katolckých z Hradce Králové (jed
nota katol. tovaryšů, ženský spolek »Anežka«), Pardu
bic (mužský | ženský spolek), Mikulovic, Heřm. Městce,
Přelouče, Svratky, Rychmburka, Polné, Kolína, Smific,
Chrasti, Kostelce n. O. Skupiny mládeže z Dvakačovic
a Hroch. Týnce. Několik blízkých jednot siezd neobe
slalo. Z Choceňska pro krajnský sjezd, druhý den pořá
daný, také nebyla účast. — Valnou hromadu zahájil del
ším proslovem p. kanovník Dr. Reyl, poukázav poznovu
ma význam spolků v organisačním hnutí katolickém. Zá
pisník minulé valné hromady, která byla pořádána na

ská zpráva, podaná p. Jenšovským, poukázala na impo
santní účast jednot při všeobecném katolickém sjezdu
kolínském roku 1913, jehož zdar podmíněn byl hojnou
účastí spolků. Ke zvýšení ruchu spolkového, jenž ná
sledkem všeobecné ochablosti jeví pokles, navrhuje jed
natelská zpráva brzký sjezd předsedů a duchovních rád
ců spolkových, Jak tomu bývalo v dobách počátků, dálo
zřízení sekretariátu spolkového a pořádání častějších
krajinských sjezdů, které by zájem pro ideu katolickou
probudily a oživHy. V debatě o návrzích, p. jednatelem
Jenšovským podaných, rozvinula se čá debata, která
uznala nutnost | možnost sjezdu předsedů a krajinských
sjezdů. Zříz sekretarlátu naráží na finanční potíže,
které v dohledné době sotva se zlepší. Účetní zpráva vy
kazuje malé jmění, protože výdaje svazu jsou zcela ne
patrné, ale zaznamenává celou řadu jednot, které zapo

——

mámají na svůj roční příspěvek k ústředí, ačkoliv obnáší
pouze 4 K. Usneseno zavésti šekové ffzení a upomínati
liknavé dlužníky. — Volbami povolání byli do ústřed
nábo výboru: Bartoniček Jos. z Hořic, Polák Jos. a Jen
šovský Václav z Hradce Králové, Dašek Karel z Kostel
ce n. O, Láš Ant. z Lomnice n. P., Lokvenc C. z Úpice,

Horák Jos. ze St. Paky, Beneš Stan z Chrasti Za ná
hradníky pp. Pochmon Ant., Netuka Jos., Katnar Jos. a
Soudil Edv. z Hradce Králové. Za revisory pp. Sahula
J. a Fait Jan. — Při volných návrzích promluvil vřelou
řečí delegát českého spolku katolických tovaryšů z Víd
ně o výchovných snahách tamní jednoty ve prospěch
českých učňů. jichž ve Vktni je na 10.000 a tak mnozl
propadají molochu germanisace a atheismu. Odporučoval,
aby příchod každého českého hocha z katolické rodiny
byl české tovaryšské jednotě oznámen. K podnětu pana
kanovníka Reyla byla ihned uspořádána mezi přítomný
mi haléřová sbírka, která vynesla 33 K ve prospěch
učednické besídky ve Vídní. — Valná hromada byla za
povznešené nálady skončena a zbytek dne věnován byl
zahradní zábavě při koncertě místní kapely, která shro
máždila značný pačet obecenstva, takže truckoncert
socialistů v dělnickém domě slavnosti nic neuškodil. Po
strádali jsme však zástupce obecní správy, která patrně
pro zájmy katolického lidu nemá porozumění.

ZUHLÍ=
nejlepších známek v libovolném množství

dodá až do sklepa

Královéhradecká
bankovníjednota

společnost s T. 0.

v Hradci Král., Adaibertinum.

Slavnost desítiletého trvání Katolicko-národní jed
noty pro Smiřice a okolí koná se 9. srpna 1914 s týmž
programem, jak bylo oznámeno. Zvláštní pozvání se
nezasílají. Dárky do tomboly přijímá p. Sourada, závod
sklenářský. Všecky spolky i jednotlivce k hojné účasti
zve výbor. — Slavnost koná se za každého počasí.

Vamberk. Za krásného letního odpoledne dne 28.
června odebral se křesťansko-sociální spolek +»Svor
nost« v hojném počtu do Záměle, do restaurace pana
Chocenského, aby tam pořádal členskou veřejnou schůzt,
společně s bratrskou katolickou organisací v Zámělí. Za
řečníka pozván vyl vysocedůstojný Pán ThDr. Fran
tišek Šulc z Hradce Králové, který se obětavě v prů
vodu vldp. Ant. Šindeláře, faráře z Potštýna. na schůzi
dostavil. Schůzi o 4. hodině odpol. zahájit u přítomnosti
200 posluchačů předseda katol. organisace zámělské Fr.
Strnad, představil p. kanovníka Dra Fr. Šulce a požádal
jej, by se ujal slova. Slovutný řečník v řeči půl druhé
hodiny trvající promluvil »O důležitosti katolických or
ganisací a o nynějším trudném postavení národa če
ského.« — Nadšená, pádnými důvody podepřená slova
vyslechnuta byla s naprostou pozorností i odpřítomných
několika stranníků jiných politických stran a odměněna
byla všeobecným, dlouho trvajícím a plnězaslouženým
potleskem. — Vysocedůstojný p. kanovník koná opravdu
dílo apoštolské s neúmornou vytrvalostí. jehož cílem jest
obrození našeho národa na podkladě náboženském. Vy
slovujeme nejupřímnější dík vsdp. kanovníkovi za jeho
laskavou obětavost. — Po přednášce zábavný kroužek
vambereckého spolku, řízený vip. Mihulkou, všechny
přítomné mile pobavil řadou zdařilých výstupů a ku
pletů. Schůzi navštívili též mnozí členové spolku z
Rychnova n. Kn. s vlp. Vosykou, tamnějším kaplanem.
Dále dostavil se též slovutný MUDr. Rud. Roubal, obv.
lékař z Vamberka, dp. Fr. Komárek, katecheta a ostatní
členové výboru. Rozcházeli jsme se ve svých snahách
utvrzeni a potěšení. — Dne 29. června na svátek Sv.
Petra a Pavla súčastnil se spolek náš 27 členy katolické
ho sjezdu v Chocni. Vůz pro návštěvníky zdarma pro
půjčil pan předseda Frant. Pánek, za což muvzdáváme
nejsrdečnější. dfk.

Do Nového Města n. M. a okoli. Žádáme opět důtkli

mládeže i všechny ostatní spolky v našem okrese, by
nejdéle do 15. července učinily přihlášky na zvláštní
vlak na zemský slet »Orla« do Hradce Králové. Každý,

přihlásí prostřednictvím místních spolků nebo přímo u
vip. br. Frant. Mimry, kaplana v Novém Městě n. M.
aneb u br. Prant. Alty ve Velkém Poříčí. Každý účast
ník jest povinen ndati svojí adresu a složiti 1 K zálohy
na vlak. Agituite, aby z našeho okresu byla Účast co
největší! Vzhůru do Hradce! Zdař Bůh!

Čes. Třebová. (Pokyny pro okrskový slet »Orla«
dne 19. července.) Důtklivě připomínáme všem jednotám
a odborům, že povinny jsou v úplném počtu sletu se

účastnit. Tak nám káže disciplina, toho žádá od nás vy
stoupení na veřejnost Ať není výmluvy: My byli již
jiide na cvičení, nebo: Chystáme se jinam! Každý o
cvičení v čas věděl a mohl si poměry časové i finanční
uspořádat. — Všichni členové ať dbal jsou svého zev
nějškuL Úbor budiž vzorně čistý! V nenáležitém úboru
nikdo na cvičiště puštěn nebude! Střevíce ať má každý
vyleštěné, všechno náležitě upevněno a přišito! Spodní
prádlo při cvičení není přípustno, nařízení, aby měl kaž
dý cvičenec černé plavky, opakujeme co nejpřísněji.
Svhit různobarevnými ponožkami nepůsobí právě doj
meninejlepším! Parádnímu kroji budiž věnována péče!
Budeme podrobeni kritice mnohých, z nichž někteří ma
jí vkus vytříbený; co projde v malém místě, neprojde
ve větším městě. Košile ať jsou stejné! Je-li odstín
medré barvy poněkud světlejší či tmavší, neruší tolik
dojmu, jako je-li půl košile bílé (vybledlé) a půl modré.
Že límec není posledním v kalendáři, rozumí se samo
sebou. — Zdálo by se, že zevnějšku si více hledl člen
ky. Chyba lávky! Snad každá jedňotlivá jest slušně o
děna, ale celku to nevyhovuje. Proto nařizujeme pro
všechny stejný hladký účes. Zda to některé sluší nebo
nesluší, na to ustanovíme zvláštní komisi, která bude
mít nařízeno říkat, že sluší pouze předepsaný a jedině
praktický účes. Na“hlavu patří čepice, ale bez jehlice!
Nebezpečná jehlice do cvičení nenáleží. Kužele buďtež
stejného tvaru s modrou páskou! Že šat bude vyžehle
ný, nevybledlý, střevíce předepsané a punčochy stejné
neozdobené, tolik od krasocitu svých členek očeká
váme. Chování nechť vyniká uhlazeností! Všeliké vy
křikování, jež jest známkou nevzdělanosti, ať přesta
ne! Z chování jednotlivců soudí se na celek. Řeč budiž
umtrněná! Svých práv domáhejte se rozhodně, ale způ
sobem taktním! Hrubosti a surovosti jinak smýšlejících
odplácejte mlčením, urážky osobní a stavu oznamte po
řadatelům! Vůbec počinejte si tak, abyste i u odpůrců za
nechali dojem lidí ušlechtilých a uvědomělých, jimiž po
pravdě jste! Rozkazů vedoucích a pořadatelů dbejte na
slovo! Každý v čas ať jest na svém místě! Potulky člen
stva ve cvičícím úboru jsou zakázány! Dostavte se
všichni v čas pokud možno už na společnou bohoslužbu.
Náčelníky činíme zodpovědnými za to, aby všichni čle
nové na mši sv. byli buď doma či jinde. Při dobré vůlt
vždycky jest to možno. Jednotám a odborům hejtmanství
lanškrounského není třeba ničeho oznamovatř úřadu. Jest
dáno povolení všem společně. Účastníci odjinud oznámí
výlet svému hejtmanství. Stačí udati jméno odboru, mí
sto cvičení a přibliž. dobu cesty. Oznámení se nekolkuje.
Kdo by chtěl přijeti už v sobotu večer, nechť laskavě
ohlásí a o nocleh bude náležitě postaráno. Vzhůru, bratří
a sestry, do České Třebové! Na shledanou! Zdař Bůh!
Za ckrskový výbor: Robert Vala.

Litomyšisko, Na slet Orla do Hradce Králové dne
15. srpna vypraven bude z Litomyšle zvláštní vlak. Ce
na jízdy tam i zpět 2 K 80 h. Přihlášky do 25. července
přijímá: Jan Širůček, kaplan v Litomyšli.

Sjezd katolické mládeže venkovské na Sv. Hoře u
Příbrami. Sjezd svolaný na den 21. června se plně vy
dařil. Během 1 hod. odpol. naplnila se prostorná zahra
da hotelu »Sebastopol« do posledního mistečka. Tábor
lidu zahájil předseda Sdružení venkovské mládeže v
Čechách Ant. Kaňourek nadšenými slovy, vítal přítom
né, kteří přišli, ze všech krajů Čech i těch nejvzdáleněj
ších. Jos. Hervert, účetní v Praze, pojednal o neutěše
ných poměrech na našem venkově a naznačil cesty, kte
rými lze stávající bídě odpomoci. Slova jeho prýštila
z hluboké znalosti poměrů, šla od srdce k srdci a byla
provázena častným souhlasem a potleskem. Mezitím
dostavil se na tábor Msgr. Dr. Fr. Šulc, profesor z
Hradce Králové, který uvítán byl bouřlivým potleskem.
Ihned ujal se slova a promluvil na thema: O důležitosti
a významu organisace katolické mládeže. Úctyhodný
zjev Msgr. Dr. Fr. Šulce vyvolal neíčené nadšení. Msgr.
Dr. Šulc promlouval vzletnými slovy o organisací kato
lické mládeže. Uváděl výrok pohanského filosofa, který
pravil: Náboženství jest to, jimž liší se člověk od zví
řete. Proto boj proti náboženství není pokrok, ale krok
zpět a kdo béře lidu náboženství snižuje lid na stupeň
zvířete. Promlouvá dále o všech těch, kteří dnes vychová
vají mládež ve škole i ve veřejném životě, uvádí, že
celá spousta jednot učitelských vyslala své delegáty na
sjezd »volné myšlenky« r .1907 v Praze. Dále uvádí, že
i jednoty sokolské se sjezdu toho v četném počtu sú
častnily. Jest nutno, pravil, abyste vy, katolická mládež,
se sdružili a hájili zásady Kristovy. Sdružte se a pra
cujte! Častý souhlas a potlesk přerušoval slova slo
vutného řečníka a znalce duší mládeže. Dále ještě pro
nesl pozdrav red. Ant. Havelka a zdařilý tento tábor
ukončen.

Katolickému studentstva! Opětně blíží se doba nej
čilejší propagandy našich idel. Prázdniny! Tentokráte
vystupuje tu jako nové středisko agitační a organisační
„Ústředí katolického studentstva českoslovanského«. —
Přízeň, kterou jste prokazovali bývalému Acitačnímu
odboru Č. L. A. zachovejte i Ústředí. Krystalisační body
výsledků naší práce budou i tentokráte krajinské sjez
dy. Úloha jich stále agitační — získávat, burcovat, po
bádat. Snaha postaviti studentstvo úžejí do svazku ži
vota lidového a národního nutí nás k uspořádání krajin
ského sjezdu v Holešově ve dnech 9. a 10. srpna 0
příležitosti hanácko-vatašské výs . Pro studentstvo

ze západní Moravyplatí sjezd v či ve dnech2. a
3. srpna. A české studemistvo, kterému tohk jest zapo



třebí duševní posily, nechť sejde se ve dnech 15. a 16.
srpna u trůnu Matky Boží svatohorské v Příbrami. —
Založením »Sociálních studentských sdružení« o letoš
ních prázdninách připadne našemu studentstvu důležitá
úloha — bráti účast na lidovém životě. Netřeba našemu
vyspělému studentstvu připomínati jeho povinnosti. Ško
da zbytečných slov. Ukažte jako roku loňského svojf
účastí na sjezdech stále vzrůstající náš rozmach. Spoié
háme na Vaši součinnost v každém směru a těšíme se
na shledanou! »Ústředí katolického studentstva česko
slovanského« v Praze. — NB. Přihlášky ke sjezdům při
jímá a veškeré ostatní informace ochotně sdělí »Ustředí
katolického studentstva českoslovanského« (Praha-Il.
Voršilská 1). Legitimace budou d'e pořadu přihlášek
rozesílány po 15. červenci Cena legitimace 30 hal Ob
mos nejlépe jest vyrovnati v pošt. známkách. Proskne
o sdělení adresy Vašeho prázdninového pobytu, jakož t
těch studentů a studentek, které bychom mohli na naše
sjezdy pozvati. Důležité! Nezapomeňte!

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek|wChrudimi.

Cirkevní věstník.
Kněžské exercicie v Hradci Králové budou le

tos od 3.—7. srpna.

Důstojnému duchOvemstvu, duchovním rádcům a
předsedalctvůmspolkůnaší mládeže!Duchovnícvi
čení projinochy začlnajíjiž v sobotu dne 18.čer
vence t. r. v Hradci Králové (bisk. Borromaeum) o 5.
hodině odpolední, potrvají přes neděli a ukončí se v
pondělí ráno. Duchovní přednášky bude míti mezi mo
ravskou mládeží oblíbený dr. Ki. M. Žůrek O. S. N.
a Nové Říše. Řiditelem exercicií bude dp. K. Keppi, sta
rosta Sdružení mládeže a rektor b. Borromaea. Čvičení
tato jsou hlavně pořádána pro členstvo skupin mládeže,
budou nám však vítáni všichni jinoši a dívky dobré
vůle. Zaopatření i noclehu dostane se všem účastníkům
za mírný poplatek 3 K na celé exercicie v b. Borromaeu.
Každý účastník nechť si s sebou přiveze neb opatří
»Oltář« (ie dostati u Družstev. knibkupectví v Hradci
Králové). — Netřeba zvláště zdůrazašti význam těchto
cvičení. Správně cenu jejich vystihl jeden účastník loň
ských exercicií. jenž v +Dorostu« napsal: ». . . poslední
večer před sv. přijímáním v sobotu v útulné kapli Bor
romejské! Intimní večer duší rozechvětých velikými ta
jemstvími svátostnými, kdy 'sitou neodofatelnou cítili
jsme všichni, odkud musí naše mládež vyjhi a kam
opět všemi snahami musí především spěti, má-li vyphniti
neděje, jež v ní klade veřejný život katoláků v Če
chách.« Přihlížejíce k významu této práce, prosíme co
nejsnažnějidůstojné duchovenstvo, aby vli
vem svým dobrotivě působilo k hojnému obeslání exer
cici! jinochy. Na závažná přání z kruhů kněžských roz
dělili jsme letos exercicie na dvě zvláštní, časově oddě
lené skupiny: jinošskou a dtvčí; doufáme tedy. že snaha

stvo kurátní zvláště prostme aby latka
vě exercicie tyto ohlásilo při bohosluž
bách příští neděli a na důležitost jejich
poukázalo. Předsednictva skupin mládeže
zařiďtež neprodleně čitou agitaci mezi jinochy pro hoj
nou účast! Přihlášky přijímá do 16. července Sekretariát
»Sdružení české mládeže katolické< v Hradci Králové.

Česká pout do Lurd ke 25. světovému euch. sjezdu.
V pátek dne 17. července v 6 hod. 50 min. ráno vyjedou
z Prahy (nádraží cís. Frant. Josefa) čeští účastníci euch.
kongresu, aby v Lurdech vedle jiných národů důstojně
representovali národ český, jehož úcta k Panně Marii
jest známá. Kancelář české sekce jest až do doby odjez
du v Praze na faře u Panny Marie Sněžné (Jungmanovo
náměstí č. 20.), kamž veškeré dopisy a telegramy buď
tež řízeny. Nové přihlášky by se jen v tom případě
mohly respektovati, kdyby někdo z přihlášených svou
přihlášku z vážných důvodů odvolal. Tož vzhůru k ská
le massabielské uctit před celým katolickým světem
Svátostného Pána a Jeho nebeskou Matku! Ave Maria!

Pokyny pro elektrické osvětlení chrámu Páně. Zá
sobování východních Čech elektrickým proudem vzbudí
u důst. pp. farářů i osadníků touhu po elektrickém osvět
lení chrámu Páně. Leckde se bude jednati o krytí vý
loh. Možno každý kostel poměrně levně osvítiti poříze
ním polovatové lampy — také »Nitra« zvané. Nitra od
tud, že dutina jej! není vzduchoprázdná. ale dusíkem pl
něná, v němž vlákno kovové jen polovici ampéru ku roz
žhavení potřebuje. Vyrábějí se lampy po 400, 500 až
3000 svíček svítivosti. jež potřebují pouze 200, 250...
1500 Watů proudu. Při ceně 50 h za kilowatovou hodi
nu a obyčejné slevě 30 procent pro veřejné budovy by

ze 7 haléřů a přirážku na amortisaci a nájemné z počí
tadla. Lampa sama i s armaturou přijde na 50 K. Vede
ni k ní také asi na 50 K. Svítivost možno voliti dle ve

stačí. Obyčejné žárovky pro chor, tmavé předsíně. sa
kristii atd. mohou následovati, jakož i efektní osvětlení
oltáře. Na Nitru se penfze seženou lehce. na ostatní pak
osadníci také rádi přidají. Vždyť mají radost z jasně

osvětleného chrámu Páně. Mezi Němci se sejde v něko
Jika týdnech 1000 — 1500 K.

Jsempojištěn
proti vloupání 6 ©

Upozorňujeme pro letní období, kdy ráčíte
se odebrati na oesty, na toto důležité po
jištění, které Vám oo nejkulantněji obsta
ráme. Pojištění proti ohni, úrazu, na život
atd. obstaráme a rozpočty ochotně na po
žádání zašleme. Sprostředkování půjček při

pojištění životním.

Královéhradecká bankovní jednota
v Hradci Králové — Adalbertinum.

Podporujte svůj vlastní podnikl

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 6. července. Stžnost pp.
nájemců státní daně z vína v Hradci Králové proti roz
hodnutí obecního zastupitelstva z 20. května 1914 o před
pisu 200 proc. přirážek ku státní dani z vima za rok
1913, postoupena bude okresnímu výboru. — Vzato bylo
na vědomí vynesení c. k. zemské školní rady, dle něhož
bylo c. k. ministerstvem kultu a vyučování zdejšímu
městskému dívčímu lyceu propůjčeno. právo veřejnosti,
jakož i právo konati zkoušky dospělosti a vydávati o
ních státně platná vysvědčení, a právo trvání recipro
city stran služebního postavení ředitehův a učitelů mezi
zmíněným učelištěm na jedné a středními školami stát
ními na druhé straně. — Též vzat byl na vědomí výnos
c. k. zemské školní rady, že žádosti městské rady ze dne
20. dubna 1914, aby na obecných a měšťanských ško
lách v místech, kde jsou veřejné nebo právem veřejno
sti nadaně, přes obor obecné školy sahající vyučovací
ústavy s dvouměsíčními hlavními prázdninami, skomčhHo
se vyučování před prázdninami v touž dobu, jako na
zmíněných školách vyšších. nemůže se vyhověti, se zře
telem ku platným předpisům a k vynesení c. k. mini
sterstva kultu a vyučování ze dne 4 června 1914 č. 114,
v té příčině vydanému. — Panu Janu Uhrovi, majiteli
domu čp. 135 na Velkém náměstí dá se povolení, aby
v zadním domě čp. 135 nacházející se schodiště staré,
dřevěné, zaměnil schody betonovými. — Janu Jaroslavu
Urbanovi, majiteli Grandhotehi, dáno bylo povolení ku
přestavbě kavárny v domě čp. 409 (Grandhotelu) a ku

pokladní ze dne 30. června 1914 vzat byl na vědomí.
Volba do městské rady. Ve schůzi nového obecního

zastupitelstva dne 9. t m. zvoleni pp.: Za starostu Dr.
Ulrich, za I. náměstka Julřus Russ. za II. náměstka Jos.
Pilnáček. 3. Dr. Alois Zimmer, 4. Karel Hubáček, 5. Dr.
Leopold Batěk, 6. Karel Halounek, 7. Karet z Isakoviczů,
8. Vilém PFrynta. 9. Josef Novák, 10. Josef Thoř, 11.

ntonín Pokorný.

/ Osvobození přestaveb a novostaveb od daně a přiážek v Hradci Králové. Císařský patent ze dne 1. čer
vence 1914 týká se také Hradce Králové. Na základě říš
ských zákonů ze dne 8. února 1897 a 17. srpna 1908 měly
totiž přestavby v obvodu Hradce Králové z důvodů ve
řejných, asanačních nebo komunikačních provedené ja
kož i novostavby zřízené v tamním rayonu odpevňova
cím požívati osvobození od domovní daně činžovní po
dobu 18 let pod tou podmínkou, že stavby ty až do 19.

"února 1917 budou započaty-a úplně k užívání zařízeny,
a že budou na základě zemského zákona požívati také
stejnou dobu osvobozené od zemských a obecních přirá
žek k domovní dani činžovní. Tato poslední podminka
nebyla splněna, jelikož návrh zákona, českému sněmu
roku 1908 předložený, nebyl vyřízen. Okolností tou způ
sobená nejistota, jak se má s dotyčnými stavbami na
kládati, pokud se jedná o daně, způsobila nejen u maji
telů domů, kteří v první řadě jsou postiženi, největší
vzrušení a znepokojení. nýbrž následky jeho sáhaly i
dále a ochromovaly přímo, poněvadž nikdo nechtěl na
sebe vzlti risiko případné ztráty, pokud se týče nepři
znání ISletého osvobození od daně a přirážek. Zasta
vení činnosti stavební stalo se tím citelnějším, ježto jed
nak z veřejných ohledů naléhavě nutná asanace města
Hradce Králové musela býti odložena, jednak také 0
becní hospodářství v Hradci Králové samo bezprostřed
ně tím bylo postiženo. jelikož město svého času koupilo
od eráru pevnostní pozemky a nvní nemohlo zbylou
část těchto pozemků přiměřeně prodati. Třetí článek cí
sařského patentu nařizuje tudíž. že osvobození od při
rážek. v dřívějším zákoně zemském ohledně starších
přestaveb a novostaveb přiřknuté, platí také pro pře
stavby a novostavby, jež dle zákona říšského ze dne
19. srpna 1908 výhody požívají tak dlouho. pokud státní
daňová výhoda trvá.

Výroční zkouška. Ve zdejším ústavě pro hluchcně
mé »Rudolfinu« odbývati se bude dne 15. července t r.
o půl 9. hod. dopol. veřejná zkouška chovanců. Vstup
volný. .

Dary Rudoltinu. Vidůst. farní úřad v Josefově zaslal
pro »Rudolfinum« od nejmenované z farnosti josefovské
dar 20 K; pan Robert Schmidt. inženýr a podnikatel

vancům 20 K a sl, sbor učitelský měšťanských škol ve
Hlinsku při návštěvě ústavu daroval chovancům 10 K.
— Ředitelství ústavu vzdává šlechotným dárcům těmto
uctivé díky. »Zaplať Bůhl« .

Včelařský spolek pro Hradec Králové a okolí důt
klivě upozorňuje své členy na provolání, týkající se
všeslovanského sjezdu a výstavy včelařské v Praze, u
veřejněné ve 3., 4., 5. a 6. čís. Čes. Včelaře. Kdo súčast
niti se míní sjezdu a výstavy, přihlaste se ihned předse
dovi p. K. Kalátovi, les. správci ve Svinarech u Hradce
Králové a ve své přihlášce poznamenejte: 1. Kterého dne
míníte do Prahy jeti? 2. Žádáte-li společné ubytování
ve školách zdarma či obstarání noclehu v hotetu za K
2.50 až K .3—? 3. Súčastnite-li se slavnostního banketu
v Representačním domě (K 6.—-)v noděli dne 9. srpna,
nebo společného oběda na Žolině v pondělí, dne
10. srpna (K 2.—)? 4. Súčastníte-li se slavnostného di
vad. představení v divadle vinohradském téhož dne? 5.
Kterých z projektovaných exkursí a výletů chcete býti
účasten? (11. smna včelařská škola v Tejnici pod Bud
čí, 12. srpna: a) exkurse na vzorné hospodářství b)
výlet parolodí na Mělník, 13. srpna: a) Tábor, b) Plzeň,
14. srpna: Turnov a Český ráj, 15. srpna: Brno a Ho
lešov. Každý účastník sjezdu musí býti opatřen legiti
mací a sjezdovým odznakem, za něž obnos K 3.— račte
zaslati současně s přihláškou. Kdo hodláte vystavovati,
račte ihned, pokud jste tak již neučimili, zaskti vyplně
ný přihlašovací list, vložený do dubnového čís. Čes.
Včelaře, shora uvedenému předsednictvu. Výstavní před
měty mějte do 25. července připraveny, abyste na vy
zvání mohl je ihned odeslati. Adresy s příslušným ná
vodem budou každému vystavovateli zvlášť | poslány.
Prostme, by účast na sjezdu a výstavě | z našeho spolku
byla co nejhojnější, bychom před četnými slovanskými
bratry včelaři slušně se representovali. — Zdá se, že ani
rok letošní nebude bohat na snůšku mednou a že bude

me muset i v tomto roce opět krmiti, abychom přes zi
mu včelstva svá uchovali. Vybízíme proto pp. členy
spolku našeho, aby ihned lístkem oznámil, kolik kg ne
zdaněného cukru pro letošní podzimní krmení si přejí
(nejvýš 5 kg na 1 včelstvo). Rovněž račte sdělti, kdo
by si přál reklamní nálepky medu, obsahující pěkný o
brázek s nápisem: »U zasílatele tohoto dopisu obdržíte
pravý český med.«

Z městského dívčího lycea v Hradci Králové. Při
maturitních zkouškách. jež se konaly dne 6. a 7. čer
vence za předsednictví řiditele jičínského dívčího lycea
pana Gottharda Storcha, bylo všech 15 abiturientek u
znáno dospělými a to: 9 s vyznamenáním, 4 všemi hlasy
a 2 většinou hlasů. Výsledek tento jest v úplném sou
hlasu se závěrečnou klasifikací žákyň VI. třídy.

Vyhláška. Na základě výnosu berního referátu c. k.
okresního hejtmanství v Hradci Králové ze dne 1. čer
vence 1914 č. 562-4 uvádí se ve všeobecnou známost.

že výpisy z rejstříků. obsahující sazby všeob. daně vý
dělkové pro ukládací období 1914-15, jsou v hodinách
úředních v kanceláři podacího protokohu purkmistrov

ského úřadu po dobu 14 dnů, dnem vyvěšení této vy
hlášky počínajík, za účelem nahlédnutí oprávněným po
platníkům všeobecné daně výdělkové, veřejně vyloženy.

Státní stipendium uděleno bylo výnosem ze dne 9.
června 1914 vys. c. k. min. kultu a vyučování ve Vídni,
na základě předložených konkurenčních prací, akad.
sochaři Frant. Fabiánkovi v Hradci Králové v obnosu
500 korun.

Na Pouchově konaly se slavné zádušní služby Boží
za J. C. V. Prantiška Ferdinanda a jeho jasnou choť
dne 8. července v 8 hodin ráno. Přítomní byli všichni
páni obecní starostové a zastupitelstva, zvláště hojně z
Pouchova, školní mládež se všemi svými pp. učiteli a
slč. industriákkou. p. poštmistr pouchovský, spolek kato
lický (zástupcové) se smufečním praporem, hojné obe
censtvo. mezi niniž bylo viděti urozenou paní baronku
Pichlerovou z Přletic a také zástupcové a zástupkyně
za Dorost křesť. sociální mládeže. — Konec školního
roku bude 15. července. Služby Boží závěrečné slouže
ny budou při tom v 8 hodim ráno obvyklým způsobem.

Pouchov. Přívrženci pana uč. Merkla dávají chytré
hlavy dohromady. Štvaní, které proti kněžím a katol
kům pouchovským začali, skrčivše se za »mohylu« Hu
sovu, špatně se jim vyplatilo. Poplatníci pouchovští, vět
$inou i ti, kteří nejsou v »klerikální« organisaci, nechtějí,
aby se Husa zneužívalo proti soše sv. Jana Nep. u
kostela. Mnozí osadníci z okolních přifařených obcí
hlavně mezi agrárníky souhlasí s pouchovskými poplat
níky katolickými a zavrhují. aby se štvalo pomníkem
Husovým proti víře neb kostelu. Jiní plně za pravdu dá
vají »klerikálům«, že »nezrak mladici« pokrokářští pá
ně Merklovi neměli se vůbec do záležitosti Husovy na
Pouchově míchat a proti kněžím štvát. Praví, že se
tím pobouřila celá obec a poškodila důstojná akce pro
Husa. proti níž katolíci se nestavěli, žádajíce pouze,
aby ji vedli činitelé povolaní a by se při ní neštvalo
proti kostelu. V jiných obcích byli by nedozralí mladďič
kové i se svým vůdcem příkladně odmítnuti, kdyby se
byli cpovážili vyměřovati místo na obecním pozemku
pro Husa, dříve než obecní zastupitelstvo své dobro
zdání a rozhodnutí učinilo. Na Pouchově to mladíčkům
prošlo a proto ihned po odhlasování obec. zastupitelstva
bylo opět (v pondělí večer) viděti mladého p. Merkla a
Capouška dě'ati inženýry před sv. Janem pro Husa. To
je opravdu pouchovská specialita, ale doufáme. že se
stala naposledy. a že dnes, kdy se již poměry změnily,
takže všecky rozvážné Živly litují nepokojů, které po
krokáři Merklovi u nás vyvolali svým měřením a štva
ním husitským, doufáme, že se více cpakovati nebude;



obecní zastupitelstvo by udělalo nejlíp a jistě za souhla
su obecenstva, kdyby pokrokářům Merklovským řeklo,
že ani jich rady ani vyměřování nepotřebuje a všecky
mladé inženýry, kteří by bez svolení obecního úřadu
opovážili se u sochy sv. Jana Nep. vyměřovati místo

pro Husa, že dá policejně z místa toho zahnati. — Bu
de-li na Pouchově socha Husova — a proč by nebyla
— bude jistě na tom místě, které jí určí povolaní člní
telé a ne protikostelní štváči. Pan učitel Merkl a jeho
mládež pokrokářská jsou nyní na Pouchově prokouknu
ti a obyvatelstvo ví, kdo u nás kazí pokoj v obci, ve ško
Je atd. V posledním čísle »Královéhr. Rozhledů« socia
listických — do těch a »Ratibora« musejí se utíkati »ne
dozralí« mladíci is p. Merklem, prý »veleváženým« uči
telem! — pošpinit chtěli ctitelé (?) Husovi kněze pou
chovské, ale pošpinili nešikovně zrovna ty lidi, na kte
rých jim nejvíce záleželo, aby je proti kněžím získali.
Pan Merkl starší i mladší je dle yšeho tuze nešikovný
forman: převrhl vůz novinářský právě tam, kde s ním
chtěl se parádit, totiž před domem p. starosty. »Rozhle
dy« špinily p. kooperátora, že prý nazval »nezralým«
mladíčkem i pana starostu. Pan starosta slyšet však ká
zání velebného pána, a vl, že to není pravda a že Mer
klovci zatáhli pana starostu proti vší slušností do své
nezralé společnosti. Netřeba výkladu, že pouchovský P.
starostaje zratý i vážný muž aže o něm ve smystu
Merklových pokrokářů nikdo u nás nemkrví a nemluvil
jako o nezralém mladiku. Kornu čest „tomu čest — a to
zachovávají pouchovští osadníci — klerikálů nevyjímaje
— 1 vůči p. starostovi, jak si to týž také zastuhuje. Nikdo
nemá za zlé panu starostovi, že se zabýval záležitostí
Husovou a že šel podívat se na místo před sochóu sv.
Jana Nep.. to je jeho právo i povinnost. Áno, i o tom
má právo, aby nesouhlasil či souhlasit s akcí pro vy
budování pomníku Husova, ovšem s podmínkou, že štva
mice musí při tom přestat.a nedozralí mladici že musí
mlčet. — Co udělali pokrokáři a socialisté při' posled
ních volbách obecních proti nynějšímu p. starostovi,
všichni víme. Co udělají při budoucich volbách, nevíme,
ale o tom plně přesvědčení jsme, že štvanice husitská
a protikněžská u nás měla býti posilou pokrokářsko-so
slalistickou, aškoli však sesílením nynějšího zastupitel
stva obecního a jeho agrární skupiny. Obtíže, které 0
becní zastupitelstvo již nyní má mezi rozbouřeným po
platnictvem, měly by mu atevřiti oči! Vy máte uklid
šovati, co Merklovci rozeštvali!

Natýdennía oblinítrkvHradciKrálové,dne4. čer
vence 1914 konaný, přivezeno bylo: hi: pšenice 54. žita
209, ječmene 23, ovsa 311, vikve 16, čočky 5, máku 5,
kop: zelí 5, okurek 25, kapusty 18, drobné zeleniny 60,
"mrkve 80, cibule 20 a, brambor starých 75 bl, nových

hl. třešní 1300 košů, podsvinčat 906 kusů.
Spor obce Třebechovické. (Pokrač.) Dne 23. řína

1913 byla srážka k vůli opravě kola a tu jsem upozor
mil p. starostu na tuto srážku. Ale teprve až v sobotu.
když. voda byla zase již puštěna, .spachtova, obecní
hospodáři třem dělníkům za 20 K, aby řasu v náhoně
rozsekali a jespy rozhrnali, což oni vykonati nemohli
pro jdoucí již vodu. Ze všech ohlášených srážek jsem
seznal, že obec náhon do řádného vyčistění ani prohlou
bení přivésti nechce, proto jsem podal žalobu sa obec
k sl. okr. soudu. Při stání poukazoval zástupce obce
na nepřípustnost pořadu práva, soud však námětku jeho
zamítl a ustanovil nové stání na 29. prosince 1913, ježto
byl již vynalezen první zápis mlýna z r. 1803, kterýž
byl při tomto soudním řízení v listovně u přítomnosti
sl. soudu a obou stran Opis porovnáván se zápisem v
červené knize gruntovní fol. č. 293—294, jakou služeb
nost v odstavci 5. obec pro sebe stanovila. Po přečtení
prohlásili přítomní pp. starosta Bujet a Práši! se zá
stepcem obce zápis temto za pravý, že obec města
Třebechovic jest povinna náhon mlýnský dvakrát ročně
dát čistiti a vantroky od vodárny až k mostku Kupko
vému na své vlastní útraty dávati spravovat. Ň
že čistění konali jen částečně jednou, a na otázku, zdali
každoročně — tu pomlčeli. Při všestranném soudním vy
šetřování nemohli zástupci obce prokázati ani svěde
ctvím, že vykonávali povinnosti obci přináležející, a tím
byla obec rozsudkem ze dne 14. května 1914 odsouzena
dáti náhon do řádného stavu, jak za povinnost má. Pro
ti rozsudku podala obec odvolání. — Dne 23. (mora 1914
po velké ziměnastala. obleva a tu se sesypal opět kvá
drový břeh do mlýnského náhona, načež jsem podal o
tom zprávu obecnímu úřadu, že jsem na to 6. června
1913 před vodní. srážkou plsemně obecní úřad upozor
nil, že totiž tato část břehu hrozí sesutim opětně do
vody, by s tím učinil opatření. Nato obec předala fi
zení toto hospodářům a ti místo opatření obviňovali mne
z vlastního svého nepořádku, že prý to jest mojí vinou.
že břeh spadl — ale zapomněli, že spadl již po čtvrté,
poněvadž spadlé kvádry nechal vždy jen znova usaditi
bez upevnění a zasypati výhozem z náhona. — Takto
prováděli opravy. A přece věděl, že budou zase nepo
stačitemé a při oblevách, zejména když země a břehy
rozmrzají. musí zase kvádry spadnouti. Led nezavinil
spadnutí kvádrů. do mlýnského náhona, neboť byl již 19.
února uvolněn. zároveň rozsekán a jalovým otvorem
u mtýna odplaven. Pískovce zůstaly peporušeně státi,
až teprv když rozmrzla země a led mezi pískovci. po
čaly se tyto rozvalovati a padaly do náhona. Nebylo
by „se tak stalo, kdyby obec nenechala bez povšimnutí
mé oznámení ze dne 6. června 1913 a opravu řádně by

"la provedla. Po spadnutí břehu došel jsem na obecní ú
řad k vůli doroŽimnění, což však nebylo možno. Musil
jsem s nepořízenou odejíti bez urovnání věci v místě
a z této příčiny podal jsem žalobu. Když následovalo



stovi Bujetovi prohlášení, aby se mi písemně zavázal, že
dá tyto spadané pískovce zatímopět na povrch posša
diti A zadypati, jak to obyčejně konáli, a že se zavazuje

praviti, k čemuž mu srážku povolím zdarma, že jsem
v týž den po sesut! pískového břehu musel vodu snížiti
o 30 cm, by voda nevnikla do níže položených stave
ní Kdyby bývala obec ihned přikročila k provedení
správy břehu, jak znalec navrhoval, mohla se vyhnoutí
dalším výlohám a voda se mohla opět držeti ve své vý
ši, k čemuž p. starosta nepřistoupil. Prý to sám uči
niti nemůže, ani nemůže ručiti, že by to měl povoleno
(taková samostatnost) a proto vyšlo soudní řízení na
místo samé a odevzdáno starostou všecko záse hospo

Moravcovi, při čemž se také účastní Jaroslav Dotřel,
který se plete do věcí, jež do jeho kompetence nespa
dají. a chce vždy tyto záležitosti obce říditi na mém
náhoně, což jsem si nyní zakázal Po veškerém vyše
třování jak znaleckém tak i mnoha svědků nemohla se
obec prokázati že povinnost svou za výkupný kapitál
řádně vykonávala. Hospodáři obecní ani neuvažovati,
že mají vodu do městských kašen úplně zadarmo dle
znění dražebního protokolu z prodeje mlýna roku 1803.
Čistění náhona a udržování patřičné hloubky, jakoži zří
zování oprav kvádrového břehu jest povinností obce za
složený výkupní kapitál 1611zlatých to udržovati,niko
li za vodu do městských kašen, jelikož o vedení vody
při prodeji mlýna v dražebním protokolu obec sobě
nic takového nevyhradila a proto jest také zakročeno
žalobou k sl. c. k. okresnímu hejtmanství královéhra

cích, které obecní úřad nevykonal ode dne 2. října 1909,
odstraním z těchto důvodů stavidla v mlýnském náhonu
se nacházející a obec ať sobě zaopatří vodu od mlýna

de povinností sproštěna a já budu míti. pokoj. Obec byla

náhona do náležitého a řádného stavu upraviti, jak zá
vazek ten jí náleží a jak jej přiznala. Obec však taktéž
svou povinnost, kterou má, nekonala á přiznala podaná
odvolání; pak počala kvádrový břeh náhona Z. červ
na upravovati způsobem, jak to vždy konala, že spodní
řadu pískovců nechala jak byly a přesadila pouze vrch
ní spadané zase na své místo a zasypala zemí. Pouze
slabé železné skoby přidali, jež mají břeh udržeti. Tako
váto oprava mohla se státi hned, jak jsem ji starostovi
obce nabídl při stání a nemuselo k dalšímu ničemu při
jíti. Ponechávám tudíž toto jednání obecních hospodá
řů veřejnosti k posouzení, vždyť výlohy s ním spojené
jsou značné výše a nejsou mnou záviněny. — Hájek.

Třebechovice. (Ubohá soc. dem. demonstrace. —
»Sokolská« kapela? — Co je se stavbou kaple? — Hi
storie o pitné vodě. — Smuteční bohoslužby.) Humori
stické čtení přistášejí »Rozhledy« o socialistickém rodin

Třebechovic, jak prý se znamenitě vydařil a jakou ra
dost prý působilo vyposlechnutí »pokrokových« názorů
soudražek. Třesky plesky! Stoupenci Marxe a Lasala
prahli touhou, aby hlouček svých ubohých dětí předvedli
jako demonstraci v čelo Božítělového průvodu, ale še

redně jim sklaplo. I ta přichystaná magika musila Pau
zirovati. To byla prvá rána. Druhou ránu jim zasadil v
pravém slova smyslu příval deště v okamžiku, když
po polednách vše se uvelebilo v lese, o čemž »Rozhledy«
se nezmiňují. Zato hubují na pořádné a moudré matky,
které s opovržením odmítly a své děti poslaly na slavný
průvod Božího Těla. Že jim za to sprostě nadávají. ne
musí se nikdo divit — nic lepšího nedovedou. Zato »s0u
driržky« prý měly radost z »laciného« kafe. — V minulé
Obnově ve zprávě o koncertu rybářského klubu se pra
ví. že účinkovati bude úplná kapela Sokola třebechovi
ckého. Také kus humoru. Dle pravdy budič konstato
váno, že-umás v Třebechovicích neexistuje žádná sokol
ská kapela, nýbrž kapela pana Jaroměřského. Jestliže
jest kapelník přispívajícím členem Sokola, z mužstva
není členem Sokola nikdo. — Po městě kde kdo se ptá.
co je se stavbou kap'e. Věc jde přirozeným chodem. Ne
přátelé bojují přemlouváním, Iží, pokrytectvím a uží
vají všech prostředků. aby stavbu znemožnili. Máme
mnohé doklady a přijde čas, že vše veřejnosti sdělíme.
Bude to interesantní! —-Téměř po celém městě ozývá
se nářek a reptání nad zuboženým stavem veřejných
studnic. Jsou v prabídném stavu a některé jsou i za
vřeny. Studně »na kopečku« těšila se do nedávna pro
svoji výtečnou vodu té nejlepší pověsti. Jenže obecní
tatici (jak je svého času trefně nazval p. Vitoušek)
místo nové dřevěné roury dali sem starou rouru želez
nou podezřelé minulostí. která lečela již na zasloužilém
odpočinku. Do milé roury uvelebilo se na miliony růz
ných bacilů a jiné havěti a tak milá naše studně rázem
ožila různorodou zvířenou. Co teď? Moudří tatici kázali

tar. nalfti spoustu vápna a zasypati leďkem a studní
to se ví -- zkazili. Studně je zavřena. | s jinými stud
němi (na př. na náměstí) není lépe. Pravíme a opakuje
me: Nejprve vybudujte třeba po částech řádnou kanali
saci. opatřte město zdravou pitnou vodou a potom zři

zujte parky. hříště a pod. Jimak by se o našem městě
říkalo: Na vrch huj, vespod fuj! — V pondělí 6. června
konány u nás smuteční bohostužby za Jeho c. a k. Vý
sost Františka Ferdinanda a jeho choť. Obřadů zúčastní
la se katolická jednota s praporem a tělocvičný odbor
»Orel« v krojích. Dále žactvo a učitelstvo škol v místě
a okolí, četnictvo, representanti pošt, lesních úřadů a
dráhy atd. Za třicetičlenné pokrokové obecní zastupitel
stvo dostavili se dva zástupci.

Běstvina. (Sv. biřmování.) Těšili jsme se všichni
na den 30. června, den sv. bifmování v našš farnosti. Ra
dostné rozechvění dostóupilo vrcholu, když zá krásného
jitra svěžím vzduchem rozhizholilý se zvony, že J. Ex.
Biskupská Milost se blíží. V okamžiku slyšeti dusot
kopyt banderia, jež vyjelo vstříc a jež rychlým tempem
projíždí již slavnostní branou u zámiku postavenou. Zde
očekávali shromáždění hodnostáři (pp. okresní hejtman,
okr. školní inspektor, administrator a kontrolor panství,
nadlesní a j.), duchovenstvo (z Ronova, Vilímova, Seče,
Chodovic), školní mládež s učitelstvém, biřmovanci a zá
stupy lidu. Dp. farář v delší uvítací řeči poukázal na
starobylost chrámu a celé osady, která s láskou a úctou
vítá nyní nejd. vrchního pastýře do středu svého. V sta
robylém chrámě, naplněném lidem až do posledního

ná víry slovem | skutkem, dotkarv se smutných úkazů
plynoucích ze srdce Boha prázdného, jak ukázalo se
světu žalným způsobem v posledních právě dnech v Sa
rajevě ... Za nejkrásnějšího počasí udělil ve chtámě
a na hřbitově kol chrámu na 400 biřmovařcířh tuto
svátost, navštívil škoky, opatrovnu, kde zejména potěšen
byl roztomilými deklamacemi těch malýcha hělilen
ších. V radostných pocitech mtjely hodiny až dd oká
mžiku rozloučení. Jeho Excelence promluvil ve chřámě
na slova rozloučení, pronesená družičkou: +Ná čelé. kz
a v duši posvěcení.. .« A zase stanuli jsihě u brány
u zámku, s jinými ovšem pocity .. . A než se kdo ná
dál, mizel s očí již ten, na něhož jsme se dlóuho těšlli...
Jen dusot kopyt vyprovázelícího banderia ještě z dáli
připomínal všem, že zmižel s očí skutečně, S očí ovšém,
ne však ze srdcel

Zblsláv. (Gener. visitáce.) Tolik lidi, jako v sobotu
dne 27. června t. r. neviděla osáda Zbíšlav dlotho. Na
jmenovanou sobctu do Zbislavě přijel J. Ex. nejd. p.
biskup královéhradecký dr. Doubrava v průvodu všdp.
kanovníka Hlavsy, dp. sekretáře dra Hurátě a vdp. p.

a vykonat generální visitaci, spojenou se zkouškou škol
ních dítek ze sv. náboženství. Vjezd J. Ex. byl slavný.
Uvllání předběžné Jeho Excelence stalo se na rozhraní
farnosti bučické a zbislavské deputací vyslanou, kdě
oslovil J. Ex. dlouholetý bývalý starósta p. Jan Pro
mek v tomto smyslu: jako Kristus Pán vyslal své apoš
toly hlásati všem národům evangěliiam, aby též J. Ex.
posílil věřící zdejší farnosti v jejich víře. Po poděko
vání J. Ex. deputáce v čele drůžiny 22 jezdců na krás
ných koních pod vedením p. Kotaříka a ZZ cyklistů na
kolech ozdobených doprovázela J. Ex. do Zbislavě. Tam
příchod očekávaly u první brány s hudbou v přítomno
sti p. kapeliíka Košťála sbory hasičské ze Zbislavě,
Výčap.a B. Podolí, spolky všecky farnosti zbislavské a
veliký počet farníků. — Zde uvítán nejprve p. ředitelem
panství jako zástupcem p. hraběte, pak místním panem
starostou Václ. Skfivánikem ve jméňu všech starostů
přifařených obcí Pak mástním duchovním správceřít.

sadou, vyzdobenou prapory ke druhé bráně, kde byl
očekáván školní mládeží všech škoi a deputácémi všech
spolků. Uvítán byl J. Ex. nejprve p. řídícím Linttartém
ve jménu všech pp. učitelů, pak dceruškou Annou Záva
dilovou ze Zbislavě a požádán děvčetém Marit Špinko
vou ze Zbislávě o přijetí kytice. Pak jednotlivé depu
tace všech spolků J. Ex. srdečně vftaty do středu na
šeho, jimž všem J. Ex. laskavě a milostivě poděkoval.
Následovala mše sv. J. Ex. se skvostnou arcipastýřskou
promluvou, sv. biřmování, pak zkonška dětí ze sv. ná
boženství, dětí škol venkovských v kostele, dftek ze
školy Zbislavské ve vkusně vyzdobené škole. — Odjezd
J. Ex. z farnosti Zbislavské provázen za hláhořu zvořtů
opět banderiem za přítomnosti četných tarnficti. Dostavil
se též sbor hasičský ze Zbislaví s p. velitelem Viesne
rem. Nedbalo se na agitaci protichůdnou, aby se néšto
ma »parádu ctrkevní«. — Ať se drží tento sbor díře sta
tečně! — Byl to zafisté tklivý dojem, když staří i mla
dí přišli dáti »s Bohem«<milému svému arcipastýli, jenž
zanechal v naší osadě trvalou pamět laskavého biskupa.

Chotusice u Částavě. Již časně ráno dne 23. čérvna
Chotusice přobuzené slavnostní střeřbou oděty se v
krásné roucho. Všude vlály vesele prapory, až na velice
skrovné výjimky. Čacké, za tim účélem nově vytvořené
cyklistické banderium, s ozdobenými koly a šérpámi vy
jelo s banderiem na koních vstříc Jeho Excelenci až k
čáslavskému hřbitovu a tam jej dojermněnvttálo. V prů
vodu spolků p. t. hasičských, katolických zemědělců.
spolku živnostenského a j. z Chotusic a okoli za slav
nostního hlahotu tmdby, která po celý dem, pokud to
bylo možno. jásavě hrála, přijel J. E. kn slavnostní
bráně. Tam byl pozdraven vys. uroz. p. hrabětem JUDr.
Oswaldem Thun-Salmem a slavným obecním zastupi
telstvem městyse Žehušic. Chotusické obecní zastupi
telstvo, složené nejvíce z agrárníků, odepřelo uvftání
Jeho Excelence a jako důvod uvedeno, že prý katotici
volili při volbách do říšské rady proti kamdidátu Háld
koví sociálního demokrata Jiráska. Chotusice však pře
ce, až na několik málo zarytých nepřátel katojiiké,ukázaly

váží. Vzletně a dojemně uvitaly J. E. jménem školní
mládeže dcerušky pana J. Charváta. Marie a Zdenka.
Administrátor vzdal J. E. hold úcty jménem pravých a
dobrých katolíků jako vrchnímu duchovnímu vůdci ka
tolíků. I ti maličcí, kteří ještě ani školy neravštěvují,
vyslali ze svého středu několik, aby J. E. způsobili ra
dost. Dojemné bylo, když maličká Boženka Burešová.
dcera rolníka z Druhánic, přednesla roztomilé pozvání
Jeho Excelence do věnce. A Jeho E. měl opravdu radost.
když jej vedly ve věnci spleteném hlavně z -růží. V



kostele velice tklivě a nadšeně promluvit J. E. o po
třebě míru a lásce vzájemné. Po sv. biřmování podě
kovaly J. E. Jaroslava Valtrová a Marie Jarošová slo
vy. poněkad přizpůsobenými hymna »TěBoha chválí
me«. Před zkouškou ze sv. náboženství v kostele oslo
vily krásně J. E. žákyně Marie Cinerová a Emile Hero
desová a po zkoušce v kostele poděkovaly dívky ze
Žehušic: Anha Málková a Růžena. Štěpánková. Přéd
zkouškou ve škole promluvHy z duše Marie Bukačová
se svou sestrou Boženou. Upřímně děkovaly po zkouš
ce ve škole Marie Jakešová a Anna Kavková. Jak si
všichni oblíbili Jeho Exc., bylo vidětt při loučení s ntm
a při jeho odjezdu. Lítostivě loučily se žákyně M. Truk
sová a B. Burešová s J. E. Za doprovodu hudby, spolků
a velikého zástupu lidu po rozloučení administrátora,
zmizel za krátko všemi milovaný arcipastýř, doprová
zen dvojím banderiem až do Čáslavě. Velice trapně
a nejvýš bolestně dojalo však to, co se stalo za tak
významné slavnosti, na kterou se všichni, velcí, malí,
staří | mladí těški, kromě několika nepřátel katolfků.

26. ze dne 26. června 1914 toto: »Co tohle jest? Jaroslav
Doležálek, kočí u vdovy rolnice Marie Vláškové, jel v
úterý dne 23. června asi o 1. hodině odpoledne s voz
nicí naplněnou močůvkou z domu na louku. U samé
farní budovy pojednou vyrazila zátka a proud smrduté
močůvky rozlil se ma 'silnici a po škarpě. Kočí zátku
zarazil musil ale tak špatně učiniti, neboť u kostela
zase zátka vypadla a močůvka zaplavila celé okoří.
Rozumí se, že vydávala hrozný zápach, neboť jak kočí
Doležálek doznal, močůvku tu již týden ve voznici měl
naloženou. Případ ten nebyl by jindy nijak nápadný,
tentokráte vzbudil trapný dojem a oprávněné podezře
ní, že nestalo se to asi náhodou. Bylť v Chotusicích prá
vě Jeho Exc. biskup královéhradecký dr. Doubrava v
tu dobu, kdy močůvka sytila nesnesitelným zápachem
celé okoli, meškal u společného oběda ve farnj budově,
jejíž okna byla otevřena. Ta ovšem musila býti uzavře
na, jakož i dvéře kostelní při odpolední pobožnosti. Od
strašující tento případ vyvolal v celých Chotusicích ne
smírné pohoršení a z četných stran vytýkáno p. Boh.
Vláškovi, synu pí. Marie Vláškové, který hospodářství
své matky spravuje, proč nařídil právě v tu dobu a den
močůvku voziti, proč neopatřih voznici tak, aby byla
úplně bezpečnou a proč právě před farou a před ko
stelem zátka vypadla a proč nestalo se tak na jiných
místech. Pan Bohumil Vlášek upírá veškeru zlomyslnost,
dokládá, že močůvku vozitt musil, že platí značné daně
a tudiž musí své matky hospodářství tak spravovati,

aby vyneslo užišku, aby všem platebním požadavkům
dostáti mohl. Naproti tomu četní lidé dokazují, že již
dávno prohlašovalo se, že u příležitosti návštěvy bis
kupské před farou poteče močůvka a že tedy stalo se
tak zúmyslně, neboť žádný jiný hospodář v den ten ne
uznal za nutné voziti fekalie městečkem na pole a luka.
Případ ten vyšetřilo četnictvo a udalo soudu, kde zji
štěno bude, zda-li případ ten byl náhoda či všemi soud
nými lidmi odsouzené darebáctví, které by ovšem veli
ce špatný stín vrhalo na domnělé projektanty takového
uhčnictví a posilnilo jen příshrěníky strany klerikální
ve vědomí, jakých příkoří se jim přihází.«

dnové radosti. Zavítal k nám Jeho Excelence nejdp. bis
kup dr. Josef Doubrava, aby u nás vykonat generální
kan. visitaci a udělň 925 biřmovancům svátost bířmová
ní. Jako se těší člověk na milého hosta a vítá jej, tak
i my katolíci Vimovské farnosti vitali jsme nám vzác
ného hosta. U slavnostní brány shromáždilo se ducho
venstvo, dále správní komise městečka Vilimova, sta
rostové přifařených obcí, spolky zdejší, pp. učitelé se
školními dřtkamá, družičky a množství věřícího kdu.
Urozený pán baron Rejský se svou urozenou paní, jakož
i provázející je banderlum vyjeli vznešenému hosti
vstříc až na hranice farnosti zdejší k dědině Zvěstovi
chm. Po upřímaém a radostném uvítání Jeho Excelence
šlo se za hlaholu zvonů do chrámu Páně. Vznešený náš
host kráčel obklopen věncem, družičkami neseným. Jak
mile vstoupit nejdůstojnější pan biskup do chrámu Páně,
započal svou apoštolskou, požehnanou činnost pro naší
farnost. Když nadešla doba. loučení, tu opět shromáždilo
se množství lidu jakož i urozený p. baron Rejský se
svou rodinou, aby dalí na jevo svou dětinnou úctu ku
svému vznešenému hosti Bůh odplatiž vše hojně nejdp.
biskupovi, co pro naší osadu byl učinik Poděkováno bu
dtž i banderiu zvlášť, kteréž nejdp. biskupa vyprovodilo
též oa zpáteční cestě,

Třemošnice u Ronova zad Doubravou. Jeho Exce
lence Dr. Josef Doubrava, biskup královéhradecký na
své visitační cestě vikariátem Čáslavským také poctil
návštěvou naší zámeckou kapli. Péčí šlechetné choti p.
Adolfa Kautského, Ieemistra nadačních velkostatků a
přičiněním dcerušky jmenovaných Viktorky, byla kaple
proměněna v čarovný stánek nádherných květin K uví
tání Jeho Excelence dostavil se vážený pan starosta V.
Votruba s radními, p. lesmistr Adolí Kautský s rodi
nou, pp. učitelé místní se školní mládeží, p. Pecka, před
nosta c. k. státní dráhy a místní obyvatelstvo v nejhoj
nějším počtu. Po krátké, ale srdečné promluvě p. staro
sty vítá za školní mládež Marie Pecková se Zdeňkou
Vláškovou a podávají Jeho Excelenci nádherné kytice.
Arcipastýř velmi lichotivě vyjádřit se o vzorném po
řádkuvkapli apokrátkémpobytuu p. lesmistraodce
stoval do Žlebů. Vzpomínka na milou a otcovskou tvář
Jeho Excelence zůstane nám v biahé pamět.

Mičov. Konečně přiblížil se inkdlouho toužebně o
čekávanýden 2. července,kdyna své apošt.cestěza

vital knámnejdůstojnějšíarcipastýřnáš ke gener,ke

nonické vísitaci a udílení sv. biřmování, Střelba hmo
ždiřů, slavnostní vyzvánění a veselé zvuky hudby hlá
saly o půl 8. hod. příjezd Jeho Excelence, jenž zasta
vilá senejprve na zřícenině hrádu památného Lichnice
a pokochala se rozkošným rozhledem za překrásné po
hody časové, na širý, daleký kraj čáslavský, kutnohor
ský a kolínský až k Německému Brodu. Provázen jsa
vsdp. kanovníkem a lstere V. Hlavsou, sekretářem Th.
Drem Huráněm a vdp. bisk. vikářem Ant. Schreibrem,
přijížděl knížecím automobilem ze Žleb v průvodu čet
ného banderia, vstříc jemu vyšedším průvodem v čele
se všemi 3 pány starosty obcí uvítán jsa, ku slavnostně
ozdobené bráně. Zde Jeho Excelenci očekávali a vítali
veškeří patronátní úředníci v čele s vojt. komisařem
p. Em. Musilem a četné duchovenstvo s mistnám du
chovním správcem, který v uvltání svém vyprošoval 0
sadě požehnání a milosti a utvrzení ve víře, abý »lak ty
naše hory železné jsou, železná byla víra naše.« Po
vzletné případné odpovědi Jeho Excelence, abychom
spiatl horami Železnými, ale se srdcem zlatým t jemu
zrako toho zlata lásky věnovali a zachovali, uvítán byl
jménem biřmovanců družičkou Marií Vávrovou ze Zbi
slavce. Radost Jeho Excelence zvýšena byla ještě vzác
nou přítomností urozeného p. barona Rajského z Vilí
mova, který s urozenou chotí svou přijet rozloučit se s
Bisk. Milostí. Ale setrvali pak k radosti všech až do
odjezdu arcipastýřova. Po malém oddechu v budově
farní šlo se průvodem za zvuků hudby do chrámu Pá
ně, okrášleného u vchodu mohutnými stožáry. Chrám
nemohl ant všechno to množství pojatí, ač jest dosti pro
storný, proto udfleno bylo sv. biřmování venku. Po sv.
biřmování šlo se průvodem do budovy školní, jejiž obě
místnosti nádherně byly vyzdobeny a kdež krásnou řečí
uvítal jménem žáků Jeho Excelenci učitel p. Jan Bíza.
Před zkouškou i po zkoušce jedno z dítek předneslo
vždy případné uvítání a poděkování. Během odpoledne
ze zahrady farní, s níž-rozkošný pohled až k horám Or
hMckýma Krkonošům, podíval se Jeho Excelence na
Hradec Králové, jejž pěkně viděti 'a již se blížila doba,
kdy srdečná zábava, provázena zvuky kapely Heřma
no-Městecké, měla skončiti. Ačkoliv odjezd stanoven byl
na 4. hodinu, vytrval Jeho Excelence v srdečném roz
hovoru až do hodiny 6., kdy jej automobil odvezl přímo
do Hradce Králové. Před tím vykonána pobožnost závě
rečná v chrámu Páně, kde jménem osady vzdal díky
Jeho Excelenci místní vdp. farář Opřátko, vyprošuje si
ještě i osadníkům požehnání. Na to předstoupila družička
Božena Zelinková, dceruška p. ředitele škol z Čáslavě
a jakoprvní ve vikariátě čáslavském vítala Jeho Exce

p. biskupem krásně pronesenou básní se rozloučila. Jmé
nem vikariátu rozloučil se vdp. bisk. víkář Ant. Schrei
ber, jenž mocně dojat se sbzami děkoval Jeho Excelencí

projevil ještě a vzkázal dík prostřednictvím p. vikáře
veškerému duchovenstvu vikariátnímu.. děkoval p. pa
tron. komisaři Em. Musilovi, p. baronu Rajskému + jeho
vznešené rodině a všem přítomným, kteří v neočeká
vaném množství jako o velkých svátcích:přišli se roz
loučit. Před druhou slavnostní bránou jménem biřmo
vanců poděkoval Ještě jinoch V. Koreček ze Sušic, na

tomobilu-a odjížděl přes Sušice. Hudba spustila opět
rázný pochod ačeta banderistů doprovodila Jeho Exce
lenci na hranice farnosti. Že spousta děti běžela ještě
kus cesty za automobilem. jaký div? Vždyť se nemo
hly dostí rozloučitl s panem biskupem. který tak mite
s nimi jedna! a automobil zde v Míčově viděl poprvé.
Nejen zrnko, ale celé zlaté srdce své věnujeme Jeho
Excelenci a zachováme jej v srdečné paměti. Bůh po
přej Jeho Exc. ještě mnohá a mnohá léta!

Vrdy. Uvítání, jakého se dostalo dne 18. června J.
Excelenci p. biskupovi Jos. Doubravovi pří kan. gen.
visitaci v obci Vrdech a Dol. Bučicích, vrylo se mnohé
mu v pamět a-zajisté uchvátilo přítomné tak, že ještě
po mnoha letech na slavnost tu s potěšením vzpomínati
budou. V čele banderia, které řízeno p. Jos. Buršem.
rolníkem z Vlačkk, vyjeli kočárem pp. náměstek staro
sty Karel Havelka, V. Bendl, V. Dalešický a Jan Hej
hlík, členové obecního výboru, na rozcestí katastru ob
ce Vrdů naproti J. E. p. biskupovi, kde při příjezdu byl
p. Havelkou vzletnou a dojemnou řečí přivítán, načež
odjeli všickni do obce ku slavnostní bráně, kde obecní
zastupitelstvo, místní Školní rada, korporace evang. cír
kve, živnostnictvo a obchodnictvo a četné obecenstvo
J. E. p. biskupa očekávaly. Starosta obce p. František
Panfk přivítal J. E. p. biskupa těmito slovy: Vaše Ex
celence! Nejdůstojnější pane! Slavnostní pocit prochvívá
dnes slova má, kdy jménem přítomného obecního vý
boru. místní Skolní rady a veškerého občanstva dostalo
se mí co starostovi obce cti. složiti hlubokou poklonu
a uvítati Vaší Excelenci do našf obce. Radostná zvěst,
že Vaše Excelence za příčinou vrchnopastýřského po
slánf svého navštřví náš kraj a naši kulatoru, našla ži
vou ozvěnu v upřímných duších našeho Itdu, který ne
všední úctou. láskou a oddaností oplácí zjevně dobrotu
srdce Vaší Biskupské Milosti. V dnešních kormutiivých
dobách, kdy bije se často bez příčiny do autorit, kdy
svornost národů a svornost sousedů rozbíjí se nevra
Zivostí občanskou, kdy zášť bičuje pravdu v oči, dnes
potřebrjeme tím spíše vznešených a velikých vzorů
lásky, dobroty a shovivavosti. A není neznámo, že prá

vě VašeExcelencepři svém vznešenémposlání dává
zářivý příklad veliké dobroty srdce a že ta krásná,
apoštolská duše Vaší Excelonce opřádána jest věnde
Jáskou našeho lidn. Kéž Všemohoucí Bůh zachová Vaší
Biskupskou Milost ještě dlouhá (léta při vznešeném

poslání vrchního pastýře našeho, kéž zářivý vzor do-
broty duše Vašt Excelence zůstane trvalým zdrojem
lásky a míru v naších českých obcích a kéž na základě .
tolloto souzvuku rozlétne se Čarovné heslo blahotvorné 
občanské svornosti: Milujme sa, jsmeť jedna rodinal
»Vaše Biskupská Milost« budiž nám co nejsrdečněji ví
tána.« Po přivitání starosty obce, které považujeme za
ojedinělé, jakého se Jeho Excelenci tak krásnými a prav
divými slovy dostalo, přivkán bylza evang. církev p..
MUDr. Štěpánem Pecháčkem, obvodním lékařem ve
Vrdech, rovněž krásnými a dojemnými slovy. Jeho Ex
celence až k slzám pohnut za tek milé přivítání a při
jetl krásně poděkovat a pak v čele místních veškerých
zástupců obce, kteří do připravených kočárů vstoupili,
a s průvodem obecenstva odebral se do obce Dol. Bučic,
kde farní kostel se nalézá, k církevním obřadům sv.
biřmování. Odpoledne po vykonané kan. gen. visitaci
zavítal J. E. do obce Vrdů k návštěvě pp. Františka
Papika, ob. starosty, Karla Havelky a dr. Pecháčka, o
becních starších, odkud pak v průvodu banderia na
zámek J. J. knížete Františka z Auerspergu ve Žlebích
o půl 7. hod. odejel.

Roaov nad Doubravou (Paběrky visitační.) Zvlášt
ního uznání zasluhuje p. učitel Emanuel Culek, který s.
nevšední pílí a vkusem vybraným dekoroval celý farní
chrám Páně živými květinami. Budiž mu tímto způ

sobem vzdán veřejný a upřímný dík. Při obědě visitač
ním koncertovala na náměstí hudba místní pod osvědče
nou taktovkou p. mistra Pátka. Funkcionáři spolkoví by
li Jeho „Excelencf podělení krásnými medalionky.
(Výstava koní.) Dne 6. července konala se u nás vý
stava koní z někohka okresů, Z místních vystavovatelů
obdržel premii 60 K p. Pospíšil, p. A. Cemper a p. FI.
Horák po stříbrné medaili. Pan Lebduška ze Závraice
za nejlepšího koně 70 K. Ostatní vystavovatelé podělení
z cizích okresů (samo sebou se rozumí jen agrárníci),
Výstava byla shušná a přivedeno mnoho ušlechtilých

— (Úmrtf.) V minulých dnech doprovodili jsme ku
hrobu milého souseda, horlřvého kolportéra katolického
tisku, zbožného katolHka a pečlivého otce p. Karla Háj
ka, hodináře, který zemřel ve věku 79 roků. Spolek ka

Jej ve vděčné památce v upřímné modlitbě. Zesnulý to

kynul a on odešel dříve. Odpočívej v pokoji, duše šle
(Poděkování.) Vzděhvací katolický sociální

spolek »Rovnost« vzdává upřímný dík matce praporu,
kmotrám praporu, družičkám a všem, kteří jakýmkoliv

nutelné slavnosti. Bůh buď všechněm štědrým odplati- 
telem!

Dobřenice. Bolestná rána, způsobená všem věrným

stupce trůnu J. C. V. Františka Ferdinanda a choti jeho,
1 u nás ode všech vrstev obyvatelstva hluboce jest po
ciťována a proto účast na zádušních shržbách Božích
dne 4. t. m. v našem starobylém sv. Klimentském chrá
mu Páně byla velmi značná. Pan patron s rodinou, 0

nictvo velkostatku i cukrovaru, školní mládež s učitel
stvem a množství jiných věřících spojili své modlitby,

bětl surového atentátu a chránil našeho těžce zkouše

usnesla se na projevu soustrasti n nejvyššího trůnu pro
střednictvím c. k. okres. hejtmanství.

Dolany. S radostí nefičenou dočkalo se občanstvo u
vědomělé obce Dolan posvěcení svého kostelíka, zasvě
ceného sv. Vojtěchu. V sobotu 4. července odpoledne
sjíždělo se banderlum z okolních vesnic, vedené pp. Ko

rolníkem z Dolan, na ušlechtilých koních počtem třiceti.
Hasiči se svými veliteli v plném lesku z Dolan, Ždánic,
Plchu a Stéblové shromáždili se v plném počtu. Ve čty
ři hodiny vypravila se deputace na kočárech až na hra
nice za Podulšany: starosta obce Dolan p. Pluhovský s
radními pp. Bubnem, Tomášem, Pazlerem, p. c. k. okres
ní hejtman Nápravník, vdp. bisltpský vikář s dp. fa
rářem, provázena celým banderiem. Uvftání na hrani
cích u Podulšan bylo velmi srdečné. Uvttání ve Žďáni
cích před kostelem za zvonění všem! zvony, úplnou
hudbou dolanskou, školní mládeží, vedenou p. říd. Vo

jáčkem a vdpp. duchovními z celého širokého okolf po
čtem čtyřicet? nad jiné okázalé a srdečné. Jeho Excelen
ce nejdůst. p. biskup po krásné uvítací řeči, pronesené
vdp. farářem Jos. Paloušem, dal sobě představiti čelné
účastníky a srdečně děkoval za krásné uvítání a příje
ti v obci farní. Hosté a občanstvo sáčastnili se posvěcení
sochy sv. Plety, mistrovsky provedeného to díla řezbí
ře J. Duška z Chrudimi, která pořízena z milodarů a
přispěním vdp. Jos. Palouše, místního faráře, obětavého
příznivce církevního umění. Neji. p. biskup velmt po
chvalně se vyládřil o umělecké hodnotě sv. Plety a pří
děkování příznivcům připomenul že krásnou příkladnou
památku pořídili sobě i budoucím. Krásné zpěvy »Pojď,
Spasitell, ještě blíž< — které došty též pochvaly Jeho
Excelence, nacvíčH s mládeží a přifařenými pan ředitel
Vojáček. — Dne 5: července, již o 4. hodině ranní zapo- “
čala slavnost budičkem, zvoněním a hudbou. Po měl sv.

ních se starostou v čele, banderlem s hudbou a sbory
hasičským! pro nejdp. bisktpa, aby jel doprovodili do
Dolan ku posvěcení kostelíka sv. Vojtěcha. V Doha
nech u slavobrány čekala Skolnímládež, učitelstvo, dru
Zičky aobčanetvoze Siroka zokolníchvesnicpříšé. Při
slavobráně promirvila jak krásně tak dojemmě uvítací



řečdručičká Úklaliče:Skíbnová,Slova jel! srdečné dojala
J. Bisk Milost k stzám. Přijav kytici růží z rukou dru
žičky, ve vroucím, procítěném díkůvzdání za krásné uví
tání připomenuí očekávané milé srdečné přijetí venko
va. Špattrem družiček, následován. bodnostáři a ducho
venstvem, ubíral se arcipastýř se sv. ostatky ku Bově
postavenému chrámu Páně. Ve středu obce m místě
poněkud povýšeném postaven ve slohu románském z bí

stavbu proveďl arch. B. Dvořák z Pardubic. Celý sloh
jest čistě umělecký, též i vnitřní uspořádání (sochy P.
Marie dar rodiny Pluhovských, sv. Václav, dar rodiny
Bobnových, hlavní oštář, dar vdp. faráře Mat Jičín
ského, kazatelna, dar starosty Pluhovského, věčná lám
pa. dar rodiny Jičínských, lustr, dar rodiny Kučerových
atd.) Práce dle návrhů arch. Dvořáka provedli pp. Bek
z Kutné Hory, Mir. Baše, sochař ak. z Pardubic, Jan
Dušek z Chrudimě a V. Čížek z Pardubic, A. Hůusler,

„mak z Prahy. Při svěcení pronesl v krásném, dojem
nétm kázání vdp. J. Palouš též zaslouženou pochvalu
všech, irteří přispěli na stavbu obrámu sv. Vojtěcha, vy
líčil význam, jaký má kostelík pro obec Dolany, — Prv
ní mše svaté, kterou sloužil nejdůst. arcipastýř s asi
stencí vid. duchovních, účastnil: se c. k. okres. hejtman
Nápravník z Pardubic, konservátor Dvořák, starosta
Pluhovský se sl. obeoní radou a m. j. vzácných hostí.
KosteHk byl přímo přeplněn, i celé okolí kostela, takže
by jablko bylo nepropadlo. Krásné zpěvy při svěcení ob
starali ctihpp. bohoslovci i při mši svaté. Solové zpěvy
přednesli úchvatně pl. Bohumila Kořínková, choť c. k.
podplukovníka, majitelka papež. řádu, sl. Liduška Bub
nová a dp. Vašata. — Po slavné mši svaté odevzdal p
Buben nejdp. biskupovi diplom, v němž jej jmenuje obec
Dolany svým čestným občanem. Krásná slova Jeho Ex
„celence, slova trznání za obětavost zůstanou vždy hře
živým povzbuzením všem dobrým přátelům víry Kri
stovy. Požehnání nebe vyprošuje za vše dobré všem, co
pro vznešenou víru Kristovu vykonali Po uděleném po
žehnání po 12. hod. odebral se J. E. k hostině pořáda
né u starosty obce p. Pluhovského. Ve 3 hod. poctil
návštěvou nejd. arcipastýř statek p. Václava Bubna.
Ve 4 hod. bylo konáno požehnání, při kterém ještě je
denkráte dojat loučil se milý vznešený arcipastýř s dí
ky nelíčenými s milou obcí. Při loučení odevzdala krás
mou kytici a pronesla milou řeč družička Mgrie Jelínko
vá z Dolan. Při odjezdu z Dolan nemělo loučení konce.
Útěcha milá a upomínka vzácná, nehynoucí zůstala v
srdcích všech dobrých. Na úterý 7. července pozváni do
Hradce Král. k J. Excel. starosta p. Pluhovský Fr. a p.
Buben Váci. s vdp. farářem Jos. Paloušem. Ještě třeba
zmíniti se o krásné výzdobě všech statků Dolan, Ždánic
i Podulšan a vzorném pořádku, který všude při slavno
sti panoval. Též Idba dotanská nacvičila velmi pěkně
kusy, které umělecky přednesla.

Pardubice. Sdružené katolické spolky usnesly se ve
své výborové. schůzi všemi hlasy dáti výraz svému
hlubokému zármutku nad nenahraditelnou ztrátou J. C.
a K. Výsosti arcivévody Františka Ferdinanda ď Este
a jeho jasné choti J. V. vévodkyně Žotie z Hohenbergu
účastí korporativní s praporem na slavné zádušní mši
svaté 3. července, po níž odebrala se deputace v čele

s panem ing. Jindř. Hornem, c. k. kontrolorem, na c. k.
okresní hejtmanství, aby tilamočila: vřelou soustrast a
věnovala do školního fondu přo chudé dítky 20 K. Chrá
mový odbor týchž spolků usnesl se hraditi úplně ná

„kladnou smuteční výzdobu děkanského chrámu Páně a
gříťení kstařáíka, jéž budilo všeobecnou pozomost, tak
Že ve dny 3. a 4. července po. vojenských zádušních
službách Božích ngvěttvilo“děkanský chrám a pomodlilo
se u katafalku za vznešené mučedníky věřících takové
množství po celý den, jaké bývá snad jen na velký pá

budou katoHcké spolky na mšisvaté, za vznešené man
žely obětované. .

Ve Slatině u Hradce Králové zemřela 2. čérvence
dceraška p. řídícího učitele Jos. Bičiště, slečna Anna
v 19. roce věku svého. Zarmoucent rodiče vypravli jí
krásný pohřeb do Třebechovic, kdež byla v rodinné
hrobce k poslednímu spánku uložena. Účast na pohřbu
byla ve Slatině velmi četná. Nedávno měl p. řídící ra
dost, když mu syn očnamoval, že všecky profesorské
-zkoušky velmi dobře udělal; nyní dolehla na oblíbeného
správce školy slatinské a jeho choť trapná bolest, když
dceruška zemřeša. Radost a bolest se střídávají.
' Snažnáprosba z Kosteleckaa. 0. V červnutohoto

„roku velkým krupobitím postižena část našeho okresu.
"Na některých místech u Kostelce, u vesnic Lhota Kost.,
Koryta. Kozodry, Svídnice slibná úroda obllní záičena!
Mezi postiženými jest mmoho těch, kteří mají pole ma
jato, jsou nezámožní a nyní jsou připravení nejen o to,
co do pole vložili, ale i o čekaný užitek. Jsou bez chle
ba! Okrsek Hospodářského Sdružení českých křesťan
ských zemědělců pro soudní okres Kostelec n. O. vznáší
uotivou prosbu ke všem soucitným o pomoc. Zvláště
prosíme bratrské spolky hospodářské, by dle své mož
nosti podpořily členy našeho hospodářského spolku. S
vděčnosti přijímáme i sebe menší dárek. Obi jakého
koliv druhu. peněžitou pomoc a za vše již předem vzdá
váme srdečné »Zaplať Bůh!« Pomoc bratrských spolků
budiž pro úsporu zaslána společně! Vše adresováno bu
diž: František Jeřínek, kaplan v Kostelci n. O., pro kru
pobittm stižené členy Okrsku hospodářského sdružení
českých křesťanských zemědělců!

Sjezd kolegý-abiturientů rychnovského gymmasia 7
©. 1884 koná se 20. a 21. července 1914 v Rychnově n. K.
V ponděli bude přátelský večer v Národním domě, v
úterý prohlkdky, fotografování, společný oběd, výlet do

Studánky atd. Kolegové a všichni přátelé studií, dostavte
se určitě. všichni! Budete vítáni!

Skuteč. Duchovenstvo řimsko-katolické, shromáždě

né na konferenci 1. července, vyslovuje veliký žal nad
ohavnou vraždou, spáchanou na nejjasnějším následníku
trůnu a jeho choti. Račtež oznámiti úplnou oddanost a
lásku na místo nejvyšší téhož duchovenstva k Habsbur
ské dynastii (odesláno sl. c. k. okr. hejtmanství do V.
Mýta a Chrudimi).

Chlumec nad Cidlinou. (Jednota ustavičného klaně
ní se Nejsv. Svátosti Oltářní) shromažďuje již po dvě
léta horlivé ctitele Krista eucharistického. Krásné její
měsíční pobožnosti bývají hojně navštíveny nejen čle
ny, nýbrž i mnohými ostatními věřícími. Jest vak zapo
třebí, aby přistoupili co nejdříve k jednotě ; ti, kteří tak
posud neučinili. Přihlásiti se lze u ďp. J. Andachta. —
(Zpráva o úmrtí následníka trůnu a jeho vznešené choti)
vyvolala v městě našem veliký rozruch. Druhého dne
na znamenísmutku vlály černé prapory z kostela, rad
nice, budov úřadů státních, škol a též z některých domů
soukromých. Zádušní služby Boží za zavražděné oběti
byly slouženy v děkanském chrámu Páně dne 3. a 4.
července. Oněch se súčastnila veškerá školní mládež
chlumecká se svými pp. učiteli, těchto pak následující:
starosta města p. J. Beneš s členy městské rady a obec.
zastupitelstva, okresní starosta Miláček se členy okres.
zastupitelstva, děti z venkovských škol se svými pp. u
čiteli, zástupcové úřadů státních, hraběcích, městských,
c. k. četnictvo, c. k. priv. měšťanský ostrostřelecký
sbor a mnoho obecenstva. — (Procesí na sv. pole u
Přelouče) súčastnilo se letošního roku mnoho poutníků
z našeho města a okolních vesnic. Pouť na sv. pole jest
velice oblíbená a proto bývá tak veliká návštěva. Sú
častňují se ji také již po mnohá léta členové literátského
spolku. — (Vzhůru na slet »Orla«!) Na rozích vyvěšené
plakáty orelské jsou předmětem značné pozornosti obe
censtva, z něhož mnozí ještě Orla ani neviděli. Doufá
me, že ona pozvání nebudou marná a že chlumečtí ka
tolíci 15. srpna se na orelský slet do blízkého Hradce
Králové v četném počtu dostaví. — (Dopisovatel »Krá
lJovéhradeckých Rozhledů«) informuje své čtenáře štva
vými referáty o církevních slavnostech, nedávno na př.
o Božím Těle. Snad pan pisatel nám chce dělati lacinou
reklamu. Náboženské úkony oznamuje veřejnosti, ač mu
má být dle rudých hesel náboženství věcí soukromou.
Nebo tak činí proto, aby v systematickém štvaní prot
chlemeckým katolíkům pokračoval. V druhém případě se
ho tážeme: Pane pisateli, pamatujete se ještě na zása
du, kterou jste nedávno napsal: »Vážně podotýkáme, že
nejsme proti náboženství zatujati<? Ve skutečnosti se
však dle nf dosud neřídíte. Píšete stále proti oněm,kteří
před lidmi své přesvědčení ukazují. To se nestydíte ja
ko »pokrokový« člověk ve XX. stol. chtiti obmezovati
volnost náboženských projevů, k nimž má každý rak.
státní občan dle dosud platných zákonů říšských úplné
právo? Pamatujte, že to není žádný charakter, když jed
náte jinak, než jak jste nedávno »vážně« prohlásit A
takové mínění budeme míti o vás tak dlouho, dokud se
nezačnete (plně říditi dle známé vám zásady: »Vážně
podotýkáme, že nejsme nijak proti náboženství zaujati«
— (Nutnost katolické organisace.) Smutným, ba téměř

sud žádného katolického spolku obranného. Bylo by zby
tečno dlouze“se Šířiti.o jeho nutnosti. Může-li býti na ma

ních poměrů a zvláště když všechny pokrokářské stra
ny: bez rozdílu proti nám vystupují. jak několika pří
pady posloužíme. Víme dosud dobře, jak národní soci

nosti, svobody a pokroku proti založení jednoty »Ust.

álně demokratických, jimiž jest město naše zaplaveno,
(katolické bys na prstech spočítal), se po dvě léta tak

*Hdé pokrokoví radovali, že »už« nebude u nás letos

jest už v »Královéhradeckých Rozhledech« (na př. ně
kteří členové místní školní rady), kde se »moderní.0
svícenci« vysmějí studentu, čte-li jen v čítárně »Čecha«:
v takovém městě by neměla býti katolická organisace?
V městě, nalézajkím se blízko sídla bývalého velikého
biskupa Brynycha by neměla býti plněna hesla tohoto

Neobracel by se Brynych v hrobě, kdyby věděl, kterak
jeho práce a námaha zůstala u nás bez výsledků? Jak
dlouho ještě tomu tak bude? Namítne snad někdo. že
méme už spolek. Ano, ale ryze náboženský! Jsme-li však
katolíky, musíme jimi býti nejen v kostele, nýbrž t v
životě veřejném, šociálnim a politickém. ©Náboženství
věcí soukromou není, jak síce všichni pokrokáři říkají,
ale samě dle toho nejeďnají. A chlumečtí sociální demo
kraté prozradili rovněž, že jest to chybné tvrzení. Ji
nak by jistě toho, kdo náboženství má a dle něho se
také řídí, nedali hned na veřejnost do novin, ale pova
žovali by jeho jednání za jednání soukromé. A proto, ja
ko ostatní, tak ani tato námitka nepomůže. Jest samo
zřejmé, že nás nynější poměry k organisování mrtí. Od
půrcové naši by ovšem rádi namluvil, že zvláště kněz
není tu k tomu, aby pěstoval politiku, nýbrž aby spíše
stoje nad stranami, u všech měl důvěru a ve všeobec
ném boji působil upokořivě a smířlivě. — Zajisté této
povirnosti jsou si vědomi všichni kněží. Avšak na pro
spěch tohoto smtrného díla nemáme vhodnějšího pro
středku, než právě katolickou organisaci, jež usiluje Iki
vymaniti ze zhoubných vlivů rozvratných zásad a posu

nouti sociální život na základ katolických zásad, oněch
zásad, které v duchu knížete pokoje Ježíše Krista jediné
dovedou zjednati a zachovati světu a lidstvu pravou svo
bodu, rovnost a bratrství. Je-li však v pravdě toto cí
lem a podstatou katolické organisace, pak mocí svého
povolání jsou kněží také oprávnění postaviti se do služeb
této organisace, aniž by proto zasloužené musiti se obá
vati výčitky, že jsou rušiteli míru a že vybočují z mezí
svého povolání Vlci křičí, že pastýř patři jen do koste
la, aby mohli dáviti ovce pohodlněji. Kdekoli však jest
náboženství napadáno (ať ve sohůzích, sněmu nebo v
novinách), všude má kněz právo zakročiti proti těm, kte
ří náboženský boj sami vyvolávají. A proto svormě ku
předu! Nelekejme se obětí, námah a času! Když mobil
jink proč ne ty, Augustine?

Dvoustoleté Jubileum. Město Rychnov n. Kn. oslaví
ve dnech 27. a 28. září 1914 dvěstěletou památku zalo
žení piaristického gymnasia a zve k této slavnosti a ke
přátelské schůzce všechny bývalé žáky a profesory ú
stavu. Podrobný program bude ohlášen později. Přihláš
ky a literární příspěvky do jubilejního almanachu při
jhmá starosta města Dr. Čeněk Langer.

»Neodvistým Listůnt<. Referujete o tom, jak šede
sát katolíků se usneslo žádati o změnu církevní správy
v Pardubicích. Nechceme se plésti do pravomoci kruhů
jedině kompetentních a nerozsuzujeme sporné strany.
Ale snad redakce sama mohla také trochu poučiti ob
čany, kteří z neznalosti okolností pronášel názory veli
ce prostomyslné. Tedy ten článek před třemi lety o po
litických poměrech v Pardubicích vyšel »jistě z péra
biskupa Doubravy<! Jimá nás úžas, jak arcipastýř při
tolika starostech má ještě kdy obstarávati službu ven
kovského dopisovatele o záležitostech politických! O
místních poměrech rozhodně ví nejlépe dopisovatel mist
ní. Ten článek mohl pocházeti od Jeho Excelence asi
tak, jako dopisy »Neodv. Listů« z kraje od dr. Kramáře

anebo (ještě lépe) od novohusitskécentrály z Prahy. —
A ty další vývody! Prý jest patrno, jak katolický Spo
lek má zakrýti účel politický a »dělati zeď řemeslu, vy
užívajícímu učení Kristova k účelům moci i politiky.«
Prý novorozeně jest již křtem přijato do lůna církve ka
tolické, k čemu tedy spolek katolloký? Uznáváme rádi,
že jest v Pardubicích ještě dosti občanů, kteří si váží
katolické víry, zděděné po svých rodičích, třeba že
nejsou v naší organisaci. Ale že by se Ještě nyní znalci

poměrů mohli tázati, k čemu jest potřebný spolek kato
lický a že by se divili, proč jest katolfkům nyní potře
bl sebeobrany i na půdě politické, tomu nevěříme. Kdo
aspoň trochu chce pozorovati davové zjevy ve veřejno
sti, musí poznati, že katolíci musí hájiti svá práva na
té půdě, kde jsou napaďáni. Jestliže nekatoličtí politi
kové připravují v parlamentě vyloučení katolického ka
techismu ze škol, jestliže zcela otevřeně přiznávají, že
chtějí, aby majetek církevní byl skonfiskován, jest pře
ce pilnou povinností upřímných katolíků, aby se posta
rali o zvolení takových svých zástupců, kteří by připra
vovené bezpráví překazil. A jestliže sami mladočeští
pohlaváři nikde ani slovem na veřejných schůzích ne
ubezpečili, že se proti takovým záměrům se vší roz
hodností postaví, co jiného zbývá katolíkům, než aby
se připravovali na svépomoc? Církev evangelickáa ži
dovská také nebude mlčet, až jí někdo začne vycho
vávat mládež proti příslušnému konfesnímu duchu a až
konfesní budovy bude někdo chtít konfiskovat. Křičí-li
se vytrvale »Pryč od Říma«, je-li napadána prudce cír
kev na veřejných a to i politických schůzích, štve-li se
proti kněžstvu nynějšímu za to, co se dálo před stole
tími, pak není potřebí katolických organisaci? Doočí
by se vysmáli našfzbabělosti ti jinověrci, kteří.si hájí
každou píď své půdy, každý odstaveček svých práv.
Jestliže nyní pojednou Jest tolik snahy, aby zmizel »ná
boženský teror a rušitel potitického sladění«, dřvíme se
velice, proč těch šedesát mužů se nesešlo, když v Par
dubicích soc. demokraté, pokrokářia volnomyšlenkáři
štvali přímo fanaticky netotiko proti církvi vůbec, ale
i proti jejim dogmatům specielně? Ano — mělo těch
šedesát mužů, kteří teprve teď jeví nápadnou starost o
dobro církve, vystoupiti už tenkráte a žádati zastavení
náboženských štvanic. Měli se postaviti na obranu dří
ve, než se uvedla v pohyb naše katolická organisace.
Ti, kteří nyní rozšafně jen a jen katolikům radf ke sná
šelivosti, mohli učiniti naše organisace zcela zbytečnými,
kdyby byli promtuvili včas na obranu lidských práv
katolického lidu. Ale když se kněží vyhazovali z besed,
kdvž se katolíci vylučoval) z národa, když na základě
pamfletu Lžipogiova církev Hčena jako hydra a bestie,
tenkráte ti »nejepší katolici« zůstali za peci; nezabrá
nili štvanicím skutečným. Zakládat snad katolický spolek
v Pardubicích kněží štvaví? Jest zbytečné Všeodborové
sdružení křesťanského dělnictva? Kdo se z takových
varovných kazatelů liberálních stará, aby katotickému
dělníkovi byla popřána svoboda, aby nebyl katolík z
fabrik vyhazován proto, že nechce platiti do soc. demo
kratické pokladny a na monistické sekretáře? O to tu
kde, že rozhodný katoilk nent považován v »klerikál
ním Rakousku za rovnoprávného člena Čechů jinak
smýšlejících, že se mu v české společnosti oficielní na
nejvýš katolické vyznání trpí jako zastrčená Popelka.
Běda upřimnému katolfkovl, kdyby chtěl, aby se uplat
nijo náboženství jeho také veřejně! Každá společnost.
každá dea může manifestovati veřejně, jenom to nábo
ženství, které jest přece pro život veřejný, má míti
náhubek a docela má | ke všem urážkám katolického
lidu mlčetl. Židovské společnosti a jejím sluhům po
přává se včeské společnostiplná volnost 1tenkráte,
když tio šiří myšlenky barcelonské a portugalské, ale
za zločince se vyhlašuje takový katolík, který hájí svá



Jeho Em. nejdp. kardinál Leo Skrbenský osla
vil dne 6. t. m. čtvrtstoletí svého kněžství. Každý
Čech dobré vůle přeje zasloužilému primasovi krá
lovství Českého hojnost Božího požehnání pro léta
další. Nynější český arcibiskup plní obtížný svůj
úkol v době velice pohnuté, která duchovním hod
nostářím navaluje v cestu veliké balvany a palčí
vé trní. Jeho Em. jest pastýřem velice horlivým,
jest vzorem pastorální horlivosti jak v kostele tak
v nejrůznějších katol. spolcích. Obětuje též ve
liké sumy spolkové činnosti. Charitativní účely
mají v kardinálovi též velikého mecenáše. Vyzna
menává svou přízní i veliké kulturní a hospodář
ské podniky českých katolíků. Je-li zapotřebí há
jití nezadajná práva církve, vždy nacházíme arci
pastýře na baštách ohrožených. Ačkoli při hájení
církve vždy jeví velikou mírnost a vlídnost, ač jest
osobně velice skromným, přece jen se nevyhnul
jedovatým střelám zarytých protivníků všeho ka
tolického. Leč upřímní věřící, kteří dobře znají
šlechetnou práci a ušlechtilé cíle svého arcipastý
ře, volají z upřímného srdce: Bůh dej ještě dlouhá
a šťastná léta!

Hmotné poměry papežova příbuzenstva. Pa
pež daroval 300.000korun na zřízení dětské útulny
ve svém rodišti Riese. Je to vesnička v Benátsku,
která na náměstí má pomník papežův v životní
velikosti, Loni zemřela v Riese osmdesátiletá sta
řena Elena Scazdiuzziová, která se sv. Otcem —
pásla krávy! Byla to první jeho učitelka. O několik
let starší jeho brávala si v útlém mládí na pastvu
slabikář s sebou a učívala z něho číst svého spolu
pasáčka, Saratovic chlapce Josefa ze sousedství,
který ještě nechodil do školy. Papež zachoval si
na ni památku: posílával jí z papežské kuchyně sí
lící pokrmy, když ochuravěla, a když zemřela, po
slal na její rov své papežské požehnání. Otec pa
pežův byl v Riese obecním poslíčkem. Měl osm
dětí, z nichž bylí dva chlapci. Pět sester má papež
dosud na živu. Dvě svobodné žijí v Římě na blízku
Vatikánu a navštěvují ho denně. Ostatní jsou pro
vdány po venkově benátském a jedna má již syna
farářem. Bratr papežův je také dosud na živu, jme
nuje se Angelo Sarto a je poštovním úředníkem na
Mantovsku. Stár je 70 let, je skromný muž a nic
od svého slavného bratra nežádal a nežádá. Vů
bec všichni velmi četní příbuzní sv. Otce zůstali
klidně ve svých malých poměrech, nepomýšleli ni
kdy na jeho protekci a oddávají se dále svému
zaměstnání. Tak muže každý, kdo papežovu ves
ničku navštíví, popřáti si cti, býti obsluhován vlast
ním synovcem papežovým, panem Antonínem Pa
rolinem. Stačí zajíti si v Riese do hostince >U dvou
špačků« — a do toho si zajde každý, protože jiné
ho hostince tam není. Jiný synovec, syn sestry pa
pežovy, Angelo Parolin, je tam trafikantem. A 0
becním poslíčkem je tam zase jako před půl sto
letím Sarto. V Riese samotné je s papežem příbuz
na, blíže či vzdáleněji, polovička vesničky. Také
rodný domek papežův v ní ukazují a ten má jedi
nou světničku. V té zemřela jeho matka. Zrovna
když se jí přitížilo,stal se její veliký syn patriar
chou benátským a byl jmenován kardinálem sv.
církve římské, Paní Sartová si povzdechla, že by
ho chtěla spatřit v purpuru. Když mu to sdělili, V
tu hodinu patriarcha ze svého paláce benátského
přispěchal do své rodné vesničky a ve vší slávě
své, oděn v kardinálský purpur a se všemi odznaky
svých hodností vstoupil do chudé světničky. Slzy
štěstí polily tváře jeho k smrti pracující matičky,
a nový kardinál, nynější papež římský, sám rodičce
své udělil svátost posledního pomazání.

Tyto poměry vnucují porovnání s kapitalisti
ckými vůdci soc. demokracie. Kdo více křičí proti
bohatství papežovu, než ti, kteří z mozolů dělni
ckých žijí kavalírsky? Papež ze svých příjmů ne
vydává na svou životosprávu ročně ani polovici
toho, co rudý pohlavár spotřebuje pro sebe. Bebel
viděl kolem sebe bídy dosti, ale přece hřímající so
ciální reformátor v praksi snášel bídu svého okolí
klidně — vždyť uprostřed ubožáků střádal a střádal
chytře pro sebe, až si uspořil milion. Rudí řečníci
tedy by už jednou měli býti důslední, měli by mí
sto bezhlavého třískání do kapitalismu vyznati, že
boháč, který většinu svých důchodů vydává k vše
obecnému dobru, není o nic horší jednotkou spo
lečnosti lidské než proletář, který často si zaviní
nouzi sám. A dopadají-li rány soc. den. kladiv na
kapitalismus paušálně, pak má rudý tisk povinnost
oromluviti také jasně proti kapitalistům rudým,
jimž jest osobní výdělečnost přednější než dobro
lidu. Jestliže se křičí proti každému zámožnějšímu
konservativci nesmí z kritiky býti vyňat Bebel.
Protesty proti konservativcům řinčí proto, aby se
odvrátila pozornost od chamtivosti náčelníků soc.
demokratických.

Šťastgá rodina. Následník trůnu arcikníže
František Ferdinand odevzdával nedávno nově
jmenovaným kardinálům Pifflovi a Černochovi
kardinálské birety. Při té příležitosti pravil arci

kníže karklinátu Černochoví: >Eminence, musáte
| mě brzy navštíviti, abyste poznal také mojí paníl«

— »Viděl jsem ji zde mezi hosty<«, odpověděl kar
dinál. — >Nu ano< — následník na to — >ale to
musíte přijít k nám, abyste poznal celou moji ro
dinu a viděl naše štěstí. Eminence! Přesvědčil
jsem se, že jsou v životě lidském věci, které by
chom udělali jinak, kdybychom je mohli opakova
ti, Avšak kdybych se ještě jednou ženil, jednal
bych zrovna tak, jako jsem uděkal. Pravím vám,
že jsem člověkem Bohem požehnaným. Vrátím-li
se po dlouhé a svízelné práci do kruhu své rodiny
a vidím-li svou choť uprostřed hrajících si dětí,
pak nechám všechny starosti za dveřmi a pak mo
hu sálat do sebe všechno štěstí, jež mne obklo
puje. Na tento obraz měla by se Vaše Eminence
jednou podívat«. . . . Kdysi procházela se rodina
následníkova v sadech miramarských, při čemž
uzřela několik chudých poutníků, kráčejících po
silnici k Grignanu. Vévodkyně prohodila: »Hned
bych těm lidem něco dala, ale našinec nemá ani
haléře u sebe.< — >A já mám korunu!< — vykřikl
šestiletý tehdy princ Arnošt. — >Tak ji mamince
půjčt« — vybídl arcikníže. — »Ba ne«, zněla od
pověď, »tobě ji půjčím, ale mamince ne — ma
minka zapomíná vracet!« — Vévodkyně se usmí
vala a pravila: >To jsi takový kapitalista? Kotik
pak máš svého jmění?< Hošík s vítězoslavnou
tváří zvolal: >Sto korun!« Matka všecka užasla:
»Sto korun — a kdo ti je dal?«<— »Tatínek dával
mi vždy po pěti korunách, abych si to schovával.
Ale tobě jsem to vlastně neměl říkat, protože prý
bys se zlobila.« .Arcikníže prohodil: »>Tobě tak
uložit zachování nějakého tajemství, to by se člo
věk obrátil na pravého!« Ale vévodkyně zahrozíha
manželi s úsměvem prstem: »Franci, Franci, kdy
by mne nebylo — to bys ty děti samými dárky
jen rozmazloval.< ...

FOTO-P
rprledry a
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jen světoznámých
známek, dodává

firma:

Ladislav Švestka, Praha, Václavské n. 63.
věru hodným osobám též mírné měsíční splátky. Žádejte cenníky.

Universita v zajetí pokroku. Někdo by myslil,
jak nynější pokrokový režim universitu zvelebii.
Zatím nastalo už tehdy veliké rozčarování, kdy
za pomoci pokrokové kliky stal se tam řádným
profesorem dr. Krejčí právě po skončení veliké
vědecké polemiky, kterou na celé čáře prohrál.
Dr. Chalupný dokázal dr. Krejčímu tak úžasné
vědecké mezery v jeho vlastním oboru, že přátelé
dr. Krejčího naposledy žádalí slitování aspoň ve
jménu společenského taktu. A přece najednou je
velikým obrem! — Nyní nejmenovaný universitní
profesor píše V neklerikálním »Vídeňském Den
ríku«: »Naše výchova od shora jest mizerná i od
tud jde příklad špatný. Naši staří vlastenci budili
a vedli poctivě národ ne snad proto, že byli Sta
ročeši nebo klerikálové, ale proto, že vyrostli v
ideálním zápasu s jinými, že byli vychování vy
nikajícími lidmi celé Evropy. A toliko nejschopnější
z nich stanuli v čele národa. A co se dnes děje?
Máme jednu universitu, na které český student
svoji nauku počíná a končí. Universita ta — Po
vězme si to upřímně — nevyhovuje. Jest jen jedna,
nemá konkurence, dusí se sama ve svém ovzduší.
I nejlepší lidé v ní ztrácejí pojem zdravé oceny
sebe samého — jsou první a jediní. Ale na uni
versitu dostávají se též lidé ne za svoje zásluhy,
za svoje schopností. Kvete tu protekce, nepotis
mus a patotizalství. Lidé nejschopnější volného
místa nedostanou, poněvadž jest reservováno pro
chráněnce toho kterého vynikajícího, vlastně vliv
ného politika nebo profesora, kterýžto chráněnec
sice jest vědeckou a charakterní nulou — ale za to
umí znamenitě pít šampaňské, tlouct se po honech
se svým protektorem, nebo dělati mu lokaje. Také
způsob obsazování kateder a výchovy dorostu
vědeckého jest prašpatný. Najde-li se mezi poslu
chači toho kterého profesora skutečně otevřená
hlava, která by něco vykonati mohla, stává se
nepohodlnou. Profesor bojí se, že ztratí svůj nim
bus, že ztratí praxi a riejen že onu hlavu nepod
poruje, ale přímo od práce jí odstrašuje. Lidé na
daní a zvláště charakterní od práce utíkají, pro
tiví se jim otrávené ovzduší. A co toho jest vý
sledkem? Tu a tam dostávají se na místa vedou
cí lidé neschopní a často i bezcharakterní. Rozumí
se, že i výchova, Jakou lidé ti mládeži dají, Jest
nedostatečnou, národ jako celek tím trpi. Mladý
odchovanec universitní má horší boj konkurenční
s odchovanci universit druhých, poněvadž hůře
jest připraven.<

Zapečetění školy »Komenského« správním $0u
dem zrušeno. Správní soud zamítl jako bezdůvod

—

nou stížnost města Vídně do rozhodnutí minister
stva vyučování, kterým bylo se strany místodrži
telství a ministerstva zrušeno zavření školy >Ko
menského«, jež provedlo město Vídeň. Správní
soud byl toho názoru, že místodržitelství bylo 0
právněno okamžitě zrušiti opatření města Vídně
na zavření školy »Komenského«, poněvadž město
tímio opatřením překročilo okruh své působnosti.

Odpor v učitelstvu moravském proti pokro
kovému vedení není menší než v českém. »Morav
ské Listy« oznamují: V pondělí dne 29. června t. r.
koala se velmi četně navštívená porada delegátů
oposičních. Na ní učiněny přípravy pro schůzá
správního zastupitelstva učitelské organisace a
konstatováno, že dnešní vedení učitelstva morav
ského úplně zklamalo, že v dobách boje za úpravu
učitelsívo pravdivě neinformovalo a že jest tedy
nutností, zejména když vedení to provozuje nyní
metodu pomstychtivosti vůči lidem nepohodhným,

aby rozhodně bylo reorganisováno lidmi, kteří zá
jem učitelstva více budou ceniti nežli zájem osob
ního a politicky strannického prospěchu. Zajímavo
je také, že prudká oposice vzniká i mezi těmi,
kteří jsou od vedení finančně podporováni. Tak v
časopise mladých »Volném listě« zcela otevřeně se

z nejinformovanějšího místa praví, že ve vedení
učitelské organisace jsou poměry strýčkovské, jež
silně zavánějí korupcí a uváděny jsou v tom ohle
du ostré výtky jednotlivcíím.

Výstava prací L. Šalouna v Hořicích trvá do
25. srpna. Vystaveny práce z mramoru, bronzu a
obrazy. Výstava jest přístupna od 8—12 hod. ráno
a od 2--6 hod. odpoledne.

Jednoroční učebný kurs (IV. ročník) při mě
šťanské škole chlapecké v Hořicích dokončil čtvr
tý rok svého trvání a nastoupí počátkem školního
roku 1914—15nový, pátý běh.

Ve školním roce 1913—14byl navštěvován 22
Žaky a 5 žákyněmi.

Kurs poskytuje přípravu ku přijetí do ústavů
učitelských, obchodních akademií, středních hospo
dářských a lesnických škol, vyšších škol průmy
"slových, c. k. vojenských kadet. škol, pro službu
při dráze a poště.

Němčina, těsnopis a algebra isou předměty po

vinné, francouzština jest nepovinná. Do kursu při
jímají se žáci, kteří s prospěchem vychodili III.
třídu školy měšťanské, i žáci z jiných škol, kteří
prokáží přijímací zkouškou, že mají týž rozsah vě
domosti.

Vynesením c. k. ministerstva kultu a vyučo
vání jest dovoleno tento kurs navštěvoavti i dív
kám jako řádným žákyním.

Přihlášky přijímá ředitelství měšťanské chla
pecké školy již nyní. po celé prázdniny a ve dnech
zápisu (13., 14. a 15. září t. r.)

Bible Česká. Veledůležitého tohoto díla vyšel
právě sešit třetí. Jest v něm dokončena druhá kni
ha Mojžíšova a počíná se kniha třetí. Plynný pře
klad a důkladné poznámky i v tomto sešitě zaslu
hují veškeré chvály. Tato nová naše Bible, jež
bude chloubou naší literatury, měla by býti v ru
kou každého vzdělance. Bude-li homě správně

platícího odběratelstva, bude možno sešity rychle
za sebou vydávati, takže by celé dílo v brzku by
lo dokončeno. Přihlášky a předplatné přijímá Ad

ministrace České Bible, Praha IV. — 35 (Hradčany.
Proti semitskému komandu v národě ozývají

se stále určitěji na Moravě sami liberálové. Na př.
»Morav. Listy« napsaly na adresu dra Stránského:
>O sletu dostali jsme od 300 buršáků bití a V po
litice dali jsme Němcům v důsledcích svých ohle
dů do rukou blč na sebe v moravském paktu. Dnes
už je všude zřejmo, že vydali jsme celou svou ze
mi, svou májoritu do rukou lidí, kteří inscenovali
proti nám surové útoky buršácké,. A což nejhorší
ho — sanace od února dosud zde není a je u Boha,
jak dopadne — ale pakt platí, dle něho se vše řídí

nority, která je stejného rázu, jako buršáci. Kam
spějeme, vidno, že ani v doméně předsedy celého
bloku, posl. dra Stránského, který pakt vyvolal,
v Hypoteční bance, nemůžeme si trochu práva vy
moci. V Hypoteční bance jsou všecka místa čel
nější obsazena Němci — a nyní, když se jedno u
prázdnilo, ani se nevypisuje, a honem se obsazuje
opětně Němcem, poněvadž Němci si všechna tato
místa zabezpečili paktem! Tak smutno ještě neby
lo na Moravě, jako nyní.« — »Nár. Listy« k tomu
dodávají: >Post. dr. Stránský bude se sice hájiti,
ale pochybujeme, že by se obhájil, neboť . . . pakt,
kterého je otcem, leží na šest zámků uzamčen v
pokladně zemského výboru moravského ... «

Křeséní listy
(ex offo)40 kusů za60' haléřůnabíst

Biskupská knihtiskárna.



hvězdárny P. Hagen, jesutta, přibyl na zvláštní
pozvání na hvěadářský kotigres v Bonnu, kde jeho
vynikajícím pracím ve hvězdářském oboru byla
vzdána odborníky zasloužená pochvala. P. Hagen
řídí také zpracování mapy onoho dílu nebeské o
blohy, který byl přiřčen vatikánské hvězdárně k
zvláštnímu zpracování. —-Jiný německý jesuita, P.
Ehrle, prefekt vatikánské knihovny, redaktor ča
sopisu »Archiv pro literaturu a dějiny středověku«,
byl berlínskou akademií věd jmenován dopisujícím
členem filosoficko-historické třídy.

Našemu veledůstojnému dauchovenstvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

Jůnu absol. c. k. stát. školy řesbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Národohospodářská hlídka.
Zahraniční obchod rakousko-uherský jest stále

nepříznivější. Pasivum zaznamenávané v jednotli
vých měsících stále stoupá a dosahuje nyní nebý
valé výše. V měsíci květnu činil dovoz 3409 mil.
kor., t. j. o 55.3 mil. kor. více než -před rokem,
kdežto vývoz činil pouze 238.4 mil. kor., t. j. jen
o 12.3 mil. kor. více než před rokem. V květnu či
nilo tudíž pasivum 102 mil. kor. Zvýšení pasiva
letošního vzniká totiž z velké části dovozem obilí
a zvýšeným dovozem některých surovin a po této
stránce nenastane v dohledné době asi změna. Roz
ložíme-li celkové cifry na jednotlivé skupiny, vi
díme, že dovoz surovin stoupl o 929 mil. kor.,
kdežto vývoz stoupl pouze o 114.1 mil. kor., že
dovoz polotovarů stoupl o 23.8 mil. kor., kdežto
vývoz jen o 2 mil. kor. a že dovoz výrobků vzrostl
o 38.3 mil. kor., kdežto vývoz jen o 5.2 milí kor.
V dovozu vzrůst jest u jednotlivých skupm celkem
stejnoměrný, neboť činí 11 až 13 proc. U vývozu
není tomu tak, poněvadž vývoz surovin stoupl o
4 proc., kdežto vývoz polotovarů a výrobků jen o
1 proc. Kdežto dovoz stoupl! o II proc., stoupl vý
voz pouze, jak řečeno, o 1 proc, takže bilance po
hybu výrobků přesunula se v náš neprospěch. Lze
arci uvésti některé momenty, které vysvětlují toto
zhoršení. Jest to v první řadě značný pokles vý
vozu cukru, který činil 33.3 mil. kor. Také bavlně
ná příze byla méně vyvážena a činí tu pokles 7
mil. kor. Jen u těchto dvou výrobků nastal tedy
pokles o 40 mil. kor. a při nehybnosti našeho vý
vozu bylo arci obtížno tento úbytek vyrovnávati.
V tom však právě třeba spatřovati slabost naší
posice v zahraničním obchodě.

Vzájemný obchod rakousko-uherský. Jistou ú
těchou při nepříznivém vývoji obchodu s celní ci
zinou jest poměrně příznivý vývoj vzájemného ob
chodu mezi Předlitavskem a Uhrami. V loňském
roce v důsledku úvěrové a hospodářské krise v U
hrách kupnost uherského obyvatelstva značně po
klesla a to projevilo se také ostře v cifrách dovozu
rakouských průmyslových výrobků. Konečný vý
sledek bilance vzájemného obchodu nebyl tím arci
příliš dotčen, poněvadž i dovoz z Uher k nám ná
sledkem poměrně příznivé sklizně u nás značně
poklesl. Dle výkazu ministerstva obchodu činil v
květnu dovoz z Uher 107.8mil. K. vývoz do Uher
126.6 mil. K. V prvních 5 měsících tohoto roku či
nila hodnota dovozu z Uher 504.2 mil. K, t. j. o 51
mil. K více než v téže době loni, hodnota vývozu
do Uher pak 594.5 mil. K, t. j. více o 47.1 mil. K.
Zatímní obchodní bilance za měsíce leden až včet
ně květen 1914vykazuje tudíž pro Rakousko akti
vum 90.3 mil. K oproti aktivu 94.3 mil. K v soudobí
1913.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze VIL.,
vydala následující tržní zprávu: V pondělí dne 6.

července 1914byl průběh pražského ústředního tr
hu dobytčího celkem mdlý. Prodávali se prima voli
při klidném smýšlení a částečném stoupnutí cen;
voli těžší a starší povolně; býci prostředně, tučné
krávy a jalovice hbitěji. Příhon byl o 170 kusů
menší oproti poslednímu trhu. Při zahájení trhu
nastalo a až do konce trvalo klidné smýšlení. Trh
obeslán byl jen dobytkem původu domácího.

Dovoz srbského dobytka do Rakousko-Uher
ska. Loni byl srbský kontingent 50.000kusů vepřů
vyčerpán již v srpnu, kontingentu 15.000 kusů ho
vězího dobytka bylo následkem války využito jen
ze dvou třetin a prodáno do Rakousko-Uherska
10.000 kusů. I letos je odbyt vepřů velmi čilý, po
něvadž již do konce března, tedy za čtvrt roku,
bylo dovezeno 29.400 vepřů a tedy v poměrně

gentu. Ve zmíněné periodě bylo odvezeno 2100 ku
sů hovězího dobytka, takže by Srbsko mohlo vyu
žít více než poloviny přiznaného mu kontingentu,
kayby vývoz pokračoval stejným ternpem. Odbyt
bude však spíše větší, poněvadž v loňském soudobí
pohyboval se ve stejných mezích, do konce roku
však vzrostl na dvě třetiny kontingentu. Mimo kon
tingent bylo k nám loni dovezeno 18.000 kusů ve
přů.

Veškeré tekoplsyvkusně a levně zhotovujeBlek.tlekárna v EHradolErál.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, mlabskéhe mostu 270.

Sociální besídka.
Katolickému úřednictvu a podářednictvu v

král. Českém. Všecky stavy společenské organi
Sují se za účelem nejen svého povznesení kultur
niho a mravního, nýbrž i hospodářského a existen
čního. Rovněž tak činí i úřednictvo a podůřednic
tvo v rozličných svých spolcích odborových. Ale
vedle těchto úřednických a podůřednických orga
nisací všeobených, bez ohledu na politické za
barvení založených, sdružují se tyto stavy skoro
při každé politické straně ještě ve zvláštní odbor,
aby zde v rámci programu strany pečovaly o zlep
šení svých zájmů. Jen úředníci a podůředníci ka
toličtí, křesťansko-sociální nemají dosud činného
střediska. Zříditi je, svolati tyto stavy k činorodé
práci, vzala si na starost pracovní komise úřed
nická a podůřednická při výkonném výboru české
strany křesť. sociální, která na základě jednomysl
ného usnesení ustavující schůze své obrací se opo
moc ke všem křesť, sociálním organisacín a ke
každému úředníku a podůředníku katolického
smýšlení vůbec. V každé organisaci místní, kde je
několik členů úředníků a podůředníků, | založte
zvláštní jejich odbor, jak se stalo již na Král, Vi
nohradech, kde má odbor přes 60 členů. Jména
těchto členů s přesnou adresou sdělte pracovní ko
misi, která dá vám pokyny k další práci. Kde to
není možno, odtud se hlaste katoličtí úředníci a
podůředníci sami přímo u »pracovní komise«, kte
rá seskupí k práci ochotné ve skupiny a dá poky
ny k další soustavné činnosti. Právě v posledních
dobách dáno heslo: Inteligence v před! K politické,
veřejné práci! Nuže, Vás. katoličtí kolegové, vo
láme podobně do práce; odložte dosavadní, snad
jen zdánlivou lhostejnost, staňte se činnými pra
covníky jak za stavovská práva svá, tak i za prá
va církve a vlasti. Všecky zásilky adresujte na
>Pracovní komisi úřednickou a podůřednickou při
výkonném výboru české strany křesťansko-sociál
ní« (v Praze I., Velká Karlova ul. 8.)

Český stavlitelský sjezd v Hradci Králové bu
de konán ve dnech 6. až 8. září v neděli až v úterý
(svátek). Z navržených referátů stanoveny tyto:
Reforma úvěru druhých hypoték a založení ústa
vu pro povolování druhých hypoték. — Úprava
znalectví a odhadnictví ve stavitelství. Honorární
tarif stavitelský za práce architektonické a stavi
telské. Konkurenční řád pro soutěže, — Osnova
nového stavebního řádu s ohledem na nové kon
strukce a potřeby moderního stavitelství. — Za
stoupení stavu stavitelského v komunách a ve sbo
rech zákonodárných. Pensijní a úrazové pojištění
úředníků stavitelských. — Utvoření zemského za
městnavatelského svazu stavitelů a mistrů zednic
kých. — Městská rada král. věn. města Hradce
Králové, jež zaslala velmi lichotivý dopis po sdě
lení, že se bude konati sjezd v tamním městě, byla
ve smyslu usnesení výkonného výboru požádána,
aby převzala protektorát. Svolání hradeckého
sjezdu přijato bude jistě sympaticky nejen kole
gy blízkého okruhu, jemuž platí, ale také ostatními
příslušníky stavu stavitelského ze všech zemí ko
runy svatováclavské, kteří rádi použijí vhodné pří
ležitosti, aby poskytli několik dní zájmům svého
stavu a v přátelském kruhu svých kolegů nabyli
posily k další intensivní práci ve svém působišti.

Oprava pensijního pojišťování zřízenců $ 14.
>Wiener Zeitung« uveřejnil císařské nařízení, mě
nící zákon ze dne 16. prosince 1906 o pensijním
pojištění zřízenců. Pro zřízence, na jejichž pro
spěch bylo toto pojišťování zřízeno, má přesnější
vymezení rozsahu pojišťovací povinnosti tu znač
nou výhodu, že podklad jich pojištění nebude vy
dán eventuelnímu polísáné judikatury ve veliké
většině případů, což při dlouholhůtém pojištění
renty má největší důležitost. U podnikatelů nesmí
se rovněž podceňovati výhoda, že rozsah jejich
zatížení jest patrný přímo z příslušných ustano
vení. Převážné většině zřízenců jest poskytnuta
možnost, :přímo ze znění prvních 3 paragrafů

Itohoto mařízená zjistiti svou vlastní pojišťovací
povinnost, a nová ustanovení je opravňují, aby se
sami přihlásili k pojištění. Hlavní výhoda, kterou
nová úprava zřízencům poskytuje, spočívá v roz
sáhlém zlepšení podmínek jejich pojištění. Nejdů
ležitější z těchto zlepšení záleží ve zkrácení če
kací lhůty pro nároky na rentu. Kdežto dosud byl
nárok na invahdní, vdovské a sirotčí renty teprve

po desítiletém pojištění, přiznává se tento nárok,
ovšem ve zkrácené výměře dvou třetin, na příště
už v době mezi 5. a 10. rokem pojištění. Pojištěným
ženám poskytuje se napříště plný ekvivalent za
jejich premiové platy m. i. tím. že renta starobní
jin bude vyplácena nejpozději v 65. roce věku.
Kzždý den, o který se působnost nové úpravy
renty odloží, znamená pro zřízence a jejich pozů
stalé nenahraditelnou ztrátu nároků na rénty. Vlá
da považovala za svou povinnost nenechati déle
trvati takovou nespravedlivost. V zájmu bezvad
ného provedení novot musil býti totiž, nehledě k
jejich pilnosti, počátek působnosti nařízení poši
nut na den 1. října 1914, neboť změna zákona,
pokud jedná se o nároky zřízenců, směřuje pod
statně k tomu, aby příkrosti nového zákona byly
vyrovnány vůči těm, kteří při počátku působnosti
zákona dne 1. ledna 1909 byli zahrnuti do pojišťo
vání.

Záložna v Hradci Král,

Vkladyna knížky 41 "Z
Avkladypoktedetékovédb

Zprávy z roku 2914.
Konečně tedy dožilo se lidstvo roku 2914. Ač

koli již před tisíciletim někteří škarohlídové pro
rokovali, že pokolení lidské vymře na některých
místech v pěti stovkách let, jsme tu stále ve všech
pěti dílech světa v hojném počtu a jsme obrnění
tak velikým vzděláním, o němž sotva měli lidé r.
1914tušení. Jen vizme, jaké zprávy, vyhláškya in
serty přinášejí současné noviny.

Uvádíme aspoň některé.
Nový zákon státu Atlantidy zapovídá chlap

cům létajícím do školy chytati nezbedně vlaštov
ky a jiné užitečné ptáky, kteří pro uličnický sport
již jsou téměř na vymření.

Pro malé zahrádky odporučujeme keře tak zv.
všekvětové. Uměle roubované zákrsky bez zvlášt
ní péče v polovici dubna dají květ třešňový, v
květnu jabloňový, pak lípový a akátový. Kdo chce
sáhnouti do kapsy více, opatří si z téhož našeho
závodu veliký všekvětový strom, který za rok vy
dá dvacet druhů různých, pěkně barvených květů.

Míšenci z italských včel a ruských čmeláků
posud se mnoho neosvědčili. Nanesou sice medu
veliké množství, ale jejich roje bývají velice tou
lavé, tak že moderní včelař může každou chvíli
býti připraven, že se mu celý roj vystěhuje na de
set mil daleko. Za to však veliký úspěch slibuje
kříženec včely anatolské s čmelákem tatarským.
Tento druh včeločmelů jest pokojný a jeho med
jest lahodnější,

Slavnost »Vyšší techniky« tentokráte v Ko
řáni byla valně poškozena neobratným obsluhova
čem hydroelektrického stroje. Protože bylo mnoho
prachu, nařídil obecní úřad, aby před manifestač
ním průvodem se spustil nad celým městem drobný
umělý déšť. Ježto však elektrovod Kadlubna nějak
stroj poškodil, konal se veliký průvod v prachu k
veliké mrzutosti těch, kteří nejsou na takové o
kolnosti nikdy zvyklí. Jakmile se však průvod ocitl
za městem, spustil se tak prudký déšť, až lidé pro
makli do poslední nitky. Nešika ve stroji vrtal a
vrtal, když již bylo pozdě a protože nerozuměl
všem pákám, hnul v jednom oddělení pákou tak, že
způsobil bezděčně veliký příval. Bohužel jest prav
dou nepopěrnou, že i ve století tolik osvíceném
důležitá místa se svěřují hotovým fušérům, nezkou
šeným protekčním dětem. Pak se nedivme, že snad
no dojde ke katastrofě. Slavnostní řečník ovšem
musil také rychle prchati, sotva že pronesl několik
slov o záři a vítězství moderního pokroku. Jest pří
mo ironií osudu, že se začalo obecenstvo rozprchá
vati právě v okamžiku, když pronesl veliká slova o
tom, že nyní člověk jest již dokonalým pánem nad
přírodou. Ovšem po svých předcích jsme si v tom
to století ponechali velice málo, ale | starověká
hloupost bují i mezi nynějším pokolením tak vy
datně dál, jako kokotice mezi jetelem.

Triumf moderní vzdušné zábavy! Místo ob
starožních kolotočů jsou již ovšem dávno znameni
té vzdušné dráhy. Leč upozorňujeme, že křídlo
dráha pana Letovoda jest moderní | specialitou.
Vzlétá se rychle na celém vlaku vkusných létadel
do výše tří set metrů, slet děje se zvolna půl mi
nuty a pak zase rychle do výše. Zkrátka pohodlná
vzdušná skluzavka. Naprostá bezpečnost zcela za
jištěna.

Konečně se podařilo velikému přírodozpytci
Hrušákovi vypěstiti znamenité jedlé plody na vr
bách. Bude to zajisté velikým dobrodiním zvláště
pro chudinu, které jest všude posud tolik, že někte

rý z ubožáků docela ani nemá vlastního létadla.
Nově vypěstovaná vrba dá plody dvakrát do ro
ka a dá se taky šestkrát ořezávat. Kořeny nové
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Depeš. adresa Albibanka. Telet. č. 83.

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost S r. o.

v Hradoi Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchody bankov
ní, barsovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji

a petrolejem. © Inkaso nájmů.

Podporajte podaik českých katolíků!
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Zbrojení států evropských nabývá strašlivých
rozměrů a svědčí o tom, jak právě ve století ve
lice osvíceném stát dobré vůli svého souseda ne
věří, jak se bojí národ národa, jak se vládcové
strachují před vlastními poddanými. Republikán-*
ké zřízení v některých částech Evropy nedovedlo
ani v nejmenším zastaviti veliké pokroky milita

V Hradci Králové, dne 17. července 1914.

rismu. Na př. sama Francie zbrojí více než státy
monarchické a užívá svého vojska velikou měrou
proti nebezpečným hnutím nepřátel vnitřních.

Proti roku 1913zvýšily se v některých evrop
ských státech letošního roku výdaje na vojsko
o sto i více milionů.

Jestliže však již se na vojsko mnoho platí,
mají poplatníci právo aspoň tolik žádati, aby stav
armády odpovídal obrovským nákladům, čili aby
zodpovědné kruhy jednaly svědomitě a obratně.

Právě však z Francie docházejí veliké stesky
na stav tamějšího vojska. Když senát francouzský
dne 13. t. m. projednával osnovu zákona k výda
júm na potřebu národní obrany, zpravodaj vojen
ské komise Charles tlumbert poukázal na veliké
nedostatky válečné moci francouzské. Materiál
polního dělostřelectva zůstává pozadu za Němec
kem, armáda nemá dostatek důstojníků, francouz
ské houfnice nevyhovují, pevnostní dělostřelectvo
také nedostačuje. Řečník vyčetl vojenské správě,
že ze znamenitého pokroku francouzského prů
myslu neměla užitku. Referent přednesl ještě jiné
stížnosti, nad kterými senát trnul. Časopis »Gau
lois« napsal: »Když my konservativcí jsme pouká
zali na nebezpečí, nevěřilo se nám. Dnes volá na
poplach jeden z vůdců republikánské strany.< —
»Radikal« se vyjádřil: »Dvě (hodiny poslouchali
senátoři nejstrašlivější obžalovací řeč, jaká kdy
byla pronesena proti velkému generálnímu štábu.
Vždyť dnes už nikdo nermůže popírati, že jen vel
ký generální štáb jest vinen chybami a neuvěřitel
nou nedbalostí, kterou vyložil Humbert.« Soc. de
mokrat Jaurés napsal ve své »Humanité«: »Zákon
o tříleté službě měl jen zastříti chyby spáchané
kanceláří ministerstva vojenství. Odhalení Hum
bertovo působilo na senátory jako výbuch pumy.«

Tu nutno vytknouti, že Francie v poměru k
počtu svého obyvatelstva platí na vojenské po
třeby více než Německo. Co v tom vězí, že přes
veliké sumy, jež ve Francii pohltí moloch mili
tarismu, přece jenom armáda jest v zuboženém
stavu? Francouzská vláda byla mistrem ve Špic
lování. který z důstojníků se účastní katolických
bohoslužeb. Měla celou síť konfidentů, kteří ne
odpustili žádnému katolicky smýšlejícímu důstoj

. níkovi. Dle povahy tajných denunciací byl důstoj
ník šikanován, dáván do pense anebo jinak tre

| stán, aniž věděl proč. Nebyla mu poskytnuta mož
| nost hájiti se proti tajným udáním. Leč právě ty

Inserty počítají se levně.

záležitosti, jež činí vojsko vojskem, právě nejdů
ležitější nedostatky armády unikaly s dozoru pří
sných soudců poctivých >klerikálů«.

Hnilobné vředy, které se ve Frnacii provalily
tak poučně v jiných oborech státní správy, praskly
konečně i ve vojenství. Zodpovědné kruhy fran
couzské zastřely pláštíkem milosrdenství pravou
příčinu zkázy veliké bitevní lodi »Liberté«, nyní
snažily se také ututlati jiné neduhy ozbrojené mo
ci, Ale ani nedostatečná správa vojenská by tolik
armádě francouzské neškodila jako hrozivý kvas
rakoviny, který se šíří mezi vojenskými pluky.
Ve vojsku není již chuti hájiti republiku tolik by
rokratickou, ovládanou kapitalismem. Již dochá
zelo k revoltě celých vojenských šiků, která za
žehnávána a tutlána způsobem, svědčícím o veliké
bázlivosti vojenské správy. Počet těch, kteří ve
Francii prchají před vojenským odvodem, rok od
roku stoupá. V nedávných letech se*mluvilo o ti
sících uprchlíků, v posledním čase již se mluví
o desetitisících. Kteří pak se dají odvésti, plní
svou službu většinou s velikou nechutí. Jak asi
tedy dopadne připravovaný zápas s Německem?
Nevolaly revoltující davy při nepokojích francouz
ských vinařů po císaři Vilémovi? Nešířily hesla,
aby Vilém přišel udělat ve Francii pořádek? To
isou příznaky velice nebezpečné. Militarismus 0
všem má se obmezovati co nejvíce. Ale vojsko
v případě války stává se přece jenom zkušeb
ním kamenem, jak dalece pokročil státní pořádek,
zda ve státě vládne poctivost. Při válce provalují
se vředy, které se dlouho dovedly tajiti. V době,
kdy všecky složky vojenské správy křičí po u
platnění povinností, po konečném sůčtování, nedo
vedou se skrýti nepoctivci. Jestliže tedy již nyní
vycházejí na jevo věci tak osudné, co se teprve
objeví, až nastane praktická a hromadná zkouš
ka vojenského zřízení?

Nemá-li vojsko vinou nedbalců užitku z prů
myslového pokroku, neprospívá mu také ani ve
liký rozvoj francouzské vědy lékařské. Vždyť in
spekční lékař armády Troussaint na lyonském sjez
du pro všeobecné zdravotnictví prohlásil, že zdra
votní stav rekrutů i staršího mužstva budí největší
obavy. Zdravotní poměry vojska francouzského
jsou nepříznivější, než v kterémkoli jiném milita
ristickém státě evropském. Docela prý 65 procent
mladíků povolaných do služby u vojska je více
méně stíženo tuberkulosou. Roku 1910 z 5214 no
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váčků neodvedených bylo uznáno 4314 za tuber
kulosní. Prý jest potřebí zjednati radikální nápra
vu. Ale jak se to podaří? Zde jest přece potřebí
pracovati od kořene. Nestačí hygienické poučky
tam, kde vůle se chýlí k prostopášnostem zdraví
škodlivým, kde se podléhá tak často svodům kšeí
tovních individuí.

Tak jest vláda francouzská v dvojích kleštích.
Přes všecka blýskavá hesla pokroku vidí v obrán
cích země dekadenci a přes všecko heslování o
bratrství a humanitě vyznává, že musí zbrojiti
dále.

Pověstný polní maršálek Goltz napsal o dů
ležitosti výcviku a dobré vůle každého vojáka:
»Dnes musí býti každý voják tak vycvičen, aby
v pluku a v řadě jednal sám. Kdo myslí, že možno
dnes cvičiti pluky pouze mechanicky — ať se
jde přesvědčiti na vojenské cvičiště. Mravní síly
každého vojína musí se uplatniti i ve cvičeních i
dobách míru. Dříve vyrukoval pluk proti nepří
teli v semknutých řadách s hudbou v čele. To dnes
zmizelo. Nyní musí vojín skrytě rukovat na posta
vení nepřítele, aby nebyl vystižen.<

Tak napsal zkušený válečník po seznání po
slední války balkánské. U strojních pušek a jinde
záleží hlavně na jednotlivcích, zda celé řady ne
přátel budou odraženy či proklouznou-li bez po
hromy. Bude nějakého spolehnutí na jednotlivce
vojska francouzského? A tak celá Francie se clivě
je bázní, jaká další překvapení jí přinese korupce

armády.

Volné listy.
Četba bible zakázána? Minule jsme pozna

menali, že v přípravách na odpadový rok 1915
v táboře všech volnomyšlenkářů projevují se 0
hromné spousty ©nevědomostí. Že významnou
známkou volnomyšlenkářů jest i zbabělost, do
svědčují schůze, na kterých o slovo se hlásí řeč
níci katoličtí, jmenovitě na Moravě dr. Nábělek,
a slova se jim nedostává. Proč? Protože protika
toičtí řečníci dílem nic věcného nevědí, dílem
jsou si vědomi podvodu, který provádějí. A při
tom všem sfanatisované poshichačstvo volnomy
šlenkářské ani zdaleka si nepomyslí, jak jest vlast
ními vůdci uráženo tím, že nemá slyšeti řečníků

mluv.

1915pochybným leskem září i pomluva, že v círk

bájka jest již ctihodného stáří. neboť jest stará
již přes čtyři sta let a vzala vznik svůj v Něme
cku. Původcem jejím jest Martin Luther, zakla
datel protestantismu, jenž se chlubí: »Bible za pa
pežství (mluvíť již s hlediska protestantismu) byla
lidem neznáma. Před třiceti roky i proroci byli
tajení nebo vykládání tak, aby jim nebylo poroz
uměr.o. Když jsem byl dvacet roků stár, o žád
ných prorocích jsem nevěděl a domníval jsem se,
že není evangelií ani epištol, leč ty, které uve
deny jsou v Postile. Konečně našel jsem v knihov
ně i Bibli.« Rozumí se samo sebou, že stoupenci
Lutherovi uvěřili do slova, čímž zrodila se histo
rická lež, že Luther Bibli vyzdvihl z pod lavice
(unter der Bank hervorgezogen) a seznámil s ní
křesťany. Snadno se při tom zapornínalo, že Luther
mluvě o minulosti, byl vždy podjatým straníkem.
své dílo přirozeně vychvaloval a nemohl tedy bý
ti věrohodným svědkem v náboženském a církev
ním převratu.

Mluví-li kdy znamenitý člověk o svém díle,
kterým zapsal své jméno ve světové dějiny, jest
vždycky zaujat a.nelze ve všem všudy na jeho
slova přísahati. Napoleon, diktuje své vzpomínky

na ostrově sv. Heleny, natrousil ve vypravování
tolik strannosti, že jest věc až nechutna. Bismark
ve svých »>Gedankenund Erinnerungen« stíhá ne
návistí všechny lidi, kteří mu v životě překáželi.
Nemohou tedy jeho >Vzpomínky« býti dějinným
pramenem, podle kterého by se posuzovala jeho
doba. Napoleon a Bismark byli geniové — a ne
ubránili se lidské slabosti tam, kde zejména měli:

rovi, jenž byl člověkem toliko pověstným a jehož.
povahové a mravní úhony jsou dnes tak určitě:
známy? Luther není a nemůže býti nestraaným
pramenem, z něhož by bylo lze vážiti zprávy o.
středověku a papežství, neboť jeho náruživost za
temňovala jeho soudy a pozorování, kteráž skuteč
nost čím dál určitějí se zjišťuje vůbec a, pokud
se týká naší otázky, potvrzuje se zvlášť. Luthero
vu pomluvu podporuje ovšem hlavně ta okolnost,
že ve středověku bývala Bible, jako jiné knihy,
v knihovnách uvázána na řetězu. To však nedělo
se za účelem, aby Bible nemohla býti čtena, nýbrž
proto, aby mohla býti čtena Ode všech. Řetěz byl
určen k tomu, aby kniha nemohla býti ukradena.
Tehdy stály knihy mnoho peněz, mnohem více,
než dnes. A již v tý doby vyskytovali se milovní
ci knih, kteří chtěli kupovati za pět prstů, a proto
na desky knihy byly upevňovány řetězy tak, aby
kniha mohla býti čtena, ale aby nemohla býti z
knihovny odnesena. Ostatně podobně účelná o
patření dějí se podnes na rozličných výstavách, a
by vzácné knihy a spisy nedostaly se do rukou
zlodějských.

Jistý: občan v městě Leydenu r. 1462 opsal
na příklad německou >Bibli« a opis věnoval tam
nímu chrámu sv. Petra a projevil vůli, aby Bible
řetězem přivázána byla o stojan na zpěváckém
chóru. Občan tento nezamýšlel zajisté překážeti
četbě, nýbrž učinil opatření, aby o hojnější četbu
B'ble tímto způsobem bylo postaráno. Zvyk tento
vyskytoval se ještě v XVI století. Filip Hesenský
učinil nadání pro universitní knihovnu. V základní
listině zmiňuje se o potřebě knih a nařizuje, aby
do této knihovny ročně kupováno bylo za 100 zl.
knih, řádně na řetězech uvázaných. Z toho jest
jasno, že přivazování knih bylo bezpečnostním
opatřením, protože již tehdy nechybělo sběratelů,
kteří rerozeznávali svého majetku od majetku
svého bližního.

*

Určitější doklady a vysvětlení. Církev kato
lická za všech dob hlásala pravdu, že četba Pís
ma sv. jest nejvýš užitečna pro náboženské a
mravní vzdělání. Tažme se papežů, světců, cír
kevních otcův a spisovatelův, a se všech stran
uslyšíme nadšením prosycená slova, jimiž četba
Bible se doporučuje, takže člověk ocitá se přímo
v Jiříkově vidění. když si uvědomuje výtku, že
četba Písma sv. byla prý církví katolickou zaka
zována. Ve středověku, v němž dle Luthera četba
Bible bvla zakázána. papež Innocenc III. posílá
zvláštní dopis do Francie, v němž výmluvně a dů
vodně doporučuje čítati Písmo sv. Nejvyšší hlava
církve dělá tedy pravý opak tvrzení Lutherova.

Ovšem církev nařizuje, aby Písmo sv. bylo
čteno ve správném překladě, k němuž přičiněn jest
správný výklad, a jestliže z této věci zákaz četby
jest vyvozován, pak mínění takové svědčí o ve
liké nesoudnosti, která z vlastního zájmu měla
by se skrýyati v temném zákoutí. Není zajisté
možno, aby každá kniha od každého člověka čte
na byla se správným porozuměním. Čteme-li na
příklad Mickiewiczova >Tadeáše«, co tu jest na
rážek a zakuklených slov, kterým bychom nepo
rozuměli a které bychom chybně vykládali, kdy
bychom neměli vysvětlivek a výkladův o tehdejší
době. o společenských, politických a hospodář
ských poměrech země Polské. A je-li těchto vědo

mostí potřebí při knize, která se zrodila V ná
rodě nám tak blízkém a příbuzném, jak bychom
mohli téta opatrnosti nedbati při knize, která byla
napsána v řeči úplně nám cizí a která, vyjímajíc
pravdy věroučné a mravoučné, obsahuje názory
dalekých zemí a časů!? Král básníků Dante psal
italsky, Ale přece v samé Italii jsou zvláštní uni

Starý zákon napsán byl v národě židovském,
a vykladatel jeho musí býti dobře obeznámen se

spodářské poměry, ve kterých národ israelský žil
a se svými sousedy se stýkal. Nový zákon byl
původně napsán řecky a aramejsky a jest tedy
patroo, jak moohými vědomostní musí býti opa

en kdo chce poříditi správnou jeho četbu a výad. ,

Kde potřebné vědomosti chybí, tam možno
z Bible vyčísti věci nejresmyslnější a nejbludněj
ší. Vždyť byli a jsou lidé, kteří hlásajíce revoluci,
dovolávají se Písma sv. Ti odůvodňují z Bible
mnohoženství, jiní komunismus a jiní zase vraždy.
Malá změna výrazu, jeho sesilení nebo seslabení
— a již jest tu smyst docela jiný. A nechybělo ani
těch, kteří, překládajíce P. sv., dopouštěli se úmysl
ně podvodu, aby dodělali se smyslu, který v Bibli
chtěli míti. Slovíčko se vynechá, slovíčko se pod
strči — a podvod jest vykonán. Luther, chtěje mí
ti oporu pro své učení, že již víra sama (bez do
brých skutků) ospravedlňuje, vstrčil svémocně do
příslušné věty slovo: sama, kterého v původním
textu není.

Z toho ze všeho jest zjevno, že musí se nad
správnými překlady a výklady Bible bdíti, což
církev katolická činíc zakazuje četbutěch pře
kladů, které jsou nesprávné, zkomolené a které
podávají smysl, odchylný nebo dokonce protiklad
ný smyslu původnímu. A proto tážeme se: který
rozumný člověk v tomto venkoncem správném
jednání může spatřovati zákaz četby Písma sv.?

„.

Arcikníže následník. Vznikají otázky, čím-by
Rakousku byl, a rozpřádají se řeči o jeho plá
nech, dle kterých byl by říši naši uspořádal. Byť
všechny dohady nebyly za jedno, v tom shodují
se všichni, že následník byl vyhraněnou indtvidua
litou a mužem pevné vůle, což u moudrého- pa
novníka jest hlavním základem dokonalosti. Živo
topis následníkův není dlouhý, neboť nemohl ještě
jako panovník se projevovati a pak byť povahou.
skrytou, která nedala v nitru svém čísti. Ostatně:
mnohým z nejslavnějších mužů dostalo se jen

krátkých životopisů. Atentát ničeímného vraha
způsobil, že naděje naše na bohatý životopis arci
vévodův navždy zahaleny jsou ve stíny mlčení.

Byť bychom neměli všech dokladů ke kgrak-.
teristice arciknížete jako budoucího panovníka a
člověka, přece nicméně zůstavil po sobě dosti zná
mek. dle kterých soud náš © něm může býti v
některých věcech věrný a v jiných pravděpodob
ný. Plutarch v životopise slavných mužů vybírá
nějaký skutek, často i nepatrný, zastavuje se u
některého slova. které zdá se býti nedůležitým a
nahrazuje tím dlouhý výklad o tom kterém výteč
níkovi, jehož život čtenářůmpředvádí. Podobně |
po následníkovi zůstala slova i skutky, které: sice
nejsou víc než seznamy, ale které lze spojiti v
určitější obraz. M

Zjistilo se, že následník měl jenom několik
lidí, jež možno snad nazvati jeho důvěralky. Arci
vévoda nedůvěřoval lidem a byl nesdilný, v čemž
spatřován jakýsi stín a povahový nedostatek. Ne
ní pravda! V tom právě byla veliká jeho přednost
a zřejmý důkaz rozimyslnosti, životní zkušenosti
a bystrozraku, jimž pronikal nitro lidí. Tim právě:
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jest dokázáno, jak vážně rozuměl svému postave
ní následníka, jenž, má-li býti povolání svého ho
den, nesmí své plány a úmysly kde komu vyzvá
něti. Patrno tedy, že s rozmyslem spojoval i pří
snou sebekázeň, která v dnešních dobách jest čím
dále vzácnějším kořením. Nicméně na druhé stra
ně osoba budoucího panovníka veliké říše nemůže
veřejnosti uniknouti úplně. Neutajil svých úmyslů
ani arcikníže František Ferdinand, protože to bylo
vůbec nemožno. Bylť bráván v porady, zastupoval
při rozličných příležitostech císaře a leckde byl
jeho vliv zřejmý a jinde dohadovaný. Jest na př.
jisto, že chtěl míti říší klidnou a věděl dobře, že
tohoto vnitřního pokoje nelze jinak se dodělati,
než spravedlností ke všem národům. Kramář ná
sledníka po stránce politické a státnické ocenil
takto: >A nejstrašnější jest to, že zrovna arcikníže
František Ferdinand .stal se obětí zděděného a
pochybeného systému, ačkoli sám jím nebyl tak
vínen, jak se o tom často mluvilo a soudilo ve
veřejnosti, poněvadž se vším nesouhlasil tak, jak
se za to mělo. Zrovna on chtěl připoutati Jihoslo
vany k sobě. Nikdo aspoň nevystihl nebezpečí
maďarské šovinistické politiky pro naše zájmy na
Balkáně, jako on. On věděl, že naše neúspěchy na

ckého systému maďarské oligarchie, která utlačuje
všechny nemaďarské národy, které měly pro bu
doucnost v arciknížeti největší oporu a záštitu. —
Chtěl míti mocnářství jednotné a silné, ale v tom
bylo také něco, co nám politikům českým dávalo
velmi mnoho příčin k vážnému přemýšlení. Ze
snulý arcikníže byl fanatickým vyznavačem jed
notného státu a k této jednotě státní chtěl míti
také jednotu jazyka. Ale musím býti spravedli
vým. Já před lety měl příležitost velmipodrobně
poznati politické názory zasnulého arciknížete a
tu mohu poctivě říci. že tenkráte alespoň u něho

nebylo nepřátelství k ostatním národům. V jeho
touze po jednotné řeči dvoru a vojska i centrální
správy státní v té neb oné formě nebyla vyslove
na nepřízeň k neněmeckým národům, nýbrž jenom
starosti o jednotu mocnářství, jak on si ji předsta
voval. Jeho myšlenka byla, že rozvoj národa. kte
rému rozvoji on přál, nemůže škoditi říši. učiní-li
národy říši jisté oběti ve prospěch jednotnostistát
ní řeči.«

rodu, pisatel těchto řádků před několika lety od
vynikajícího Čecha slyšel tento soud: >Budoucí
panovník vyrovnání českoněmecké „provede dle
nestranné spravedlnosti, protože jeho nejvýznač
nější snahou jest v Rakousku míti klidné národy,
aby mocenský význam říše v zahraniční politice
byl sesílen.< Poznamenal jsem: >A co, budou-li
Němci křičeti do Německa o pomoc? Co císař Vi
lém, s nímž následník jest tak spřátelen?< — Od
pověď: »Pak bezpochyby při známé rozhodnosti
arciknížete by zazněla slova: »Není tu pomoci,
spravedlnost Němcům v Čechách nemůže škoditi,
protože jest obecným lidským požadavkem a pro
tože jest základem říší vůbec. Zmatků u nás nelze
jinak rozlešiti, než naprostou spravediností.«Vy
nikající Čech pak doložil: »Správné rozpoznávání
a pevná vůle následníkova dávají jistou záruku,
že spravedlnost v Rakousku provedena bude.«

Zajímava jest zpráva, kterou přináší Politika.

|

|

Následník nad místem, kde při bohoslužbě sedá
val, měl zavěšený křížek, na němž bylo napsáno:
»Božské srdce Ježíšovo, ochraňuj Čechy!« -Co jest
tu možných domyslů, dohadův a kombinací! Ne
Ia,sice určitě říci, co slova ta znamenala, ale lze
tvráiti aspoň to, že byla přátelská. Nápis ten uvádí
nás do duše následníkovy, ale neumožňuje propá
trati jejích tajů a hlubin. Na konci těchto řádků
budiž řečeno, že, byť bychom neznali nitra násled
níkova dopodrobna, přece jen lze tvrditi, že choval
šlechetné úmysly. Dobrá a poctivá myšlenka má
v sobě zárodky skutků, neboť dobré záměry vě
dou také k dobrým činům. Hledíme-li mimo to i ke
vzornému rodinnému životu následníkovu, můžeme
říci, že národové naší říše mají mocnépohnutky,
aby zachovali a ostříhali pamět ha následníka,
jenž zůstavil poučný příklad muže vzácného.

Husitský rytíř. Dr. Herben jest novinářem a
člověkem, iemuž jest třeba připomínati hlavních
zásad, které jsou podkladem literární karakterno
sti. | když uznáváme novinářskou jeho dovednost
a jistý význam v českém životě, které ostatně
zaměněny byly již chytračením a existenční prak
tickou obratností, přece jen musíme, jmenovitě v
nynější dobu tak zvaného pokroku, důrazně trvati
na tom, že úcta předem všeho náleží povaze. My
šlenkarni těmito ostatně shodujeme se s hlučnou
theorií samého Herbena i Masaryka, neboť zajisté
nikdo v Čechách tak okázale neodporučoval po
vahovou obrodu, jako tento realistický don Oui
jote a jeho Sancho Pansa. Vydávali knihy a před
nášky o Husovi, Havlíčkovi a Palackém, doporu

čovali výchovnou moc jejich učení, co chvíle
vylétla z jejich úst perutná hesla o zásadní pře
měně českého života za poctivostí a pravdou, pro
rockými gesty potírali povrchní ledabylost a ve
likými slovy učili, jak každý poctivý člověk má
státi za slovem, které rozvážně promluvil. Však
běda, neuplynulo mnoho vody, a všichni soudní li
dé již se přesvědčili, že tito realističtí prohazo
vači nových cest ocitli se v zásadním a příkrém
odporu s vlastními životními pravidly, českému
národu doporučovanými. V novinách, polemikách
a řečech těchto lidí podskoky, nepravdy, klepy,
pomluvy a zlobná rvavost hemží se bez míry a
konce.

A ta mužnost a rytířskost ducha! Podívejte se
na tohoto reformátora Herbena. Vydá na příklad
spisek o nejsoucnosti sv. Jana Nepomuckého a
tvrdí, že jeho práce jest založena na přesvědčují
cích historických dokladech, a hned po té jest
mu dokázáno, co ve svou knížku uložil nezdůvod
něných protestantských povídaček, jak „násilně

překrucuje fakta a jak úmyslně vkládá do papež
ské buly nepravdy, kterých tam není a které mají
dokázati jeho výmysl. Dr. Herben přednášel na
schůzi o sv. Janu Nepomuckém, a když se kato
lický řečník přihlásil o slovo, bylo mu odepřeno.
Herben tedy stál za svým slovem tak, že vzal
do zaječích. Tentýž Herben přednáší o Husovi.
Po jeho řeči žádá o slovo dr. Nábělek a jest od
mítnut. Herben tedy stál za svým slovem tak, že
práskl do bot. Husitský rytíř, jehož pancíř jest
podšit tchořovinou. Obecně řečeno, pánové, tako
vé jednání podává pro vás nebezpečnou logiku,
neboť svým jednáním projevujete, že vám neběží
o poučení lidu, nýbrž o hrubé fanatické výboje.
Z toho neméně vychází na jevo, že jste Si sami
vědomi mnohých nepravd, které pod rouškou
správného poznání doby husitské rozséváte a že
se bojíte klerikálův, jimž často až s výrazy sho
vívavé laskavosti podstrkujete všelikou nevědo
most a úskočnou zarputilost. Dr. Herben přece je
jedním z předních činitelů, kteří dobu husitskou
považují za osu českého národa a bojí-li se dáti
se v rozhovor s řečníkem katolickým, přiznává
nepřímo, že ti klerikálové znalostí Husovy doby
jemu a ostatním zalézají důkladně již za nehty.
Ozřejmujeť se čím dál více, že většína svobodo
myslných řečníků žije z opálaných frasí, kdežto
klerikálové zřekše se staré metody, která již dáv
no náležela do starého železa, uznávají chyby a
stíny na straně katolické, ale při tom novým

badáním a novými všestranně podepřenými hledi
sky dokazují, že dosavadní obraz doby husitské v
mysli českého národa potřebuje mnohých oprav,
čerstvých barev a doplňků .

Politický přehled.
Dr. Stránský vypověděl Němcům pakt. Po

věstný dr. Stránský ohlašuje ve svých »Lidových
Novinách«, »že základních otázek českoněmeckého
boje se sanační dohoda ani nedotkla, a že mluvi
lo-li se ve vyrovnávací devítce o možnosti národ
ního vyrovnání a o cestách k němu, byly to jen
akademické řeči nikoho nezavazující a formulova
né jen zcela všeobecně.« Tak píše Stránský o po
věstném paktu s Němci na Moravě, o němž svého
času pokrokový blok tvrdil, že »sanační dohoda
byla velikým úspěchem pro poplatnictvo obou ná
rodů.« Za tento pakt i za jeho nedodržení nese .

Dokonálé opravy a pozlaovvání

oltářů, kazatelen, soch atd.
provádí

Jos. Řehna, iiA.Onti,
edberné pozlavovašství a polychremio

©vIKutné Hoře, Havl.nám.155.

Umělá polycohromie
soch a křížov.cest.

Návrhy a rozpočty zdarma.

Na akladě kříže náhrobní, nástěnné a všeho draha
rámce aobrasy. ORP“ Založeno v r. 1808.

zodpovědnost pokrokový klub. Dr. Stránský utíká
nyní od svého díla, od paktu, a kryje si záda ohlá
šenou již německou obstrukcí ...

Českoněmecké smiřování. V zákulisí pracuje
hr. Nostitz dále a vyjednává s Němci, aby poslední
stanovisko české nenechávali bez odpovědi a při
volili k pokračování v poradách. Němci prohlašují,
že české stanovisko není sice přijatelno, ale že
Němci nemají nic proti svolávání konferencí dal
ších. Atentát sarajevský změnil prý situaci a po
žadavky obou národnostních táborů. V táboře če
ském prý naléhá na rozřešení otázka, co na pod
zim, kdy bude asi sněmovně podána předloha o
sociálním pojišťování, kterouž bude české obstruk
ci těžko mařit.

Protičeské násilnosti ve Slezsku. Slezští Če
chové uspořádali v neděli »Slezský den« v českých
Kateřinkách u Opavy ve prospěch Matice Opav
ské, která už čtyřicet let téměř zachraňuje dle sil
svých naše národní posice na místech nejohrože
nějších. Ačkoliv bylo povoláno mnoho četnictva,
nevadilo to nikterak v přepadání českých lidí. —
Hned dopoledne, když se do Opavy sjížděly vlaky
s českými účastníky, došlo k německým násilno
stem. Němci oblehli nádraží a zabraňovali českým
lidem vstup do Opavy. Čechové z nádraží vychá
zející stlučeni a byli nuceni odebrati se do Kate
řinek oklikou. Opavou projíždějící vůz zem. posl.
Gudrycha Němci přepadli, strhli s něho prapory,
vůz převrhli a posl. Gudrycha stloukli do krve.
Poněvadž městská policie při tak neočekávaném
útoku Němců nestačila, převzal správce státní po
licie řízení bezpečnostní služby na všech ulicích,
nato povoláno vojsko, které s četnictvem drželo
oba tábory od sebe, jakož pomáhalo zabezpečiti
volný odchod českých účastníků Opavou. Okna v
Besedním domě, České záložně a některých če
ských obchodech v Opavě byla vytlučena. Na mo
stě mezi Opavou a Kateřinkami došlo několikráte
ke srážce. Zraněno bylo na 200 lidí.

Výchova následníka tránu arciknížete Karla
Františka Josefa byla až dosud převážně vojen
ská; jen několik měsíců vyučován byl ve vědách
státoprávních. Nyní však císař si přeje, aby ná
sledník ještě do konce tohoto roku byl zasvěcen
jak do vnitřní, tak i do zahraniční politiky a státní
správy. K tomu jsou pověření býv. min. předse
dové bar. Beck, bar. Bienerth a A. Wekerle v
záležitostech vnitřních a hr. Szógyeny v záležito
stech zahraničních.

Nový istrijský sněm má opět 19 Slovinců a
Chorvatů, 25 Vlachů, 3 virilisty biskupy, z nichž
2 jsou Slované a 1 Vlach. Slovinci a Chorvaté
tvoří společný národní klub; z Vlachů je 23 liberá
lů, 1 křesť. soc. a soc. dem. Vlašská liberální vět
šina bude nadále upírati Slovanům všechna práva.

Ruský vyslanec v Bělehradě ši. Hartwig zem
řel náhle 10. t. m. po 9. hod. večer při návštěvě
své na rakousko-uherském vyslanectví, kde se vší
rozhodností snažil se vyvrátiti pověsti V Bělehra
dě šířené, jakoby se byl za smutečních projevů
za zvěčnělého arcivévodu Františka Ferdinanda
nesprávně zachoval, tím méně, že v den zavraž
dění uspořádal hostinu. Při této obraně stihl ho
srdeční záchvat. jemuž také brzy podlehl. Zesnulý
pohřben jest v Bělehradě. Považován byl za jed
noho z nejschopnějších diplomatů ruských, v jehož
rukou sbíhaly se nitky veškeré politiky balkánské.
Samozřejmo. že ho rakouská diplomacie měla za
nepřítele Rakouska. Že se skon jeho velmi trpce
dotkl Srbska, toho známkou byly 1 šířené pověsti,
že proti Rakušanům a Uhrům v Bělehradě žijícím

nebude ušetřeno ani rakousko-uherského vyslané
etví. Z toho ovšem poplach mezi rakouskými pří
slušníky, kteří své rodiny poslali do rakouské

Zemuně a na rakousko-uherské vyslanectví v Bě
lehradě, aby tam přenocovaly. Vše skončilo zatím
klidně. “

Po atentátu sarajevském. Vyšetřování dosud
není skončeno. V Tuzle zatčeno asi třicet srbských
studentů pro účastenství na atentátu a vyšetřová
ní rozšířeno i na některé profesory. — Teď jest
boj mezi rakouskými a srbskými časopisy. zakro
čí-li Rakousko v Bělehradě čili nic. Srbské radikál
ní časopisy bouří proti Rakousku a jeho vměšo
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vání (!) do vnitřních záležitostí Srbska. Srbský
tisk prorokuje, že srbské vojsko jednou zakrouží
do Bosny, že Rakousko r. 1917 zanikne... Na
proti tomu Rakousko na základě mezinárodních
smluv má právo stíhati zločince i v cizím státu,
tedy i v Srbsku, sahají-li tam nitky atentátu sa
rajevského. Dle výroku hr. Tiszy nelze však po
mýšleti na zakročení, dokud vyšetřování není
skončeno. Rakousko bude také žádati, aby Srbsko
netrpělo velkosrbských agitací, které sahají přes
hranice Srbska do území říše rakousko-uherské a
ohrožují existenci a klidný vývoj monarchie. V
ministerstvu války činí se také přípravy k roz
množení posádky v Bosně a Hercegovině k vůli
jistotě hranic a udržení pořádku v zemi.

V Albánii jest situace stále kritická. Ministr
Turkhan paša jezdi po evropských dvorech a shá
ní pro Albánii peníze a vojáky. Kniže Vilém sám
prohlásil, že se v Drači neudrží, nedají-li mu vel
moci — peníze. Děsnou bídu trpí albánští kmenové
katoličtí, kteří se nepřidali ke vzpouře a na jichž
ochranu není v Drači peněz. Takových nešťastní
ků jest v okolí Beratu na 50.000. Od jihu táhnou
vítězně Epiřané a s nimi pravidelné vojsko řecké.
Ze srbské strany zasílají se prý povstalcům stále
posily a střelivo. — Povstalci žádají nyní za kní
žete domorodého šlechtice mohamendánského ná
boženství, což prý asi vztahuje se na Essada pa
šu, aby se stal knížetem. — Pro případ, že by se
kníže Vilém vzdal, bude na stolec albánský také
kandidovati princ Lorand Napoleon.

Na trhu peměz nenastalo u nás takové uleh
čení, jak se očekávalo. Značnou pozornost vzbudil
pokles kovového pokladu rakousko-uherské ban
ky o 9 mil. korun. Banka byla totiž nucena sáh
nouti do vývozu zlata, aby doplnila opět zásoby
směnek na cízí místa. — Tragedie sarajevská a
vyvinuvší se z ní napětí mezi naší říší a Srbskem
vyvolává nedůvěru cizích kapitalistů a do Rakou
ska vracejí se opětně ve značnější míře cenné
papíry, jak vidno jest také z poklesu kursů obou
zlatých rent. — Rakousko se svou pasivní pla
tební bilancí jest v tomto směru v Situacimnohem
horší než všechny ostatní velmoci. Nemůže z

vlastního rozhodnutí ja z vlastní vůle způsobiti
příliv zlata a jest odkázáno při ochraně své měny
ma ochotu cizích věřitelů. Jest to zase o jeden
důvod. více, aby říše naše ve svých politických
akcích postupovala opatrně a zdrželivě.

Obrana.
-.Pokles českých práv pod patronátem pokro

kářským. Libeřální >Mor. Listy« píší: >Po minulém
zasedání snělnovním ukolébání jsme byli ve smíř
livosti, veřejnost se přemlouvala, že Němcům uči
něn již póslední ústupek, že se jim vlastně nic ne
dalo, veřejnost mlčela, když slibené měšťanské
školy zůstaly v kancelářích vězet a ani nehlesla,
když všechny známky nasvědčovaly, že Němci o
vládli situaci a mají nás v hrsti. V Litovli ustoupili
úsme Němcům, v zemském domě hrají Němci prim,
v Hypoteční bance dávají se Němcům nejlepší mí
sta, nové české školy se nesmějí zakládat ani po
volovat — a sanace dosud není vyřízena. S jidlem
roste chuť a Němci byli odjakživa vyděračí.Když
poznali, jak malomocní a ústupní jsou čeští vůdco
vé, pozvedli požadavek, aby jejich nadpráví, kte
rého se jim paktem doznalo, bylo zákonemzabez
pečeno, a když i tu češ. vůdcové veřejnost uspávali
tim, že poslední pakt je pro nás vítězstvím, tedy
otevřeli dokořán dvéře němedkým expansivním
choutkám ... Místodržitel dostává vyznamenání
za klida pořádekv zemi, ale tento pořádek je vy
koupen tím, že my prodáváme sama sebe a ustu
pujeme na celé čáře, kdežto Němci nám trhají ne

existenci pro další budoucnost. Místodržitel jest
dnes vůdcem české politiky. K tomu se chodí o
radu, a co ten českým pdlitikům přikáže, to se
stane. Němci ovšem se neřídí tím, co místodržitel
v zájmu klidu a pořádku po nich žádá a z toho
vzniká mrtvolný klid pro českou práci a politiku.
My nic nechceme, jen když udržíme si shodu s

místodržitelem, kdežto Němci dostanou vše i při
svém bouření a protizákonnostech, dobře vědouce,
že se jim nezkřiví vlas.«

sitští radikálové všude rozhlašují s velikou pochlu

— a jak tedy husitský národ spěje vstříc veliké
hvězdě svobody. Zatím však bujarý národ, čím
více přetrhává >římská pouta«, tím důkladněji strká
hlavu do železných obojků bezohledného živlu ci
zího. Novohusita lísá se s velikým pochlebenstvím
k židům. Za vykopnuté >klerikály< přijímá panstvo
do svých řad ty lidi, které Němci ze svého středu
vypovídají. Němci nemají lásky ani k nejosvědče
učjším židovským germanisátorům, protože vědí,
že semita germanisuje výhradně pro vlastní zisk.
Ale pokrokoví Čechové ve své »svéráznosti« sklá
nějí dále hluboce hlavy před těmi, o něž ani Němci
nestojí.

»Nár. Listy« dne 9. t. m. píší: »Němečtí nacio
nálové moravští jsou u vytržení nad tím, že se
posl. Teuflovi podařilo očistiti znojemskou radnici
od židů! Jihlavská >Deutsche Wacht« píše 0 »těž
kém židovském jhu«, jež půl století leželo na zno
jemské radnici, a jásá, že obecní zastupitelstvo je
»judenrein«. A ti moravští židé jsou nejspolehlivěj
ší opora moravského němectví. Nebýti morav
ských židů, dávno jsme měli obchodní komory ve
své ruce, dávno v Břeclavi, Hodoníně, Lipníku
jsme měli česká zastupitelstva, dávno na radnici
brněnské zasedli aspoň ve dvou sborech čeští zá
stupcové. Moravští židé jdou všude, na celéMo
ravě s Němci, drží a podpírají jejich nadvládu —
a Němci je kopaji a mají radost, když je někde, ja
ko ve Znojmě, vyházejí z radnice a udělají ji »ju
denrein«. To jsou nepochopitelné a neudržitelné po
měry. Pan poslanec dr. Fischer a pan přísedící K.
Sonntag budou moci říci německým poslancům a
hlavně »přítelíčkovi« Brassovi, jak se měli ve

Šternberku. Ve vlastním domě, ve vlastní zahradě
nesmí česká menšina šternberská uvítati své ho
sty a se s nimi pobaviti. Ve sněmu, Vpermanentním
výboru se my, česká většina « zemi, smiřujeme s
těmi, kdož štvou hordy rozzuřených štváčů a rváčů
proti klidným našim lidem! Nás od smiřování nic
nedostane. Krvavé nepokoje v Brně, kde se na 12.

července chystají nové křovácké štvanice němec
ké, ve Šternberku — drzé, provokativní výpady
buršů a jugendbunďáků brněnských do ryze české
ho okolí brněnského, tam smělé přepadání českých
lidí, výtržnosti v Novém Jičíně — krátce, všeobec
né štvanice německých rváčů v celé zemi pod pa
tronancí německých poslanců, toť výsledek našich
smiřovacích záchvatů, Proč se máme s Němci smí
řovati? Za to, Že oni jsou přesycení — a nám se
nedostává? Máme my ještě z toho mála svého sle
vovati? Je možno zasedati ke stolu smiřovacímu
se štváči a rváči? Na to je celá česká veřejnost
zvědava, jak to nyní 'půjde, zda zase uděláme
pakty, jež veřejnosti nepovíme a jež krýti bude
me svou autoritou. Poslanecké kruhy naše řekly
místodržiteli, co si myslí o násilnostech ve dnech
sletu sokolského, ale poslanecké kruhy jsou povin
ny jíti mezi lid a říci mu, jak bude dál! Nechat se
bíti za všechno a užívati při tom poslaneckého
klidu letních prázdnin, je sice velmipohodlné, ale
nelze s tím spokojenu býti. Ne jen někteří po
slanci, nýbrž všichni musí v tomto velikém boji,
který dnes zmítá moravským lidem, jíti v čele!«

Divně narovnal páteř pokrokářským vůdcům
národa husitismus a volnomyšlenkářský monismus!

V »zklerikalisovaném« Rakousku. Paragrafy
mluví zcela určitě proti těm občanům, kteří by
fakticky přemlouvali k změně víry anebo docela
k odpadu od náboženského přesvědčení. Paragrafy
ty by zajisté začaly pracovatí plnou parou, jak
mile by začala větší agitace pro odpad od církve
židovské. Ovšem sami souhlasíme, aby si každý

vázal-li se již svým zvláštním postavením k urči
tým konfesním povinnostem. Přes to však jest
dobře konstatovati, jaký dvojí loket jest v »zkleri
kalisovaném« Rakousku. >Zář« napsala: »Každý
soc. demokrat musí býti bezvěrec.« — Moravsko
Ostravský >Duch Času« v č. 46. píše v příčině
roku Husova: >Příštím rokem budeme vzpomínatí
půltisíciletého výročí upálení mistra Jana Husa...
Naše dělnické jednoty budou kromě cvičení ko
nati také sjezd, který bude pracovati k uplatnění
zásady, praktikované již nyní v Americe: Žádný
dělnický borec, člen dělnické tělocvičné jednoty,
nesmí býti členem kterékoliv církve! Cil, který
si zde vytkly tělocvičné jednoty, bude třeba roz
šíříti na celou stranu. Bude třeba pro tento cíl agi
tovati především „na Husových oslavách, bude
třeba, aby hromadné vystupování z církve kato
lické bylo jejich positivním výsledkem. Jest si tedy
velmi přáti, aby timto duchem byly oslavy neseny
v tomto roce. Vybízíme naše organisace vč IV.
kraji na Moravě, v I. a II. kraji ve Slezsku, aby
se snažily této myšlence schůze a přednášky oHu
sovi v prvních dnech červencových přizpůsobitl.«

Takovým způsobem soc. dem., která pře
ce prohlásila, že náboženství dest věcí soukro
mou, tluče na veliký proticírkevní buben. Že tento
povyk má zastrašitl a povolnými "učiniti ty Sou

druhy, kteří chtějí dále v církvi formálně setrvati,
jest zcela zřejmo. Takový rámus by soc. dem.

žurnálisté nečinili, Kdyby věděli, že oftlsbně hláée
ná uvědpnělěst organisované dělníky vyvede z
Glrkve přirozeně sama. Kapřáiských povelů neni

jikcovali nážorů nových. Leč soc. defii, pohlaváři
vědí, že satí soudruzi velikým dílemt nerozumějí
ank základním složkám sociologické vědy, natož
filosotickému zdůvodnění různých věromčných po
můcek. Tedy rtelrychtejší filosofický kuřs jest tet
to: Rychle pryč 2.cítkve! — Pak teprve af W

veže trochu sresttelněfSodruzi reptají stávíče na to. že jejich vůdcové tak málo jim vymě
hli po stránce sociální. Proto dobře placení pohle
váfi snaží se odvraceti pozornost od krachu SsvĚ
socišlní politiky hovým bičováním křesťanského
světového názoru, rudě listy se hemží různými né
zralými útokyproti bibli 4 katechismu, aniž by
někde uvedly, jak církev otřepané námitky .důsled
ně vyvrací. Ale nejpoučnější ze všeho jest to, že
se dovolují takové novinářské povely, které se
nedají nijak srovnati s duchem státních paragrafů.
Pak ať konservativní peciválové se těší, že hof
ráti nasadí všecko, aby uhájili svobodu katolictva.
Vždyť i mezí c. k. rady jsou horliví podporovatelé
monistických sdružení. Proto jest všude potřebí
lidové katolické organisace, aby hofráti věděl,
že křesťanský názor světový vyznávají otevřené
a rozhodně veliké masy, s kterými nutno vždy

počítati.
Proti tanatikům. Soc.-dem. list >Nachrichten

aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft« přináší
zprávu, že návštěva pěti kostelů berlínských v
dělnických čtvrtích pozorovaná během čtyř neděl
činila pouze půl procenta všeho obyvatelstva far
ního a praví: »Toto číslo dokazuje se strašnou
jasností zkušenost, které jsme nabyli styky s děl
nictvem: Církev není již činitelem v jejich životě.
Největší část návštěvníků kostelů tvoří starci a
stafeny; mimo ně a děti, které se připravují ke
konfirmaci, není tu skorem nikoho. Nenastane-li
radikální změna, je další trvání naší evangelické
církve silně ohroženo.« Pokud pak týče se konfir
mandů, řekl pastor Koenig z Kamenice: »Kdyby

kám, obsaženým v katechismu, nemohli by pastoři
konfirmovati nikoho.«

Přes to však doufají někteří protestanté, že
se jejich církev obrodí zlobnými Štavnicemi proti
katolictví. Za to však protestantský učenec prof.
K. Breysig napsal v č. 130. »Tagu«: »Jsme již una
veni šablonovitým spíláním a horlením protestant
ských theologů; jsme rozhořčení způsobem, jakým
o katolictví mluví liberální votnomyšlenkářství,

které čím dále jest zrůdnější a plošší a které jest
věru školním příkladem, že nikdo není duševně
tak nesnášelivým, jako tito průkopníci v neobme
zené snášelivosti. A je-li něco, co by nás vlastně
mohlo pohnouti, k ocenění, ano k úctě tohoto ne
li nejstaršího, tož přece nejsvětějšího statku ně
mecké kultury. pak jest to fádní samozřejmost, s
kterou populární filosofie některých slavných pří
rodozpytců odsuzuje to, co jmenují mystikou. Se
stoupli již do těch 'nižin, z nichž ozývá se jen
křik nenávisti sociální demokracie.« — Již Schá
fer napsal r .1910 ve svých německých dějinách
(I, 417): >Kdo sleduje vývoj středověké římské
církve a není naplněn obdivem velikosti a krásy
základní její myšlenky, obsahu a významu její ú
činků, může se pochlubiti, že plně proniknut jest
Horácovým nil admirari (ničemu se nediviti)«. —
Podobně roku 1913 slavný protestantský pedagog
Adolf Mathias po zevrubném studiu pětidílné ru
kověti nauky katolického náboženství napsal: >Při
této práci jsem poznal, jak celá stavba katolické
věro- a mravouky a učení o svátostech jest po
divuhodně logicky jasná, jakou záviděníhodnou
sílu přesvědčení má, jak toto vyučování dobře jest
udíleno a tvoří opravdovou školu rozumu. Uváží
me-li k tomu, že dějiny katolické církve tvoří ne
přetržitý řetěz úspěchů a obsahují obrovský roz
mach umění, snadno si představíme, že mnozí lidé
těmito silami jsou přitahováni, a že mohou býti
evangelíci, kteří katolíkům jejich náboženský ži
vot závidí.« (S. 173.)

Kde se však houká z plných plic o samostat
ném myšlení, vládnou jiné názory. Tam již učed
níci dostoupili vyšší mety než jmenovaní učenci
protestantští a >studiem přišli k přesvědčení«, že
katolická věrouka již jest dávno >zcela překona
ným stanoviskem«<. Nač také si dlouho lámat hla
vu, může-li se státi duší pokrokovou i malý chla
pec zcela bez práce?

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.vHradoi Král. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádank.A



Jsempojištěn
proti vloupání

Upozorňujeme pro letní období, kdy ráčíte
se odebrati na Cesty, na toto důležité po
jištění, které Vám co nejkulantněji obata
rámre. Pojištění proti ohai, úrazu, na život
atd. obstaráme a rozpočty ochotně oa po
žádiní zašleme. Sprostředkování půjček při

pojištění životním.

Arálováhradecká bankovní jednota
v Hradci Králové — Adalbertinum..

Podporujte svůj vlastní podnik!

Zprávy organisační
a spolkové.

Sesmijubilerm kočžské p. kanovníka Dr. Fr. Reyla.
-Předseda diecésního sdružení katolických spolků, jed
natel Politického družstva tiskového, předseda jednoty
katolických tovaryšů, duchovní rádce křesťansko-soc.
spolku paní a dívek »Anežky«, zakladatel politického
klubu křesťansko-sociálního, podpůrného spolku »Cha
riiy« atd. oslavil právě tiše čtvrtstoleté jubileum svého
kněžství. Přicházely velké řady vděčných zástupců

-spolků a jednotlivců, aby blahopřáty hodnostáři, jehož
pilná a štědrá ruka tolik dobrodiní prokázala. Když dne
15. t. m. sloužit jubilant stříbrnou jubilejní mši sv. V
chrámu Panny Marie, dostavila se do kostela jednota

'katořických tovaryšů s praporem, členové a členky spol
ku sv. Vincence, »Anežky«, Mariánské družiny, »Chari
ty“ a veliký zástup jiných ctitelů neúnavného pracov
níka na poli křesťansko-sociálním. Řízením p. ředitele
Wůinsche na kůru přednesli velice zdařilé zpěvy čle
nové sboru kathedrátního spolu s jinými horlivými 0

a hojnost Božího požehnání k prácem dalším.
Duchovní cvičení pro dívky v Hradci Králové budou

se konati bezprostředně před orelským sletem zem
ským, t. j. před 15. srpnem. Bližší zprávy příště. Se
kretariát Sdružení české mládeže ka
tolické v Hradci Králové.

Nový Hradec Králové. Organisace křesťansko-so
clální v Novém Hradci Králové pořádá v neděli dne
25. července zahradní koncert spojený s přednáškou
dp. Jana Havelky, kaplana z Pouchova. Dále jest na
programu: koulení kuželek o skvostné ceny, bohatá
tombola a j. Upozorňujeme bratrské organisace a spolky
katolické v Opatovicích a Hoděšovicich, že zahrada »u
Vejvodů« jest velmi pěkná, lesními stromy vysázená.
Udělejte si výlet do Nového Hradce Králové a poctěte
nás návštěvou. Vstupné 20 h. Tedy na shledanou 26.
července v hostinci »u Vejvodů« o třetí hod. odpol. —

"Zdař Bůh!
Žamberk. Dne 2. srpna pořádají sdružené katolické

spolky v Žamberku »Orelský den«, spojený s I. veřej
ným cvičením místního odboru těl. »Orla«. Podrobný
pořad bude v příštích číslech katol. časopisů oznámen.
Stoupenci naši nechť připravují už nyní četnou účast,
aby vyzněla v mohutnou manifestaci jako jinde.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.

Cirkevní věstník.

12. t. m. vysvětil na kněze v chrámu kathedrálním 15
jáhnů. Účastenství věřících a zvláště příbuzenstva svě
cenců bylo při dojemných obřadech značné. — Dne 16.
t. m. odejel arcipastýř na eucharistický sjezd do Lurd
s českou výpravou. Bůh žehnej všem našim poutníkům,
aby se vrátili ve zdraví a s duševní posilou!

Zprávy.dlecésal. Vyznamenání jsoupánové:
Štěpán Dvořák, správce vik. a děkan ve Skutči, jme
nován b. vikářem a b. notářem. Jan Macháček, osobní
děkan n. 0. v Proseči, Váct Kopecký, gymnas. prof.
n. o. v Nových Hradech, Jos. Elitzer, farář v Ranné
jmenováni b. notáři; Frant. Martinek, farář v Proseči,
jmenován vik. sekretářem a obdržel Exposit. canon;
Jan Kavan, katecheta škol měšť. v Hlinsku, Jan Habal,
farář v Hlinsku, Jan Bauer, farář v Krouné, Jan Kost
kan, farář v Pusté Kamenici, obdržel: Expositor. canon;
Frant. Jukl, exposita z Chlumu, farní synodalie.
Ord'inarňátn pochvalu obdrželi:Jan Němec,
farář v Rychmburku, Josef Dubec, I. kaplan ve Skutči,
Jan Nováček, farář v Nových Hradech, Augustin Jonáš,

kaplan v Hlinsku, Ant. Kotyza, kaplan v Nových Hra
dech,©- Kozsisťorní pocobvařu: Perdiiánů
Pavlišta, ka te !Svratce. — Usřanovení jsou
gánové::Ant Bráišnar,káplenv Poděbrádeoitý2a faráře
+ Hnátníci, Stanisi. Kordule, kaplan vs Hol , za,

inráře do Bté Třemešné, Jan Medek,kaplan“vHpěvčev
si, zá.administr tora 'doVřešťova,Frant. Drábek, ad!

i
2boevi 0Moda ik kkai] -—-a -0 0..

ministrátor v Pertolticích, za kaplana do Čechtic, Ant.
Symon, kaplan v Bojanově, za administrátora do Na
savrk. — Na odpočinek vstoupil p. Jan Štípek,
farář ve Vys. Oujezdě.— V Pánu zesnul: p. Jan

1863).
patron. nábož. matice, fara v Nasavrkách, patron. Fran
tišek Josef kníže Auersperg, obojí od 1. července 1914.

Dar. Poutníci Vambeřičtí z farnosti Mladočovské
(u Litomyšle) věnovali na stavební fond kněžského diec.
semináře dar 24 K.

Osobní. Zasloužilý bývalý sbormistr cyrilského
sboru královéhradeckého, redaktor Cyrilla, profesor re
álky a konservatoře, pihtý historik vývoje církevní hud
by vdp. Dobroslav Orel bude ve středu 22. t. m. pro
blášen ve slavnostní dvoraně c. k. university ve Vídni
doktorem filosofie. Srdečně gratulujeme a těšíme se.
že ve své záslužné prácí kulturní bude pokračovati s
neztenčenou horlivostí dále.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knížky4" "08
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Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 13. července. Zpráva ře
ditelství městského dívčího lycea o příznivém výsledku
zkoušek maturitních na témž ústavě a výnos c. k. místo
držitelství pro král. České, jímž uznává vyvlastňování
pozemků za účelem úpravy Labe v trati Předměřice
Smiřice — vzaty byly na vědomí. — K žádosti míst
ních pp. stavitelů požádají se pp. dvorní rada Karel z
Isakovisců a ing. Vilém Frynta, by se jako zástupcové
obce sůčastnili poradního místního sjezdového komitétu
II. sjezdu stavitelů z Čech, Moravy a Slezska, který se
ve dnech 6., 7. a 8. září 1914 v Hradci Králové konati
bude. — C. k. okresním hejtmanstvím v Hradci Králové
zaslané tři plány pro stavbu domu. který hodlá zdejší
Právovarní měšťanstvo postaviti v Komenského třídě
na stav. parc. č. 1. v bloku P (vedle plynárny) v Hrad
ci Králové, postoupeny byly Žživnostenskému odboru a
po té městskému zastupitelstvu. — Provedení architekto
nické výzdoby můstku přes potok Piletický a disposice
ujednané p. starostou v Exposituře c. k. ředitélství pro
stavbu vodních cest v Praze ohledně pozemku, na
němž deponováno má býti vybagrované bahno z Labe
nad jezem, byty schváleny. — Výkaz hotovosti pokladní
ze dne 6. VII. 1914 vzat byl na vědomí.

Procest k mariánské kapli pod Zvíčínou koná spolek
paní a dívek »Anežka= v pondělí dne 20. července. —
Odjezd z Hradce Králové po 6. hod. ráno.

VI. sjezd českých měst v Hradci Králové ve dnech
19. a 20. záři 1914 určen ve schůzi stálého výboru Sva
zu českých měst v Praze. Na programu dle dosavad
ních disposic budou referáty: o účetní a pokladní sprá
vě i revisi obecního hospodářství v českých městech
(dle šetření Svazu českých měst) — ref. starosta dr.
Pavlousek; povinnosti obch v boji proti nezaměstna
nosti — ref. vrch. kontr. Lukesle (Pardubice) a mag. ra
da Waldstein; místní policie v českých městech (šetře
nt Svazu českých měst) — ref. taj. dr. Joachim. Neděle
20. září vyhrazena bude odboru pro obecní plynárny,
elektrárny a vodárny, kdež podány budou referáty o
podnicích města Hradce Králové, načež navázán bude
rozhovor o otázkách významu všeobecného, zejména
o postupu elektrisace v království českém a o vzájem
ném poměru plynáren a elektráren — ref. inž. Keclík
(Klatovy). Vedle toho budou na programu obvyklé pro
jévy a zprávy a volby stálého výboru i sekcí na tříletí
1914—1917.

Výstava samosprávy v Hradci Králové bude uspo
řádána letos v září při siezdu českých měst Výstava
podá zajtmavý a poučný obraz rozvoje města Hradce
Králové. Doplněna bude také originály akad. malíře
J. Vlčka, který v posledním roce pracoval výlučně jen
v Hradci Králové. Jeho obrazy seznámí návštěvníky
výstavy s nejzajímavějšími a rázovitými koutky hrade
ckými i celými prospekty. Pro výstavu má malíř Vlček
připravený veliký obraz »Hradec v zimě ze Žižkova
náměsti<. Organisací výstavy pověření byli arch. Tichý
a inž. Frydrich. V této výstavě poprve bude umístěn
sádrový obraz býv. Hradce (pevnosti), na němž se pra
cuje již několik let. V těchto dnech počato s jeho pro
visorním sestavením, takže do sjezdu samosprávy bude
úplně hotov.

Výstavka ručních prací služebných dívek. Patronát
služebných dívek, vydržovaný spolkem paní a divek
»Anežka« a vedení ct. školskými sestrami, uspořádal
na konci roku výstavku ručních prací, která u návštěv
níků vzbutila zaslouženou pozornost, protože podala
důkaz o při chovanek a úspěšného vedení paťronátu.
Nový kurs (bezplatný) počíná 27. září b. r.

Ze všeob. veřej. nemocalce v Hradci Králové se
oznamuje, že nyni jest přijímání němocných obmezeno
na případy nejnutnější a to za příčinou nutných oprav
v nemocnici.

Knihovna a Čítárna městského průmyslového ma
ses. (Zpráva za červen a červenec.) Ve 23 přístupných
dvouhodinách navštívilo knihovnu a čkárnu měst. prů
myslového musea celkem 487 osob, jež jméno své v
knize návštěvní poznamenaly. Na 136 výpůjček zapůjče
no domů 73 vypůjčovatelům 169 svazků knih a 16 děl
předl. Knihovně darovati: J. E. pan bískup ThDr. Jos.
Doubrava spis Adámkův: Hlinecko. Různé publikace a

výroční zprávy. P. T. pp. J. Chaura, inž. Jinďra, red.
Král. Rozhledů, uměl.-prům. museum v Praze a v Kra
kově. Národ. knihovna v Sofii, Jednota ku povzbuzení
průmyslu v Čechách, Kr. č. řem. školy v Kutné Hoře,
Litomyški, MI. Boleslavi a Volyni, c. k. prům. a odbor.
školy v Hradci Králové. v Praze, Turnově, c. k. gymna
sium v Hradci Králové. Všem dárcům srdečné díky!
Knihovna a čítárna uzavřena byla dme 4. července
t. r. Všichni, kdož vypůjčených knih nebo předloh dosud
neodvedli, se zdvořile žádají, by si neobtěžovali tak u
činiti domovníkovi musea p. Košťálovi.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatelů.

SingerCo., akclová společnost pro šicí stroje.
Hradec Hrálové,u labského mostu279.

Tresorové schránky pronajímá Záložní úvěrní ú
stav v Hradci Králové P. T. pánům majitelům cen
ností k letnímu a prázdninovému období za podmínek
velice výhodných. Upozorňujeme zvláště ty, kteří od
jížději na letní byt a jsou nuceni veškeré své cennosti
ponechati v prázdném bytě v nebezpečí ohně i kráde
že, že mohou na jakoukoliv dobu tresorových schránek
velice výhodně použíti. Tresorové schránky nalézají se
v nedobytné pancéřové síni, jež umístěna jest v isolo
vané sklepní části bankovní budovy a jest tudíž každé
nebezpečí naprosto vyloučeno. Schránky ve velikosti
25—28—47 pronajímá Záložní úvěrní ústav v Hradci
Králové za 15 K na jeden rok, za 10 K na půl roku, za
5 K na čtvrt roku a za 2 K na 1 měsíc. Veškeré infor
mace zodpoví ochotně buď ústně neb písemně směnárna
Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové.

Do Pouchova. Jelikož v »Královéhradeckých Roz
hledech«, »Učitelských Novinách« atd. stále jsem ha
noben a z nemravopočestných skutků paušálně obvi
ňován, vyzývám každého, aby u C. k. Okres. sOudu
v Hradci Králové udal, co ml nemravného dokázati mů
že! Vyzývám zvláště pouchovské nactlutrhače, aby si
této lákavé příležitosti nenechali ujíti a mne obžalovali
z toho, co o mně v novinách již přes měsíc lhou, buď u
okresního anebo u církevního soudu. Slibuji veřejně,
že dám mladému | starému p. Merklovi, každému 50 K
ze svých ve škole vydělaných peněz na Husovu mohy
lu, když starý nebo mladý p. Merkl před soudem dokáží,
že jsem se dopustit něčeho nemorálního ve smyslu člán
ků, zasilaných z Pouchova o mně do »Královéhrade
ckých Rozhledů« a »Učitelských Novin«.

V prolhaných novinách socialisticko-pokrokářských
a jim podobných časopisech učitelských hájiti své cti
nebudu. jelikož v tiskovině té ani cti ani mravnosti
neshledávám, ate spíše spatřuji v nich zloděje cti a do
brého jména svých spolubližních. Havelka Jan, koope
rátor na Pouchově.

Husovs mohyla na Pouchově a její historie. V naší
obci jsou různé strany: agrární, sociálně demokratická a
křesťansko sociální. Četní občané nehlásí se k žádné
straně. Několik řemeslníků jest ve straně národních děl
níků. Za takových okolností bývá nejen různost v ná
zorech politických a stranických, ale i v jiných. Nikdy
však nejevily se rozdfty ty tak křiklavě, jako nyní, kdy
působerím novin socialistických a pokrokářských po
vstaly u nás právé štvanice. osobní i stranické. Hlavní
mi při tom činiteli jsou pokrokáři čili »nezrati« mladíci,

kteří nejnověji proměnil se v »kroužek« pokrokových
lidí. Tak to přiznává dopisovatet socialisticko-pokrokář
ský (p. Merkl mladší či slarší?) v »Královéhr. Rozhl.«
na str. 4. v lokálce »Z Pouchova« ze dne 10. července
t. r. Páně Merklův pokrokářský Kroužek je tedy nej
novější partají na Pouchově. V život uvedl se Kroužek
ast před měskcem, zahájiv čimtost surovým štvaním
nejdřív proti panu kaplanovi a nyní rozbouřil v obci
kHd mohylou Husovou. kterou chtějí mttř Merklovi. po
krokáři proti soše sv. Jana Nep.. nedaleko kostela. Mgr
klovský dopisovatel socialistických »Královéhr. Rozhl.«
vykládá, že prý dopisovatet »Obnovy« rozepsal se Z
nepřátelství vůči (p. učiteli, neumíte správně česky?
Kdyby tak chybně proti jazyku českému psal žák mě
šťanské školy, dostal by za to z češtiny nedostateč
nou čili pětku!) uctění památky M. Jana Husa. Pravda:
jest teto: Up. Havelka, probfraje ve škole učení o círk
vl, zm.ínil se i o poměru M. J. Husa k církvi a upozor
nil dle Palackého na některé omyly a špetné názory,
které v té věci u nás šířeny bývají. To se dověděl pan
učkel Merkl a jal se dětem vykládati o Husovi — ač

dle probírané látky učebné byl Již dávno za Husem!
Přinest jim totiž do školy velikou niku "dějepisnou. z

I níž sliboval předčítati. Vystýchat též“děti a bral si je



do sborovny v hodině, kdy je měl die skolního rozvrhu
učit psaní — a vyzvílat na mich,.co jim pan kaplan
o Husovi vykládal. Nato jim (p. učitel M.!) dal poučení,
aby žádnéma nevěřili, leč jen jemu (t. j. p. M.l), on že
je muž starý a zkušený. Ano, dotazoval se jich ve ško
le, kdo z nich bude Husa »oslavovat«, při čemž utržil
si od jedné žákyně evangelické zaslouženou odpověď,
již se děti po dnes smějí To byl začátek husliské hi
storie na 'Pouchově. Vše začalo ve třídě p. učitele
Merkla. Jak se to dostalo ze školyna ulici, nevíme.
Myslíme však, že děti školní vzaly si poučení páně
Merklovo k srdci a pověděty doma, co ve škole slyšely.
Jak už mívá ve zvyku, pan učitel nelenil. Po málo dnech
byřo viděti jeho nezralé inženýry u sochy sv. Jana Ne
ponruckého, před kostelem, jak obhlížejí místo, měří
rozměry, okukují svatojanskou sochu atd. Než se na to
obecní zastvpitelstvo k sezení sešlo, bylo na Pouchově
již veřejným tajemstvím, že se bude stavět buď socha
nebo mohyla Husova na obecním pozemku před koste
lem, u sochy sv. Jana. Doobecního zasedání přivedena
Hosova mohyla jako »věc hotová«. Všichni věděli. že
je to myšlenka páně M., a mnozi vyciťovali v tom i
pomstu p. uč. Merkla, který chtěl takto schovati se za
obecní zastupitelstvo a za Husa, aby uhodil kněze! V
obecním zastupitelstvu ozývaly se ovšem hlasy roz
vážné proti místu pro sochu či mohylu Husovu před
kostelem, upozorňujíce, že se tím budou cftiti uražení
věřící katolíci, ale zdravé rady té neuposlechnuto a
odhlasování se stalo ve smyslu páně Merklova proti
katolického plánu. Jeden člen obecního zastupitelstva,
pan Junek, vytrval však při svém a nehlasoval pro zá
měry stranické p. Merklovy a dostal pino souhlasu me
zi poplatníky pouchovskými, ba i mezi ostatními kato
líky k Pouchovu přifařenými. Věc sběhla se takto: Pan
Jurek podepsal protest, který proti postavení pomníku
Husova proti kostelu u sochy svatojanské vydal dp.
farář Konečný a na ranním kázánt přečetl věřícím vp.
Havelka. Protest není sepsán nepřátelsky proti uctění
památky Husovy na Pouchově vhodným pomníčkem,
jak Merklovci nalhávají v »Rozhledech«, ale protest
sepsán jest věcně, slušně a žádá pouze, aby se katolíci
postavili prot; tomu, aby se Husa zneužilo k protikato
lické a protikněžské Štvanici a aby Husův pomník nebyl
stavěn prot; kostelu u sochy sv. Jana. nýbrž někde jm
de. Tento protest otevřel oči osadníkům a proto pode
psalo ho 112 poplatníků pouchovských. tedy většina
všeho obecního poplatnictva, když pp. Junek a Machek
šli po obci sbírat podpisy proti Merklovým pokroká
řům, zneužívajícím Husa k štvamicám protikostelním.
Podepssných 112 poplatníků pouchovských na protestu
farního úřadu nejsou snad jen členové katolických spol
ků, ale je jich nad polovičku (60). kteří členy katol.
organisace nejsou (p. Junek také není členem katol. or
ganis.ce), ale jako poplatníci a věřící lidé nechtějí, aby
se Husem proti kostelu štvalo. Toto stamovisko je do
cela správné a nalézá ohlasu i v sousedních obcích
mezi přifařenými poplatníky, kteří právem štvanice
protináboženské zavrhují a na to poukazují. že u sochy
sv. Jana sdělávají se mrtvoly jejich zemřelých s úmrt
ních vozů, že se tam konají církevní obřady, a že tedy
místo to není vhodné pro pomník nekatolický. Kdyby
chom sháněli podpisy od členů katot. spolků v celé far
nosti a kdybychom šli i do domů neorganisovaných
(ale dosud zbožných) katolíků, hlavně mezi agrárníky,
dostaneme ve všech přifařených obcích tolik set pod
pisů na protest, že by nebylo vůbec možno, proti vůli
tolika občanů něco u kostela stavěti. Zatím toho neči
níme. Našich 112 podpisů poplatníků pouchovských a
vyslovená nevole ze všech přifařených obcí, známá
pouchovskému obecnímu úřadu. jakoži všeobecně od
sazovaná štvanice husitská Merklových pokrokářů,
změnity tak situaci, že se již staly kroky z místa kom
petentního na Pouchově, aby pomník Husův (ať socha
či mohyla) byl dán na místo jiné, než jest parčík u so
chy svatořanské před kostelem. Když kněží pouchovští
byli p. starostou — který těžce nese, že takové pomě
ry v obcí zavládly a chce je urovnati — před svěďky
tázáni, zdaž by proti tomu nebyli. kdyby Husův pom
níček byl postaven na prostranství pravovárečném. tu
kněží nejen ničeho nenamítali, ale naopak prohlásili a
prohlašují, že se do té záležitosti nijak nemíchají. Kně
žím i věřícím Hdem (poplatníkům pouchovským a z ji
ných přifařených obcí) jde pouze o to, aby Merkloví
pokrokář, nezneužívali Husova pormlčku proti kostelu.
Vše ostatní, co páni Merklové píší v socialistických
»Rozhledech« a v agrárních »Hlasech Venkova« — re
dakce listu toho byla Merkiovci napálena — neodpovídá
pravdě. Justament se sochou čí mohylou Husovou udě
lalí sí Merklovci a ne obecní zastupitelstvo, ani kněží,
nebo na protestu podepsaní poplatníci, Chce-li merklov
ský dopisovatel ve »Hlasech Venkova«. aby mu pově
děli, kde je »tolik prázdného místa na Pouchově, by tam
mohla býti mohyla nasypána«, tedy mu pravíme: Máte
svoje nezralé inženýry, otažte se jich. Žádati od ka
toliků. aby vám vyhledávali na Pouchově vhodné místo
pro Husovu mohylu, je zrovna tak slušné a chytré,
jako když z Merklova »Kroužku« mudruje se v »řil.
Venkova« na str. 5. dne 10. července t. r., že prý by
se mohla »přestěhovati« socha sv. Jana na »místo, kde
dosud žádná socha nestojí«. Pane Merkle! Tady jste
sa prozradil! Ano, o to vám šlo: bolovatí proti stávají
cí soše svatojanské Husem! To jeme tvrdili od počátku,
to jste prozradil nynlj Vy. Ať Vám tedy obecní zastu
pltelstvo věří, a ať Vám dle pravdy řekne: protikostel
ními Sštvanicemi poškodit jste u nás klidnou akci na
zbudování Hasova pomalku a znemožnit důstojnou 0
slavu Husovy památky! Poraďte si tedy nyní v »Krouž

ku« a dejte pokoj obecnímu zastupitelstvul Kde se co
šusáne na Pouchově protikněžského nebo protikřesťan
sko-sociálního, vždy p. učitek Merkl je tomu blizko —
třeba i v konsumu socialistickém a v »Rozhledech«. Ale
p. učitel je při tom velice chytrým (čí bojácným): hledí
se včas za někoho schovat a pak statečně na cizí konto
do klerikálů bouchat. Tentokráte to navlékl po husitsku
a vlezl za obecní zastupitelstvo; jindy zase navlékl to
do paedagogické haleny, nastrči! rodiče školních dětí
proti kněžím a schovával se hrdinsky za místní školní
radu; nejnověji utekl se tajně do novin socialisticko
pokrokářských ano | do učitelských. Ale tentokrát mu
selhalo. Byl hrdinsky schován za Husa, ale vše se mu
zkatilo! Obecenstvo, poplatníci, nffstní zastmitelstvo

kazimira na Pouchově a odsuzuje hlasitě a rozhodně
»kulturní« prácí starého i mladého Merklal

nemocnici zemřela minulý týden strašnou smrtí — vztg=
klinou — 1šletá švadlena Anna Bačinová z Pouchova.
Ubohá musila býti upoutána na lože zvláštní drátěnou
klecí. aby své ošetřovatele nepokousala. Lékařská po
moc omezila se u nemocné pouze na utišování bolestí
vstřikováním morfla do žil. Zminěné děvče pokousáno

prý bylo před 3 měsíci kočkou. Mezi lidem však se
také vyktádá, že podlehla úpalu slunečnbmnu.

U Spor obce Třebechovické. Několik poznámek o vě
cech, které se na novo zběhly. Začátkem ledna t. r.
počalo silně mrznouti, takže se voda silně tříštila. TřÍSŮ
usazovala se na dně náhona, narůstala rychle v podobu
sněhových balvanů, zabraňovala vodě volný průchod a

spodáře Moravce a když byl přišel, shledal. že jest
nutno tříšť z náhona odplaviti. Odešelnato pro dělníka.
který když se vrátili, počal tříšť v náhoně rozhrnovati.
Viděl jsem, že nevědí, jak to mají provésti a bylo to
již k večeru. Chtěje jim v tom ulehčiti, řekl jsem sy
nům, by zaragili ve mlýnici stroje, vytáhli vodu na
jalovo a pomohli jim tříšť. splaviti dolů, což bylo za
krátko vykonáno. Nato druhý den ráno přišli ke mně
do mlýna Moravec a Topič, oznamujice, pro: vlastně

náhona nechal sám zase odstraniti, neboť se ho bylo
znova přes noc hojně vytvořilo. Vyhověl jsem ochotně
jich přání, vysvětli jsem jim zároveň. že tříšť se smí
uvolňovati jen tenkráte, když se stroje zarazí a voda
na jalovém splavě vytáhne. Přes kola se spouštěti ne
může, jelikož jsou na vrchní vodu a tříšť by zůstala v
lopatkách. Pak by to dalo mnohem více práce, nežli z
celého náhona tříšť splavštř jalovým otvorem. Nato
jsem jim též ukázal onen nalezený zápis prodeje mlýna
r. 1903, když jej obec prodala, jakou povinnost si usta
novila a pod. Po rozhovoru o těchto věcech řekli mi,
že věci neznají. že jsou u obce první rok. Já jsem jim
řek! doslovně: »Pánové, když jste ke mně přišli, vyjdu
Vám vstříc a nechám tříšť z náhona odstraniti. kdy
toho bude potřeba. Až počne tání a ledy se hnou, teda

Vám vzkážu jednomu nebo druhému, dříve nemusíte
choditi.« O ledě, jelikož tehdy náhod zamrzlý nebyl,
se vůbec nemluvilo, ani když za chvíli mně Moravec
přinesl v odměnu dobrovolně 20 K, které jsem si neurčo
val. Při celém jednání s Moravcem a Topičem byli pří
tomni dva svnové, kteří též všecko slyšeli, o čem se
jednalo. Moravec pak náhon chodíval přehlížetí a sám
jednou pravil synovi na Bědovicích: »Šel jsem kolem
náhona a díval jsem se, jak ta voda pod ledem si pěkně
jde prosekanou ulidt« Minulé: zimy přicházíval sám
Prášil, když počínala obleva, nikoliv k vůli tříšti, nýbrž
abych dal svými lidmi vysekatř a odplaviti led. Za kaž
dý takový výkon odměňoval mne 20 K. vysekávalo-li
se na zimu Zkráte, přinesl opět 20 K, z kterých jsem
ony práce vyplácel Délka náhona, na kterém se led
vysekával, jest 130 m, šířka 3 m. 19. února poslal jsem
pro Moravce (jak bylo ujednáno), poněvadž led již se
byl od břehů uvolnil od Steglarova mostku po mlýn.
Přišel s jedním dělníkem, mřýn jsem dat zastaviti a
vodu na jalovo vytáhnouti Led byl sekán na kusy.
plul po vodě a padal do jalového otvoru. Při rozseká
vání ledu byli nápomocní i sousedé, aby to bylo dříve
odbyto a mohlo se mletí dále. Led od Steglarova mo
stu vzhůru až po vodárnu byl odplaven 21. února, takže
celý náhon byl toho dne zcela ledu prost a kvádrový

hráz rozmrzla a zároveň se kvádrový břeh od hráze
počal oddělovati a mnoho jednotlivých kvádrů se dru
hý den sesulo do vody proto, poněvadž obec náležité
technické správy nenechala nikdy provésti jak Jí nále
želo, nýbrž jen kvádry spadané vytáhnouti a na sucho
posaditi bez upevnění. jak již v minulém článku bylo
vysvětleno. Povinnosti mojí nebylo ručiti obci za ná
hon. který nebyl po 14 roků v pořádku udržován. Po
dorýkám výslovně: Kdyby obec byla svou povinnost
tádně konala, jak sama si ji při prodeji mlýna roku
1803 do budoucna stanovila, a kdyby správu břehu by
la konala tak. jak r. 1884znova se byla zavázah a vy
konávala právoplatné výměry slav. c. k. okres. hejt
manství v Hradci Králové ze dne 2. října 1909 a 1911,
dle kterých nesmí nic změněno býtš a též kdyby by
obec uposlechla mého vyzvání 6. června 1913, kdež
jsem jí psat, že část náhona hrozí sesutím a dala břeh
náležitě upraviti a pan starosta byl návrh můj přilal.
jak jsem předešle vysvěthi, nemuselo ku komisí dojíti
a nebylo třeba žádných donucovacích žalob. Jelikož
však obecn! hospodáři po 14 roků veškeré povinnosti
na náhoně řádně provésti nedávali, což mi zajisté pů
sobí škody, muselo se tak státi, neb to dále takto Jiti

nemůže. Obec to do pořádku uvésti must. Co se stalo
jejich vinou, přináležť jim samým zaplatiti Oprava,
kterou stavitel p. Bahník provedl, jest úplně neposta
čitelná a drahá; neprovedl ji tak, jak znalecky při mist.
ní komisi byl protokol. uvedl. Při téže komisi daj soudce
vodu zaraziti a stoupnouti až k normálu. Bylo shledá
no, že při proudění zvýšené vody se rozmrzlá země za
vypadanými kvádry počala sesypávati Přítomní viděli
a uznali, že by snadno 50 cm silnou zemřitouhrázi voda
protrhla. Protož bylo uznáno | od znalců, že držení vo
dy na náhoně o 30 am níž pod normál bylo věcí nut
nou pro tu úobe, pokud nebudou kameny opět zasaze
ny. Též viděli všichni, jak kvádrový břeh mlýnského
náhena byl odtržen od hráze v celé délce, jak byl na
chýlen a i některé spodní kvádry byly ze základů vy
vráceny; ikmo stojíce vybočovaly ze řady. Pan soudce
délku sesypaného břehu změřil a o všem sepsán byl
protokol. Hájek, mlynář.

Chrám Páně sv. Bartoloměje v Pardubicích navští
vil J. Exc. ministr veřejných prací Dr. Trmka s minist.
radou Dr. Zetnerem a komerč. radou Starostou inž. Pro
kopem. J. Exc. ministr i minist. rada po shlédnutí krá
sné slohové úpravy předsíně nově přistavěné a restaur.
části staré vyslovili se nad jiné velmi pochvalně. Zvlá
ště je zajímala nová klenba žebrová předsíně, umístěná
ve střeše přístavku jedině za tím účelem. aby přístavek
nezakrýval monumentálně působící starý štiM kostela.
Vyjádřili potěšení nad přístavbou kaple Božího hrobu,
kde usmistěno mistrné sousošt Braunovo a dvojitým
chórem s umělou řezbou zábradlí a varhanami, uměl.
to dílem domácího varhanáře Šturmy. Seznali, že aku
stika kostela je velice debrá a že neutrpěla přístavbou
a otevřením předsíně. Komerční rada inž. Prokop upo
zarnil též J. Exc. ministra na další nové projekty, které
budou ozdobou nově uspořádaného náměstí před koste
lem. stavba musea dle návrhu arch. B. Dvořáka a
stavba okresního domu dle projektu architektů B. Dvořá
ka a J. Kohoutka. Uvedené stavby i se stavbou měst.
spořitelny mají býti provedeny během tří roků. Vyvine
se před kostelem nové náměstí, foram města Pardu
bic, okrasa a chlouba občanstva.

Dolany, obec pokročilá a vynikající v oboru ho
spodářském, byla poctěna v neděli dne 12. července
dopoledne vzácnou návštěvou. Automobilem na své ce
stě do Chocně zavítat J. Exc. Dr. R. T. Trnka, ministr
veřejných prací v průvodu komerčního rady inž. Pro
kopa, vrch. minist. rady Dr. R. T. Zetnera a arch. kon
servátora B. Dvořáka do Dolan, aby shlédl nově po
stavený a před týdnem vysvěcený J. Exc. nejdp. bisku
pem Dr. Doubravou kostelík sv. Vojtěcha. K uvítání
vzácných hostí dostavil se starosta Fr. Pluhovský, je
muž J. Exc. ministr blahopřát ku skvostné ozdobě obce
Dolanské, kterou dodává nově postavený kostelík. J.
Exc. ministr s velikým zájmem sledoval vysvětlení.
které podal architekt Dvořák o slohu kostela, umělecké
jeho výpravě a umělcích na kostele účastněných. J. Exc.
velmi uspokojivě vyjádřil se o provedených pracech,
zvláště pochválil plastiky ak. sochaře M. Bašeho z
Pardubic, oltář p. Beka z Kutné Hory, malby ak. malffe
A. Háuslera a kříž ak. řezbáře p. Duška z Chrudimě.
Cetkové uspořádání došlo milé pozornosti J. Excel.
ministra ve slovech: »Tak si vždy představuji uplatnění
moderních snah uměleckých, kde podkladem jsou staré
památky a cit pro krásno, spojený s moderními tech
nickými vymoženostmi.«

Zemřel lanškrounský vikář. Ve čtvrtek dne 16. t. m.
zemřel v Lanškrouně tamní vysoce zasloužilý děkan.
biskupský vikář a notář, František Michalitschke. Zvěč
nělý narodil se roku 1846 v Rokytnici, na kněze vysvě
cen byl roku 1873. Působil po 12 let jako kaplan v
Lanškrouně, roku 1885 presentován byl na faru v Ústrvi.

„odkud po pětí letech vrátil se jako děkan do Lanškrou
na. Od roku 1906 spravoval vikariátní okres lanškroun
ský. Zvěčnělý byl vzormým knězem, mužem povahy
mírné a klidné, jež nedala se ničím vyrušiti k ukvape
nosti. Svou dobrotou a srdečností doc často, zvláště
pak za třenic národnostních a štvaní »Los vom Rom“
více než mnozí úporným, ale nerozvážným bojem. Byl
knězem vysoce vzdělaným nejen v theologii, z níž zvlů
ště zajímaty ho otázky oriemálních dějin a jazyků, nýbrž
i v oborech profáních, jsa velkým přítelem přírody a
v mladších letech horlivým turistou. Svým kaplanům
byl dobrým otcení a upřímným přítelem; tém byl jako
vikář i celému kléru vikariátnímu, pro všechny maje u
svých představených slova chvály a uznání, a když
bylo potřebí, i omluvy a zastání. Proto také těšil se
u kléru vikariátního všeobecné upřímné lásce neméně

" než jeho nezapomenutelný předchůdce p. vikář František
Krih). V osadě národnostně i nábožensky smíšené byl
pro svou mírnost, dobrotu a konciliantnost oblíben ode
všech. Zvěčnělý byl po dlouhá léta komisařem biskup
ským při c. k. gymnasiu v Lanškrouně a zástupcem záj
mů katolické církve v okres. školní radě. Za četné zá
sluhy své vyznamenán byl rytířským křížem císaře
Františka Josefa. Všichni, kdož poznal ušlechtilou a
ryzk povahu v Pánu zesnulého, zachovají mu jistě vděč
nou a milou vzpomínku. neboť v paměti věčné bude
spravedlivý. A tím pan děkan a vikář Michalitschke
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byl ke každému. Pohřeb v Pánu zesnulého koná se v
sobotu dne 18. t. m. o půl 11. hod. dopoledne,

Hořice. Zdéjší »Obzor« přinesl tuto infamii na ka
toliky: Klerikálové jsou nebezpečnou htízou na těle
každého národa. Německá strana křesť. sociální hnala
monarchii do války se Srbskem, klerikálové v Bosně,

Hercegovině a Chorvatsku pořádají pogromy na pravo
slavné Srby, náší klerikálové fanatisují neuvědomělý
lid a poškozují ochranné instituce národní atd. atd. —
Co slov, tolik Ižk Nemáme příčiny bráti v ochranu ví
deňské křesť. sociály, kteří nejednou ukázali se býti
zavilými nepřátely našeho národa, zrovna jako ostatní
Němci kterékoli. jiné liberální, socialistické neb vše
německé strany. Ti nejsou o nic lepší, jenže jako iiberá
lové mají od našich pokrokovců spíše pokoj. Poukázali
jsme nejednou, že, jak poměry v této nešťastné říši
dnes jsou, sotva by se udržela mezi Němci poctivá
strana, která by se chtěla s národy ostatními poctivě vy
rovnati. že tudíž kř. soc. něm. nejsou o nic horší Němců
ostatních. Následník trůnu byl příznivcem této strany,
ale zrovna on to byl, který roku 1909 válce se Srbskem
zabránil. Do války vždy říši hnala ne strana politická,
ale vojenská a ta všude bude pro válku. Krámy. ňevy
tloukati, či dle *Obzoru« pogromy nepořádali v Bosně
klerikálové, nýbrž — an vrah byl Srbem — pod doj
mem děsné vraždy Chorvaté, odvěcí Srbů nepřátelé.
Turci a všichni ostatní obyvatelé země, kteří loyálně
smýšlejí, dali se k těmto nezákonným krokům strhnou
ti. Zde rozhodoval moment čistě politický a národní,
na náboženství tu nikdo nepřišel, až na hořický »Ob
zor«, o něm také ani v bouřlivém chorvatském sněmu
ani v novinách zmínka se nestala. Neuvědomělý lid
fanatisuje se ještě dnes, nečinl tak však katolíci nýbrž
proti katolické víře t. zv. pokrokovci, ještě nikdy ne
byl tento lid zfanatisován až k vytloukání oken od ka
tolíků, ate od lidt »Obzoru« blízkých již vícekrát. —
Jaké nár. instituce poškozují katolici? — Snad Ústřed
ní Matici tím, že založili sv. Václavskou Matici? Ve
sbírkách na Matici je ještě dnes peněz z kapes katolíků
více, než pokrokářských a sv. Václavská Mátice má
účel jiného směru než ústřední. A měl-li pisatel na mysli
»Orla«, pak zasluhuje politování, jest-li ještě dnes ne
ví. že tento se rozšířil teprv, když vydáno zajisté »bra
trské« heslo: »Pryč s katolíky ze Sokola!« Nejdříve ka
tolíky vyprovokujete a pak jim vyčítáte, že chtějí a
musí jiti svou cestou a že poškozují nár. instituce. Tak
daleko jste to dopracovali vy svou liberální snášelivo
sti! —

Heřmaň. Dne 1. července zavítal k nám Jeho Ex
celence náš biskup dr. Jos. Doubrava. Ačkoli den před
tím v slavnostní přípravy nenadále udeřila hrozná zprá
va o zavraždění následníka a jeho choti. přece osada
naše uvítala svého pastýře nadšeně a radostně. Pořá
dek nebyl žádnou příhodou porušen a celý den měl
vtisknutou povznášející pečeť výČminečného svátku. Jako
příchod, tak rozloučení Jeho Excelence dělo se způ
sobern důstojným a shodným s povahovými a duševními
přednostmi našeho nejvyššího pastýře.

Velký Uřín u Solnice. Jak německý lid váží si
vzorného českého kněze, toho dokladem byl hluboký
projev a výraz lásky a oddanosti, jehož se p. faráři
Jos. Rěsslerovi při jeho odchodu z německé farnosti
do Solnice dostalo, v níž po 13 let horlivě a účinně pů
sobil. Již v sobotu dne 11. července konala se za tím
účelem mimořádná konference učitelská, na níž p. ří
dící učitel Kliment Friemmel ocenit slovy srdečnými
zásluhy. jež si pan farář na poli školním získat, Děko
val inu jménem učitelského sboru za dobrou shodu, v
jaké s učitelstvem žil a přál mu hojných radosti a spo
koienosti na novém působišti. Učitelstvo farnosti velko
uřínské uchová jej vždy v milé paměti. V neděli dne
12. července rozloučil se po ranních službách Božích
p. farář v dojemné řeči s německými osadníky a dě
koval jim za lásku a důvěru. kterou mu po všecka

na modlitbách dobrého lidu německého ze svého první
ho působiště. Při jeho řeči nebylo nikoho. kdo by ne
slzel. Po kázání přistoupilo 6 dítek s kyticemi rozloučit
'se se svým milovaným katechetou, jefmuž s pláčem za
vše dobré děkovaly. Okamžik ten byl nejdojemnější. —
Odpoledne o půl 2. hod. dp. farář měl poslední sv. pože
hnání. po němž ve slavném průvodě s hudbou doprovo

„ zen až na hranice farnosti. V průvodě byto obecní za
sťupitelstvo Velkého i Malého Uřína s pp. starosty,
učitejé se všemi školními dítkami. spolek katolický,
hasiči spolek lidový německý a všichni ostatní osad
nici. S jakou s'ávou dp. faráře Rěsslera vyprovodili,
< touže slávou a láskou nového důstojného pana koo
perátora Jos. Pecháčka ze Solnice. jehož předcházela
do Uřína pověst horlivého a vzorného kněze, do svého
středu přišalb Oběma pánům spokojenost a požehnání
přejí na nových působištich všecka: katolická srdce.

Solnice. Dp. administrátor Jos. Pecháček vykonal
svědomitě přípravy.k uvítání nového faráře. Pozval ce
lou farní osadu. úřady všech přifařených obcí, aby
novému faráři při jeho příchodu vzdali pozdrav. O 4.
hodině odpolední za hlaholu. zvonů přijel nový pan fa
-rář s rodákem solnickým dp. Ed. Švorcem. farářem v
Lukavici, do nového působiště. U fary pozdraven nej

prve shromážděním duchovenstvem dp. administráto
Tem Hes.Pecháčkem; p. děkanem V. Ehlen, rodákem
sdhnickým. 'p: farářem Ferd. Cvejnem, rodákem rovněž
solniokým; p. děkadem rychnovským Fr. Kubánkem. p.
farářemČernikovským Janem Novohradským. boho

slovci ze Solnice ctih. pp. -Lugrem a Prešarem, celým
Zastupitelstvem obce Lkohradu, p. starostou Noskem
a sládkem z Kvašin. p.*lesmistrem z Kvasin, slovutným.. —-— —-—

p. Dr. Ant. Mojžíšem, p. učitelem Kuncem ze Solnice !
se školní mládeží a vehní četně shromážděným obecen

sledního místečka byl naplněn, srdečně přivítal Jej dp.

se slzami v očích rozloučily se s bývalým svým ka
techetou dp. Jos. Pecháčkem. Nový dp. farář v krásné
dojemné řeči představil se celé farní osadě, poděko
vav za vřelé. neočekávané uvítání všem. Svou řeči
dle pravdy získal ihned všecky. Dodati dlužno, že obec
ní úřad Solnický, říd. učitel Adamicko ze Solnice, říd.
učitel Kajetán Peiskr i četnická stanice, ač všichni pro

i

a dvě školní dátky Janečková a Dědková, jež zároveň

strátorem, pozvání to ignorovali, ač všem skoro nový
p. farář před tím zdvořile se představil. Rozumní a
zdvořilosti dbalí lidé jednání to po zásluze odsoudili.
K večeru opouštět dp. administrátor Jos. Pecháček své
působiště, kdež po 9 roků svědomitě a vzorně působil;
odcházel do horské osady mezi dobrý německý horský
lid k šlechetnému otci všech kněží ve svém víka
riátě. vldp. Fr. Tomíčkovi. Smutně loučil se s ním ka
tolický lid solnický, jenž z hloubí srdce přál mu šťastné

a spokojené dny na horách Orlických. — us.

Našemuveledůstojnému duchovenstvu
ku prováděnípá kostelních vřele doporučujeme mladou českoufinu absol. c. k. stát, školy řesbáfské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Dolní Bučice. Jeho Excelence, uvítán byv ve Vrdech
vzletnou a z hloubi šlechetného srdce vyplývající řečí
pana starosty Fr. Papfka za obec Vrdy a slov. p. Dr.
St. Pecháčkem za občany evang. vyznání, vjel v průvo
du banderia vedeného p. Jos. Burešem z Vlačic, míst
ních spolků živnostenských a v průvodu pp. zástupců
Vrdské obce v kočárech do farní osady Dolních Bučic.
U brány vkusně vyzdobené místními damami uvítal
nejdůstojnějšího arcipastýře starosta obce Dol. Bučic
pan Čeněk Vančura. Upřímně prohlásil, co jsme cítili
všichni. »Seskupili jsme se u slavnostní brány bez roz
dílu vyznání a přes různé křížíci se názory politické,
abychom ve své osadě uvítali vznešeného hosta. nejdů
stojnějšíhoarcipastýřenašeho Budiž| přítomnostnás
všech v slavnostním tomto pro naší obec okamžiku dů
kazem, že dle povinnosti dobrých křesťanů v lásce a
svornosti zde žijeme. Budiž toto jednomyslné a radostné
uvítání Vaší Excelenci potěchou, že věrně plníme při
kázání lásky a tím dosahujeme první podmínky kře
sťanského spolužití. Budiž toto vřelé uvítání po boku
důstojného pana faráře našeho důkazem lásky k jeho
milé osobě a hluboké úcty za to, že jest nám všem
bez rozdílu opravdovým a laskavým otcem duchovním.«
Toť asi jádro upřímné uvítací řeči našeho milého pa
na starosty Č. Vančury. A že ze srdcí všech shromáž
děných mluvil, to dosvědčovaly zraky radostně se u
pírašicí k drahé osobě důstojného pana faráře našeho,
který po panu starostovi se ujal slova, aby Jeho Exc.
uvítal jménem katol. občanů. A s jakou radostí a nad
šením. s výmluvností nám dobře s kazatelny známou
vítal arcipastýře našeho důstojný pan farář Limberský.
Vždyť s hrdostí ukázati mohl na svorné a vzájemně se
milující občany a říci: »Hle. toť ovoce mé duchovní
práce. Seji mír a sklízím lásku!« Snad každé oko se za
rosilo, když jménem škol. dítek vítala Jeho Excelenci
družička J. Stantejská, která zároveň s družičkou M.
Jelínkovou podala Jeho Excel. kytice. Ó té lásky nejdů

stojnějšího arcipastýře k dětem, »k nejmladším „berán
kům«, jak je výmlivná družička nazvala! — Po vyko
naných obřadech navštívil Jeho Excel. školu, aby pří
tomen byl náboženské zkoušce. U brány před školou
postavené shromážděna byla místní školní rada a uči
telský sbor. jehož jménem uvítat Jeho Excelenci řídící
učitel p. Boh. Kopač. Péčí místní školní rady krásně
vyzdobená škola zřejmě potěšila arcipastýře, jehož
jménem žáků roztomile uvttala a kytice podala družička
J. Buchlová a M. Vlášková. Těžko vylíčiti radost. jež
naplňovala každého účastníka zkoušky. Oči tonuly v
slzách, vidouce to láskyplné jednání Jeho Excel. se škol
ní mládeží. Na konci zkoušky jadrně a dojemně rozlou
čil se s nejdp. biskupem žák Jos. Tahal. Škoda, přeškoda, 
že den krásný tak brzy uplynul! To je zosobněná do
brota a láska, říkali jsme si, vitouce tu usměvavou tvář.
slyšice krásná slova kázání a pozorujíce každý krok
vznešeného hosta. Tklivými slovy děkoval důstojný pan
farář J. Limberský vrchnímu pastýři za milosti a dary
Ducha Svatého. které apaštolská péče Jeho Excel. nám
Přinesla. Veliká byla účast občanů. kteří přišli, aby
ještě jedenkráte v drahou tvář Jeho Excel. popatřili a:
přijali apoštolské požehnání. Vykonav ještě návštěvu
u místního starosty p. Č. Vančury. odjšěděl Jeho Exc.
provázen žehnáním oddaných mu duší. — Oddejel. Ale
ty drahé oči jeho tisice květů pomněnkových nasely
všude, karnkoli pohlédly!

Řádění bouře v Bílé Třemešné. V pondělí 13. čer

hrozná bouře. jaké není zde pamětníka. Za velikého
ljáku zuřila bouře. rána za ranou se ozývala. Jen v
samotné Třemešné blesk třikrát uhodil a to do koste
la. kde svedl jej hromosvod do země. Po druhé udeřil

však Jinak neublížil ani stařence ani dítěti. takže tato
vyvázla jen leknotim. V zápětí udeřil blesk do stavení
sousedícího s farní budovou. kteréž náleží bývalému p.
poštmistru Šulcovi a toto zapáhl a vzdor ohromnému

Itiaku oheň tak se rozšířil, že dům ač kamenný, padl

v oběť rozkacenému živlu. Usilovnému snažení sborů
hasičských podařilo se oheň omeziti, ovšem nemalou
výhodou při tom byl předcházející lijavec, který byl
příčinou, že střechy byly vlhkem nasáklé; jinak by bylo
několik stavení vyhořelo. Škoda jest však kryta poti
štěním. Při hašení k úrazu přišel též jeden občan, ude
řen byv padajíchn trámem, zranění však jest lehčího
rázu.

Vysoké Veselí. Tisk je velmoc. Soudruzi brojí pro
ti každé velmoci, kromě zlaté internacionály, ate tisku
pilně užívají k boji proti kněžstvu. Kterýst soudruh ve
lice se rozčilil, že p. farář se s ním nechce děliti aspoň
o trávu u kostela a proto prohlásil, že s ním mluvit ne
bude, ale že s ním promluví časopis. Časopis skutečně
promluvil, až mu huba po té lži zůstala otevřena. Pan
farář nevěděl, co sedmileté děvčátko u kostela tropilo
a proto ani ve škole mu neřekl, že dostane špatnou
známku z mravů a z náboženství, poněvadž bylo na
trávě u kostela. Doporučujeme však pisateli, aby si
přečetl také, co promluvil jeho časopis o několik řá
dek výše, o dětech ze starého sirotčince v Bydžově,
které vytloukají sousední zahrady a tak si osvojují
první začátky zlodějství. — Každý občan ví, že den
pohřbu neustanovuje farář, ale lékař, který, pokud mu
lze, přihlíží ku přání příbuzných. Dle úmrtního lístku
byl pohřeb skutečně vykonán ten den, jak bylo napsá
no, což pan farář na hřbitově vysvětlit a proto také
o nějakém výstupu nikdo nic neví. Pohřeb tento při
padl právě na dny, kdy se konat pohřeb pana arcivévo
dy a jeho choti a proto prý musi) býti pohřeb člověka
chudého odložen. Shody této použil tedy soudruh sku
práci pro ten chudý, vyděděný lid« a ku štvaní proti
faráři. Tak jedná slepá vášeň!

Různé zprávy.
Všelicos. Mezi většinou evropských států vyjedná

vá se o úpravě zákonných předpisů k potírání nemravné
literatury. — Nedávno zemřelý chilský senátor Jose
Tacomal odkázal 600.000 dolarů (tři miliony korun) ka
tolickému tisku své vlastí. — Mezi 100,000.000obyvatelů
Spojených států jsou tři miliony katolických Poláků,
. ij. celá pětina veškerého polského národa na světě.
Ve Spojených státech jest 590 řádně zřízených farností
polských a 397 polských misijních stanic, 350 polských
škol, řízených školskými sestrami, 200 škol řízených
učiteli laiky. 120.000 polských dětí jest vyučováno v
těchto farních školách 2000 polských učitelů a 2300
školských sester polských. — Mnohonásobný milionář
cukrovarník Brodskij koupil v Palestině 1000 děsjatin
půdy, kterou hodlá darovati ruským židům, stěhujicím
se do Palestiny. — Fracouzská sněmovna povolila 428
proti 106 hlasům na cestu presidenta Poincaréa do Pe
trohradu a do Švédska 400.000franků. — Obchodní ko
mora sarajevská zjistila, že škody, způsobené protisrb
skými demonstracemi 28. června, nejsou tak veliké,
jak původně udáno. 128 poškozených firem ohlásilo cel
kem škody na 2 miliony K. Z těchto poškozených však
jen 19 iná důležitost pro přímý styk s Rakouskem; škoda
jejich činí nanejvýše 300.000 K. — Turecká vláda chy
stá se přijati pro tureckou armádu japonské důstojníky
za instruktory, — Nedělní »Wiener Ztg.« uveřejňuje cí
sařské nařízení, kterým se vojenská kancelář býv. ná
sledníka trůnu rozpouští. — V celé Italii budí rozruch
povolání záložníků z roku 1891 do zbraně, celkem 120
tisíc mužů. — Budovu mimisterstva vnitra ve Vídni,
která má velikou cenu uměleckou a historickou, překá
ží však uliční dopravě, chystají se posunouti o půl 3.
metra — podle amerického vzoru. — V Německu na
stal poplach: plány jeho východních pevností byly pro
dány jedné »cizí velmoci«. V Gdánsku, Královci a v
Toruni zahájeno vyšetřování: zatčena celá řada osob.
Hlavním vinníkem označen vojenský inženýr Kurt Kanl.

Pošramocené traucouzské finance. Francouzský ka
pitalismus do nedávna byt uctivými poklonami vyhle
dáván od čelných diplomatů různých států. Na vládní
potřeby vypůjčovaly i největší státy u francouzských
židů. A židovští bankéři půjčovali rádi, protože v samé
Francii obyvatelstvo poměrně málo četné jen skrovně
si vypůjčovalo k podpoře svého průmyslového rozvoje.
Proto sháněli bankéři milionové úroky ve státech ji
ných a působili pronikavě svou fmanční přízní nebo ne
přízní na evropskou politiku. Cizím papirům se emisní
banky francouzské uzavíraly, takže ani českým bankám
nepodařilo se naše papíry uvésti na francouzský trh.
Turecku, Mexiku a Brasilii půjčovaly se sumy obrov
ské ale nyní zmatky v jihoamerických státech způso
bily paniku i na pařížské burse. Dostavil se státní ban
krot v Mexiku, v Brasilii nebylo do něho daleko. Jindy
měj vždy mír za následek rozvoj obchodu, průmyslu a
burs, nyní je tři čtvrti roku po podepsáné míru v Buku
rešti. ale bursa pařížská a londýnská stojí ve znamení
silného poklesu. Neposkytly proto také Rusku žádanou
a potřebnou pomoc. neboť prodělávají samy krisi. Fran
couzský kapitálový trh jest až do základu otřesen.
Teprve nyní kladou si Francouzi otázku, jakou vlastně
mají jejich paplry cenu. [ akcie franc. bank objevují se
na trhu. nejen proto, že jsou přetíženy různými státními
rentami pochybné ceny, ale také proto, že jsou příliš
angažovány v průmyslových podnicích Ruska. povážlivě
kořisajících. Ruská banka má ve své státní bance nej
větší poklad zláta, ale z toho nemůže mfioho vydati a|
to jen potud, aby zadržen byl rapidní pokles ruské vá
luty. A příčina té všeobecné finanční tísně? Je jich více,
ale z nich hlavní je horečka zbrojení. Miliardy horečka
ta pohltila, jež mohly stoužiti rozvoji všeho hospodář
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Chovdobytka vČechách ana Kulturní jiskry.
Světem k Bohu. Takový název nese veliký

Rumunsko, Uhry, Rusko, Rakousko, Italie a Špa
nělsko — jest Rakousko svým chovem dobytka
rozhodně pozadu. Podle celkové plochy jest chov
dobytka v Rakousku až na místě sedmém, podobně
jest na témž místě podle rozlohy zemědělsky uží
vané půdy. Poměrná chudoba Uher v dobytku pak
jenom celkovou nezámožnost naší říše zvyšuje a
má vedle toho za následek, že schodek masa v naší
polovině říše nestačí již Uhry uhražovati.

Nejhorší se jeví stav našeho dobytka, počítá
me-li, kolik ho připadne na lidi v zemědělství za
městnané. Tu jest Rakousko ze 13 uvedených ze
mí až na místě jedenáctém.

Země české chovem dobytka nijak příliš ne
vynikají nad rakouský průměr. Podle veškeré plo
chy jest hustota dobytka v Čechách jen asi o 19
procent vyšší než v Rakousku a na Moravě o l4

carsko, ale zůstávají za Belgií, Dánskem, Nizoze
mím. Německem a Velkou Britanií. Podle rozlohy
zemědělské půdy jest postavení Čech i Moravy
vůči cizině právě takové jako Rakouska. Podle po
čtu při zemědělství činných lidí země české zů
stávají stejně jako Rakousko za jinými zeměmi.

Morava sama, i pokud se to měří rozlohou ze
mědělské půdy, i podle počtu v zemědělství za
městnaných, má horší stav dobytka nežli celé Ra
kousko, což se vysvětluje hlavně tím, že na Mo
ravě jest poměrně málo luk a že luční píce se kli
dí poměrně mnohem méně než v celém Rakousku.

Chovem vepřového dobytka zaujímá Německo
přední místo. Tutřeba zdůrazniti, že chov vepřo
vého dobytka jest právě nejvýnosnějším, a pro
tože vepřový dobytek se skoro každým rokem
znovu vyměňuje, je také nejvydatnějším zdrojem
pokrmů masitých.

Konsum vepřového masa na jednoho obyvate
Je se v Německu během 35 let více než zdvojná
sobil, naproti tomu podíl vepřového masa z domá
cího chovu v Čechách jest na hlavu třikrát menší
než v Německu. Větší chov dobytka v Německu
vysvětluje se intensivnějším pěstěním luční píce.
V celém Německu připadá totiž na týž povrch o
bo přocenta více luční píce než v Čechách a na
Moravě. v sousedním Bavorsku klidí se na př. 2
a sedm osmin krát více píce než v Čechách a na
Moravě. Na téže ploše byl stav vepřového dobyt
ka dle poměru: v Čechách s Moravou 100, v Ba
vorsku 176, ve Virtembersku 179, v celém Ně
mecku 266, v Sasku s Durynskem 371. Dle toho se
jeví, jak chatrný jest stav vepřového dobytka v
českých zemích.

Ať tedy zkoumáme výtěžky zemědělské v Če
chách a na Moravě buď na základě obdělávaných
ploch nebo zvláště podle počtu zemědělského oby
vatelstva, vždy se nám jeví jak výnos plodin tak
zvláště i výnosy z dobytka domácího velmi chatr
nými a rozhodně nepostačitehými. Naše země svý
mi vlastními potravinami zdaleka si nepostačují,
ačkoliv velmi značné procento lidí je při země
dělském těžení zaměstnáno, i ačkoliv si naši lidé
už zvykli na mnohem menší míru potravin nežli
jaké potřebují v kulturních státech evropských.

Vinu na tomto opozdění shledávají někteří v
rozdrobenosti půdy na příliš malé usedlosti, kte
rá působí také na přeplnění povolání zemědělské
ho; na druhé straně naříká se ovšem a to právem
na nedostatek pracovního lidu.

Drobné rolnické usedlosti nemohou se ovšem
vždy počítati za známku malého výnosu hospo
dářství. Právě na malém statečku může si rodina
rolníkova sama vše obdělati bez drahých pra
covních sil, má více času, aby se statečku svému
více věnovala. To pozorovati možno zvlášť v

krajích zelenářských; zde nejvíce získávají drob
ní zemědělci, zelenina na větších plochách nikdy
se nevyplatí.

Ale ani velkostatky nemohou přispěti vždy k
velkým výtěžkům. Vždyť i velkostatek v Čechách
dle statistiky jest na př. chovem dobytka velmi
chudý A v Dánsku není velkostatků vůbec, v Bel
gii a v Nizozemí mají velkostatky jen poměrně
málo půdy a v Německu půda velkostatkářská ne
zabírá zdaleka takové procento jako tomu je u
nás.

Hlavní věcí jest, že náš rolník zdaleka nedo
vede tolik z půdy vytěžiti, kolik vyzískají rolníci
v Belgii. Dánsku, Nizozemí a v Německu. Úrody
sklizené z 1 ha osetf jsou v Čechách a na Moravě

něti jak co do inteligence, tak i co do energie.
= - ———————— ————

Podporujte katol. tisk!

chvacuje dnes celé zástupy lidí a z duší jejich od
náší nejvznešenější statky, nejkrásnější naděje.
Ve jménu vědy pracuje se na podvrácení víry vů
bec. — Studium přírodních věd, pravé poznání
přírody vede ku poznání Boha — Stvořitele. V po
jednání sleduje krok za krokem vývoj světa od
prvního jeho počátku až do nynější jeho podoby
a na konkrétních případech poukazuje na stopy
moci a moudrosti Boží, které jsou patrny na kaž
dém listě velké knihy přírody. Probírá postupně
otázky o vzniku světa, o množství těles nebes
kých, o hvězdách přirozeným zrakem, dalekohle
dy a fotografií objevených, o mlhovinách, o hvěz
dách se tvořících a hvězdách proměnlivých, o veli
kosti, vzdálenosti a rychlosti hvězd; ukazuje, jak
všichni v pravdě velicí učenci ve velikosti, pořád
ku a kráse, která ve vesmíru se jeví, spatřovali
a kořili se moci a moudrosti Boží. — Světový po
hyb a pevné jeho dráhy vyžadují prvního svého
původce — Boha. — Nehybná hmota nemůže býti
příčinou pohybu a harmonicky působících sil. —
Nesmírný vesmír nemůže býti dílem náhody,

dílem| slepě © působících sil. Věčná
hmota a věčný pohyb jest nemožný. o
věčném návratu světů. — Podmíněný svět vyža
duje za příčinu bytost nepodmíněnou — Boha. Dá
le pojednává o vývoji naší země z počáteční pra
mlžiny až do doby, kdy stává se schopnou při
jmouti bytosti živé; předesílá kosmické theorie o
vzniku světa, Kant-Laplaceovu o námitkách proti
této theorii; o modifikaci této theorie Fayem a
Braunem; Zengerovu hypothesu dynamoelektric
kou a jiné. Poukazuje na stopy Boží na zemi dosud
neoživené, které se jeví ve vzdálenosti země od
slunce, ve sklonu a poloze země, ve velikosti hmo
ty zemské, ve velikosti a množství moří, ve vlast
nostech vody a vzduchu, v atmosféře zemské atd.

Líčí další vývoj země a postup vrstev zem
ských: vnitro země, prahory, prvohory, postup
rostlinstva a živočišstva v útvarech prvohorních
vzhledem k zemím koruny České; — druhohory,
rostlinstvo a živočišstvo v útvarech druhohorních;
— útvar třetihorní a podružná jeho pásma; floru a
faunu tohoto období; — útvar čtvrtohorní, období
diluviální s dobou ledovců a období alluviální s ka
rakteristickou květenou a zvířenou.

Dále jedná o vzniku života na zemi; probírá
otázky: existoval vždy život na zemi? — Kdy
počal a jak povstal organický život na zemi? —

stické vědy o vzniku života na zemi. — O přínosu
zárodků života organického na naší zemi s jiných

né rozdíly mezi bytostmi živými a neživými. —
Samovolné plození empirickou vědou odsouzeno.
—-Život na zemi žádá svého původce — Boha.

Poukazuje na účelnost v říši organické: rost
linné a Živočišné; řád a účelnost v přírodě orga
nické svědčí o nejvýš moudrém původci — Bohu.
Pojednává dále o člověku, kdy a jak se objevil
člověk na světě. Čemu v té příčině učí víra a vě
da. — Nesprávné názory o původu člověka. —
O podstatných rozdílech mezi člověkem a zvíře

duše lidská je nesmrtelná. — Proč duše zvířecí se
zánikem těla hyne. — O z mrtvých vstání těl. —
V čem spočívá individuální totožnost těla z mrt
vých vstalého s tělem pozemským. — O původu

Adama a Evy?
Příroda svou účelností a krásou jest manife

stací Božského rozumu a Božské krásy. — O ne
dostatcích v přírodě. — Svět přes všecky domnělé
nedostatky svým velkolepým pořádkem a účelným
plánem vyžaduje za původce nejvýš rozumného
pořadatele.

Zpráva biblická o stvoření světa a její účel

Bible o stvoření světa v šesti dnech bráti v doslov
ném slova smyslu? — Výklady hexaemera. — Me
zi zprávou biblickou a zajištěnými výsledky vědy
není podstatného rozporu. — Zdánlivé rozpory
mezi zprávou biblickou a vědou. — Moderní věda
potvrzuje zprávu Bible o stvoření světa. — Zpráva
biblická není čerpána z mythů babylonských.

Na konec pojednává o poměru vědy a víry;
víra nezotročuje rozum lidský; doplňuje vědu, kde

a pravému pokroku, nýbrž jen dobrodružným do

Toť jen ukázka z četných zajímavých otázek,
které právě v naší době horlivě jsou přetřásány.

Kniha psána jest slohem velice přístupným,
| způsobem populárním Veliká její cena spočívá

netoliko v obraně křesťanského názoru světového,
ale i v důkladném poučení o zjevech, s nimiž se

setkáváme každodenně, dává nahlédnouti hluboko
do tajů přírodních, vzdělává rozum na základě
nejnovějších poznatků přírodozpytných, přihlíží
k nejožehavějším otázkám lidského života. Zkrát
ka jest to kniha pro každého — a zvláště pro ka
tolíka, na jehož správný světový názor nyní vol
nomyšlenkáři tolik útoků podnikají. Spis tak dů
ležitý neměl by scházeti v žádné katolické knihov
ně.

kniha tato vyšla ve vkusné typografické ú
pravě tiskem Biskupské knihtiskárny a nákladem
Politického družstva tiskového v Hradci Králové,
jako 21. číslo >Knihovny Obnovy«. Čítá 29 tisko
vých archů velké osmerky (470 stran). Cena 6 K.

Objednávky vyřídí Družstevní knihkupectví v
Hradci Králové.

Adlerův orgán okřikuje Masaryka. Sama >Ar
beiter-Zeitung« se rozčilila nad neobratným háje
ním Švihy. Rozepsala se o prodávání národně-so
ciální obstrukce. Konstatovala nesprávné jednání
hr. Stůrzkha v této aféře, neboť hr. Stiůirgkhobra
cel se proti našemu parlamentu a nikoli národ
ním sociálům a jednal dále se Švihou, ač prohlá
sil: »fěmto ničemům nedám ničeho«, a věděl za
jisté, že Šviha je také policejní špicl. Mezi jiným
pak praví: »Že byl Šviha bídný lump, je ovšem
již nepochybno; radili bychom také vážně profe
soru Masarykovi, aby se vzdal své dětinské víry
v osobní nevinu Švihovu.« — Věru velice charak
teristické, jestliže již sám vídeňský rudý semita
radí Masarykovi k rozumu.

Jak si Němci pomáhají k vyšším středním ško
lám. V Hustopeči je něm. nižší reálka. Příliš pevně
nestojí. Není pro ni žactva. Němci si umějí pomoci.
Reálku chtějí nejen udržet, nýbrž i rozšířti na vyš

Vší reálné gymasium, které by pak převzal stát.

i Nižší střední školy, jak známo, stát nebere ve
| svou správu. V posledních dnech zasypány byly
| něm. střední školy hlavně v Brně výzvami, aby

| přebytečné a po případě slabší žáky poslali do Hu
: stopeče. kde budou radostně uvítání, a dobře se
| jin povede. Tak bude prý umožněno rozšířit nižší

|

teálku hustopečskou o 5. třídu, a to ostatní již
r půjde hladce. Z reálky se stane vyšší reálné gym

nasium, to bude postátněno a německá država roz
šířena. Netřeba dokládati, že Němci nasadí vše, aby

: se tento podvod zdařil.

| Zednářské žalářování svobody. Ve Francii ně
jakou dobu byl klid, nyní však pronásledování
církve začalo znovu. Byly vypuzeny řeholnice Z

j Lille, kde měly dětskou školu. V Senlisu ohlášeno
I setrám sv. Josefa v Clugny, že musejí svuj sírot
i činec do 1. září zavříti. V Nantes chtějí zrušiti vyš
| ší katolickou školu sv. Stanislava, jakož i externát

dětí z Nantes. Superior byl povolán k soudu. Zaví
rání katolických škol dle názorů i protivníků mno

' ho přispělo k sesurovění mravu ve Francii. Též na
| finanční stránku třeba bráti ohled. Vládní školy

jsou značně dražší než křesťanské, které stát nic
nestojí. Všechno školství následkem proticírkevní
politiky je rozerváno. Dnes je ve Francii méně škol
a méně učitelů než dříve. Roku 190 bylo 67.761
státních škol a 17.211 křesťanských škol. Roku
1914 je 68.007 státních a jen 13.230 křesťanských
škol. Roku 1900 bylo 107.827 státních učitelů a

i 49.590 duchovních (řádových). Dnes je 154.926stát
| ních učitelů a pouze 2055 duchovních. Počet kře

|
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sťanských škol klesl o 3981. zatím co číslice du
chovních učitelů zmenšila se o 47.535. Žáků bylo:

: r. 1900 v státních školách 4,149.222 a v křesťan
| ských školách 1,377.578, dohromady 5,526.800; r.

1914 v státních školách 4,478.478 a v křesťanských

| 1.017.930.dohromady 5,526.400. Počet žáků se tedyzmenšil, ale vydání neobyčejně vzrostla. Roku
| 1900 vydal stát na školy 217,878.000franků a letos

| 370 mil. franků, tedy o 152.122.000 franků více.' Státní jedna škola dříve stála 3000 fr., dnes 5200
fr. Dříve platil stát na každého žáka 47 fr., dnes
„ již 74 fr. A přes to bylo r. 1912 o 7850 rekrutů
' více, kteří neuměli čísti. Z toho viděti, že škodí

boje proti katolické škole ve Francii státu samé
. mu.

Bergsonismus čili filosofii professora na Collé
" ge de France Henriho Bergsona rozbírá důkladně
* kritická studie J. Maritaina >La philosophie berg

sonienne«, uveřejněná z části v Revue de philoso
„phie. Bergson byl přes míru vynášen jako smířlivý
filosof chtějící sloučiti nova et vetera (nové i staré)
z pokladu moudrosti, ba mnozí viděli v něm pokra
čovatele scholastiků, tak že arcibiskup pařížský
varoval před takovým přeceňováním. Maritain u
pozorňuje na mnohé mezery, kontradikce, bludy
a nebezpečné dedukce v jeho theorii. Nelze upří
ti, že Bergson pilně si všímal středověké filosofie,
nad níž dodnes tolik univ. profesorů krčí nosem
jakc nad výplodem věku polobarbarského, ba lze
míti za to. že při své svědomitosti dospěl by tu a
tam k velikým thesím metafysiky křesťanské, ale



spisy jeho nejen nesouhlasí s thomismem (naukou
sv. Tomáše), nýbrž jsou s ním ve všech důležitých
věcech v přímém odporu. Bergson je přesvědčen
o neudržitelnosti »scientismu« positivistického, ne
ní monistbu, mluví o životním rozmachu, élan vi

nost. Zasazoval rány myslitelům, kteří příliš zdů
razňovali činnost rozumovou, kteří rozumu zneuží
vali, a dospěl k přesvědčení, že rozum není ani
s to přivésti k poznání bytí a života. Zavrhuje ná
stroj, jehož někdo zneužil. Materialisté vykládali
všecky jevy hmotou, Bergson ji zamítá, chápaje

čení, že lékem by bylo neodhazovati nástroj roz
umu, nýbrž raději lépe ho používati. Zaměňuje in
teligenci S >imaginací«, ale čím chce ji nahraditi,
není než opět rozšířená imaginace.. ... Rozruch,
jaký způsobila volba Bergsonova do Akademie, lze
poněkud vysvětliti příslovým: Cherchez le juifl
(Hledejte žida!) >L'Univers israélite< alespoň jásá:
»Je to první žid mezi »nesmrtelnými«. První, jenž
vešel, nikoliv první, jenž vejíti zasloužil.« Ale Berg
son není jinak židem ani přesvědčením ani prácí.
Myšlenka židovská nijak jeho filosofie neinspirova
la. Straní se ruchu židovského a lze jej nazvati od
židovštělým (déjuivé). Ale židé těší se přece: >Žid,
cizozemec a jenom natuřralisovaný Francouz, jenž
stává se representantem kultury francouzské a blý
ská se francouzským espritem (ostrovtřpem) v ce
lém vzdělaném světě, jako málo jich bylo před ním
v dlouhé historii duševní práce francouzské, po
táží najednou všecky výklady o zaostalosti a ne
plodnosti plemene židovského.c V tom kotví pří
čina židovského uspokojení po volbě Bergsonově
a možná i příčina přehnaného obdivu pro »filosofa
mody<. Poslední knihy Bergsonovy, zvlášť »Matié
re et mémoire«<a »Tvůrčí evoluce« (Evolution cré
atrice) byly dány na index. »Hlídka«.

Plovoucí kostel, zasvěcený sv. Mikuláši, jezdil
vloni 6 měsíců na řece Volze a na moři Kaspickém.
Pluje z místa na místo, sloužil náboženským po
třebám lidu rybářského a dělnického lidu na bře
zích Volhy a moře Kaspického. Vykonáno v něm
80 celoročních pobožností s liturgií, při nichž bý
valo kázání, udělovaly se sv. svátosti, 17 dětí bylo
pokřtěno a 13 lidí pohřbeno. Malý plovoucí koste
líček býval lidem přeplněn.

Láska Františka Ferdinanda k naší zemi. Ka
plan J. Šach navštívil v den pohřbu tragicky ze
snulého následníka trůnu a jeho choti zahrady Ko
nopiště a vylíčil své dojmy v »Nár. Politice.« Když
se loučí člověk s druhým — píše Šach — na dlou
hý čas nebo navždy, tu teprve chápe jasně, co
ztrácí. Srdce se svírá bolem. Přilétla mi myšlen
ka: »Dnes pohřeb toho, který Čechy miloval.« A
ne, nemohu se ji zbaviti. Jak že to vím? Povím
vám:V zahradní kapli na levé straně na zdi, nad mí
stem, kde zesnulý následník s chotí klečíval, je
křížek; a na dolní části jeho zavěsil si zesnulý o
brázek pěkný Božského Srdce Páně. -Na obrázku
tom je významný nápis: »Góttliches Herz Jesu, be
schiitze Bohmen< — »Božské Srdce Ježíšovo, 0
chraňuj Čechy.« Ten, který mi poprvé o tom při
nesl zprávu, přiznal se, že při čtení nápisu plakal
pohnutím. Často mluvil s následníkem trůnu, ale
že takhle rád měl Čechy, sám nevěděl. Tato slova
mluví za řadu knih. Není to nic vyumělkovaného,
výron srdce. »Božské Srdce Ježíšovo, ochraňuj
Čechy!« — Srdce se svírá Iitostí. Dnes pohřeb.Ze
mřel ten, který v skrytu miloval naši vlast, a mohl
jí v budoucnosti pomoci. Zemřet. — Je možno zů
stati Ihostejným?«

Rudé násíti. Katolická organisace zemědělské
ho dělnictva v provincii Brescia v Italii dohodla se
s majiteli pozemků na kolektivní smlouvě. Sociali
sté, aby dohodu překazili, ohlásili zemědělskou
stávku a aby donutili katolické dělnictvo rovněž
stávkovat, zapalovali mu chaty a obilí na poli a
mrzačili jeho dobytek. Aby zjednán byl pokoj, mu
silo zakročit vojsko.

Dilecésní jednota Cyriliská v Hradci Králové
a chrámový sbor v Poděbradech uctivě zvou vše
cky příznivce hudby posvátné na XXVII sjezd
přátel hudby církevní, který pořádán bude dne
10.—12.srpna 1914 v Poděbradech. Pořad: 10. srp
na: V 8 hodin večer ve dvoraně Občanskézáložny
uvítání P. T. účastníků sjezdu. Přednáška konser
vátora Jana Hellicha: »O poděbradských koste
lích<. Mimo to hudební apěvecká. čísla dle zvlášt
ního programu. Vstup volný. Lázeňští hosté vítáni.
— II. srpna: O půl 9. hodině ráno v proboštském
chrámu Páně pontifikální mše svatá, při níž do
mácím kůrem za řízení místního ředitele kůru Fr.
Procházky provedena bude: Missa solemnis pro
4hlasý smíšený sbor a varhany od Ouidona Havla
sy. Introit: Loguebar, 4hl. od Pittoni. Graduale:
Dilexisti a offertorium: Afferentur regi, dhl. smí
šený sbor s varhanami od Vojt. Říhovského. Com
munio, chorál vattkánský. Pange lingua, 4hi. smíš.
sbor od Jos. Omáčky. Po mši sv.: 1. Ecce sacer
dos magnus, pro 4hl. smíš. sbor od Ant. Hromádky.
2. Credo, 4hl. smíš. sbor od JUC. Zdeňka Hoblíka.
3. Stabat mater pro ženské hlasy od Jana Ev. Ze
linky. — Od 10. do 11. hod. v kreslírně měšťanské
školy chlapecké, kde. všecky přednášky konati se
budou, přednáška prof. ThDr. Fr. Stejskala z Pra
hy: >Motu proprio Pla X. o církevní hudbě zrca

dlem pro chrámové sbory«. Od 11. do 12. hod.
přednáší Ant. Hromádka: >Cirkévní píseň a její
význam pro uměleckou výchovu lidu«. Od 2. do 3
hod. přednáška prof. PhDr. AL Kolíska: »Kancionál
uherských Slováků«. O půl 4. hod, odp. v kostele
P. Marie za mostem zpív. litanie loretánská, Pod
ochranou tvou, Zdrávas královno, dle Nápěvů Ol
táře, pak místní písně mariánské: Ty jsi naše, Jen
Tebe miluji, Pange lingua, chorál vatikánský, ko
nečně: Anděl Páně, Pochválena a pozdravena, dle
Nápěvů Oltáře. Pak příležitost slyšeti koncert Če
ské Filharmonie v parku. V 8 hod. večer ve dvo
raně Občanské záložny přednáška, provázená svě
telnými obrazy Václava Můllera: Giovanni Pierluj
gi da Palestrina (nar. 1514, zemř. 1594), Mimo to
hudební a pěvecká čísla dle zvláštního programu.
Vstup volný. Lázeňští hosté vítáni. — 12. srpna:
O půl 9. hod. v proboštském chrámu Páně: III.
mše B-dur pro tenor a bass od místního řiditele
kůru Fr. Procházky. Introit: Dilexisti, 2hlas dle
Pittoni s průvodem varhan. Graduale: Specie tua,
offertorium: Filiae regum, pro dva mužské hlasy
od J. V. Vymetala a communio: Ouingue pruden
tes, chorál vatikánský. Pangue lingua, pro 4hlasý
mužský sbor složil K. Douša. Po mši sv.: 1. ©.
Havlasy: Protector noster, motetto pro 2 solové
hlasy. 2. Ed. Treglera: Gloria, pro 2 mužské hla
sy z Missa brevis II. 3. Tomáše Hoffmanna, ředi
tele kůru v Poděbradech (nar. 1875, zemř. 1909):
Stála matka bolesticí, smíš. 4hlasý sbor. Od 10. do
11. hod. v kreslírně chlapecké měšť. školy před
náška Vojt. Říhovského „řed. kůru na Král. Vi
nohradech: >O vztahu instrumentální hudby k li
turgii.« Od 11. do 12. hod. přednáška Bohumila
Kašpara, ředitele kůru na Smíchově: >O římském
chorálu edice vatikánské« s prakt. cvičením cho
rálního Te Deum. Ve 2. hod. odpoledne přednáška
Jos. Kuhna, ředitele kůru v Turnově: »Některé my
šlenky o nápravě pokleslé písně lidové a hudby
chrámové«. Ve 3 hod. v proboštském kostele zpív.
litanie K P. Ježíši, Otče náš a Zdrávas Maria, dle
Nápěvů Oltáře. Te Deum (chorál vatikánský), jež
provedou účastníci sjezdu. Pange lingua chorální.
Po té prohlídka musea a lázní, pak příležitost
slyšeti koncert České Filharmonie. — Přednášky
a produkce konají se bezplatně. Lázeňští hosté
vždy vítáni. Přihlášky na sjezd, noclehy a obědy
přijímá do 9. srpna proboštský úřad a ředitel kůru
Fr. Procházka v Poděbradech. Účastníkům sjezdu
po příjezdu do Poděbrad vykáží se zamluvené noc
lehy na proboštství. Hudebniny cyrillské na skla
dě míti bude knihkupectví V. Hoblíka v Poděbra
dech. Zejména: Kyriale, Graduale parvum, Nápěvy
k Oltáři atd. Nejdůstojnější biskupská konsistoř
v Hradci Králové povolila, aby ředitelům kůru,
kteří cyriliského sjezdu poděbradského súčastniti
se míní, dostalo se k účelu návštěvy sjezdu pod
pory ze zádušního jmění, kde toto jest postačitel
né. Mají však se v příčině té obrátiti na své farní
úřady a tyto na příslušné úřady patronátní.

Richard Wagner o katolické církevní hudbě.
Názory své uveřejnil Wagner ve spisku z roku
1849 >Entwurf zur Organisation eines deutschen
National-Theaters< (Náčrt organisace německého
národního divadla). Napsal: »Papež 1Marcellus
chtěl v 16. století hudbu z chrámů úplně odstraniti,
ježto tehdejší scholasticko-spekulativní | směr

(školská filosofie rozjímavá, opírají se o Aristote
la) ohrožoval vroucnost a zbožnost veškerého ná
boženského cítění: Palestrina zachránil hudbu
církevní před vyhnanstvím z chrámů katolických,
ježto navrátil jí potřebného rázu; jeho skladby,
jakož i díla jeho školy a onoho století jsou výkvě
tem a největší dokonalosti katolické hudby cír
kevní: jsou psány jen pro přednes — hlasy lid
skými ... Prvním krokem k úpadku pravé ka
tolické hudby bylo uvedení hudebních nástrojů:
jimi a vždy volnějším a samostatnějším použitím
jich byla vnucena náboženskému rázu jakási smy
slná ozdoba, jež jeho pel setřela a mimo to i na
zpěv zhoubně působila. Virtuosita hudebníků vyža
dovala i stejnou virtuositu pěvců, a tak brzy vnikl
světský operní vkus úplně do chrámů. Určité vě
ty svatého textu, jako >Christe eleison«, staly se
stálým podkladem operních arií, a pěvci dle ital
ského operního vkusu vyškolení se produkovali
v chrámech ... Ač církevní hudba zavedením
hudebních nástrojů všeobecně ztratila na své ry
zosti, pracovali i největší hudební skladatelé své
doby na církevních dílech, která jsou nesmírné
umělecké ceny. K ryzímu církevnímu slohu, jenž
by měl býti z mnoha příčin co nejdříve obnoven,
nemůžeme tato mistrovská díla čítati: jsou to ab
solutní hudební umělecká díla, jež zbudována jsou
na podkladu náboženském, hodí se však spíše k
provedení při duchovních koncertech. než k vý
konům bohoslužebným. hlavně pro délku, která
dílům Cherubiniho a Beethovena atd. provedení
při bohoslužbách úplně znemožňuje.« Rich. Wag
ner praví, že dlužno hledati nejvyšší dokonalost
katolidké církevní hudby u velkých mistrů 16.
století. ale doznává. že i pozdější mistři (instru
mentalisté) vytvořili pro hudbu církevní veledí
la, skladby, jež sice nemůžeme čítati k čistému
slohu církevnímu. nýbrž jako >náboženskou hud
bu< pro duchovní koncerty. Ježto Wagner nachází
»ryzí církevní sloh« jen v polyfonii 16. století, mu

si ve svém zásadním odpory proti hudbě instru
mentální vyloučiti z chrámů i goše Beethovenovy.
Příznačné je, že udává za příčinu jen délku děl
Cherubiniho,Beethovena -atd . . . Hlasu lidské
mů, bezprostřednímu nositeli posvátného slova
musí býti dána bezprostřední přednost, nikoliv ale
instrumentálním okrasám nebo dokonce triviálnímu
šumařskému hudlaření « nejhojnějších církevních
skladbách. A chce-li nudba církevní dospěti opět
k původní své ryzosti, musí býti representována
jen — hudbou vokální. ... Pro nutný doprovod
vynalezla křesťanská geniálnost důstojný nástroj,
který zaujímá v každém chrámu nespormé místo;
jsou to varhany, které co nejdůmyslněji spojují
velikou různost tónového výrazu, vylučují ale
virtuosní ozdoby v přednesu a smyslnými pů
vaby neobrací na se vnější rušivou pozornost.c
(Soub. spisy, sv. 2., str. 255—6.)

K sarajevské tragedii poznamenává staroče
ská >Moravská Orlice«: »Některé moderní státy
ovládány jsou už naprosto bezohlednou tou pod
zemní mocnostt. Ty hlavně, které vypověděly

katolicismu a Kristu boj až na nůž. Jsou ovšem
v rozkladu; ne snad pro svůj: protikatolicism anebo

plně tou zlou mocností a že právě ta smutná věc
je vehnala až tam, že se zříkají všeho konserva
tivního, všeho toho, co by jim jakž takž ještě mo
hlo pomoci z otroctví. František Ferdinand byl
horlivým katolíkem. V Evropě je hrozná podzemní
velmoc. Její alfou a omegou je záhuba katolicis
mu. To je svatá pravda, na niž upozorňují i mužo
vé vážní. Nepadl-li tedy František Ferdinand pro
to, že byl i se svojí milovanou ženou horlivým,
v pravdě zbožným katolíkem a při tom i skvěle
houževnatým Habsburkem?<«

Jest zvláštní, jak požidovštělý tisk všech od
stínů dovede souhlasně nejrůznější rafinovanou

sofistikou vražedníky vládců omlouvati, jak dove
dou zednáři buditi soucit ke krvělačným násilní
kům druhu takového. Ferrer, jemuž s naprostou
určitostí jest dokázáno, jak dovedl šikovati celé
řady fanatiků k násilným převratům, ale jest doce
la líčen jako mučedník. Civilisovaný svět, pokud
v něm zbyla aspoň špetka soucitu, trnul hrůzou
nad bestialitou, jakou páchali žáci Ferrerovi na
obětavých ženách, na nemocnicích a jiných hu
mánních ústavech. Zednářský tisk však místo po
kárání spustil pronikavý 'ryk proti všem >»kleri
kálům«, jako by tito zavinili svým desaterem a
katechismem křovácké skutky anarchistických vy
jevenců. Když střílel v parlamentě zločinec Va
vrak po ministrech, hned jako na zavolanou poži
dovštělý tisk přinášel veliké advokátské omluvy
a líčil zákeřníka jako člověka nešťastného. Zrov
na tak omlouvány atentáty na vynikající muže ji
né. Teď zase se líčí v požidovštělém tisku dojem
ně bída a ubohost těch mladíků, kteří spáchali a
tentát na arcivévodu. Jest věru div, že se dají
široké masy voditi takovou novinářskou dema
gogií. Jestliže mladíci něco 'zkusili, mohl za to
snad arcivévoda? Vždyť přece do Bosny spěchal
i proto, aby poznal, jakých tam bude potřebí so
ciálních reforem. Zločin spáchaný se nedá omlu
viti žádnými výkruty. Proč bandité, kteří tak ča
sto střílejí — prý z bídy — hlavy korunovanéaji
né křesťanské vladaře, nenamíří nikdy revolver
na skutečné utiskovatele a vyděrače lidu? Proč
udílejí generální pardon milionářským zdražovate
lům potravin a pyšným bankéřům, kteří mají po
kladny zavřeny na několik zámků? Proč existen
ce, které se líčí v radikálním tisku jako zbědované,
nedopustí se atentátu takového, který by mohl na
nějaký čas zmírniti jejich hmotnou bídu? Proč
střílejí zrovna tenkráte, kdy vědí, že jim zákeřná
vražda ani v nejmenším neprospěje? Marno jest
zastírati umluvené politické manévry chytrých a
smluvených společností, které sice křičí po svobo
dě, ale samy svými činy se řadí k nejbezcitnějším
násilníkům. Je-li chycen zednářský vrah, všude
protikatolické noviny již předem poučují soudce,
jak se mají k němu zachovati humánně, kterým
svědkůn: mají věřiti a kterým nikoli, vyžadují k
vrahovi daleko větší ohledy než k občanu, který
po dlouhém dráždění do svého jízlivého soka strčí.
Zato však takové >humánní« kruhy dovolují bez
nejmenšího záchvěvu zavražditi úředního držitele
moci. který se nedopustil ničeho zlého, dovolují
jej usmrtiti beze všeho soudu. Tajní spiklenci od
suzují muže, jehož obranu ani slyšeti nechtějí. Kdo
takové zákeřné soudy schvaluje anebo nadbyteč
ně omlouvá, posiluje postup nejhorší tyranie, kte
rá se vymyká všem závazkům zodpovědnosti a
hovoří místo věcnými důvody krvavými činy.

Vědecký kurs o době husitské pořádá se v O
lomouci od 20. do 23. července 1914. Přednášeti
budou znamenití znalci: dr. Sedlák, dr. Kyselý a
dr. Martinů. Kurs bude se konati v místnostech
c. k. bohoslovecké fakulty v Olomouci. Účastníci,
kteří reflektují na společné stravování a na nocle
hy, račte se přihlásiti v sekretariátě MCM. v Olo
mouci, Dolní nám. 17. Přihlášky račte zaslati po
kud možno co nejdříve, aby mohly býti místnosti
včas obstarány a upraveny. Legitimace pro kurs,
platící do všech přednášek. 2 K.

Konteresce katolické Inteligence bude v Olo
mouci ve dnech 19. a 2. července, aby se tu naše



vzdělanstvo blíže poznalo, uradilo se o postupu
další práce a ujasnilo si svoje úkoly v lidu a ná

„rodě. Promluvy pronesou: Msgre dr. Frant. Kor
dač na thema: >Inteligent a moderní kultura«, Dr.
Jan Bartoš: »Postavení inteligenta katol. ve spo
lečnosti«, Dr. Josef Kratochvíl: »Renesance kře
sťanství v moderním myšlení.« Leopold Bartoš:
>Postavení inteligenta kat. v životě veřejném.<
V pondělí ráno bude ustaven Cyrilometodějský
kulturní svaz. Referovati bude Frant. Světlík, šét
redaktor »Našince«.

O subvenčních zlořádech napsaly 8. července
»Selské Hlasy<: Zemědělské rady moravská i če
ská uplatňují svou působnost na našem venkově
hlavně udělováním subvencí. Země i stát dávají
rok jak rok zemědělským radám statisíce korun,
které zemědělské rady rozdělují dle své libovůle a
chuti mezi jednotlivce i obce. Agrárníci tímto způ
sobem získávají si stoupence, slibujíce všecky mož
né subvence a výhody zemědělské rady! Jak se
subvencemi v jednotlivých okresech se hospodaří,
© tom máme přesné doklady z Tišnovska, kde v
čele subvenčního systému stojí lidovopokrokový
poslanec Balák. Velmi značný obnos subvencí ze
zemědělské rady poskytuje se na chovné býky.
"Obec Olší u Tišnova v roku 1900 obrátila se na
český odbor zemědělské rady o podporu na zakou
pení býka. Pan starosta Fr. Patloka dostal vyroz
umění,'že obec dostane 300 K na zakoupení sub
venčního býka. Obec hleděla koupiti schopného
býka, ale byla ve své smaze sražena okr. hosp.
spolkem, který sám o své újmě obstaral subvenč
ního býka pro obec Olší. Ale jak! Hospodářský
spolek tišnovský dodal obci Olší býka a žádal na
obci doplatek 600 K. Obec byla nucena býka vrá
titi, poněvadž nebyl k potřebě. Býk spolkem ho
spodářským dodaný byl vrácen po sedmi dnech
a jiný nebyl obci dodán. Za krátkou dobu vylezlo
na venek, že Drásov, sídlo posl. Baláka, dostal
r. 1900 nového býka od hosp. spolku a neschopný
býk z Drásova byl jako subvenční nový býk dodán
do Olší. Obec Otší povrhele z Drásova vrátila, ji
ného býka nedostala, nicméně ve zprávě českého
odboru zemědělské rady za rok 1902 na stránce
148. čteme, že obec Olší skutečně dostala na obec.
býka 300 K. Obec Olší dostala povolení na sub
venčního býka v r. 1900, haléře neviděla; sub
venčního drásovského býka po jednom týdnu ho
spodářskému spolku vrátila a jiného neobdržela.
Přes to i v roce 1902 vyplacená subvence 300 K
Olší je ještě účtována. Kdo ji shrábl? Kdo o ni

obec Olší povolení na 300 K na zakoupení býka.
Pan starosta Hájek s radním na vyzvání okr. hosp.
spolku dostavili se do úřadovny hosp. spolku pro
subvenci. Podepsali kvitanci na 300 K, dali obecní
razítko na kvitanci, ale obce Olší posud halíře ne
viděla. V den podpisu potvrzení nebylo v hosp.
spolku peněz a posud nebyla ona subvence obci
Olší vyplacena. Obnos 300 K je v r. 1906 kvitován,
potvrzen, ale nevyplacen.

Zužitkovaná půda na světě. Evropa, jež je po
Australii nejmenším dílem světa, zaujímá pouze
7.2 proc. celé pevniny. Za to však poměr půdy u
žitečné k neplodné je v Evropě největší, neboť z
celkové její pevniny je zužitkováno 51 proc., kdež
to v Asii jen 18 proc., v Americe 12 proc., v Afri
ce rovněž 12 proc. a v Australii jen 5 proc. Kul
tury schopné, ale dosud ladem ležící půdy má A
sie 45 proc. a Australie 40 proc., kdežto v Evropě
takové půdy již skoro vůbec není. Plocha lesů měří
v Asii 17 proc., v Evropě 28 proc. a v Australii 30
proc. celkové pevniny. Neplodná půda, jež asi tr
vale zíistane bez výnosu, činí v Asii 20 proc. pev
niny, v Americe 18 proc., v Africe 28 proc., v E
vropě 21 proc., a v Australii 25 proc.

Výsledky pokrokového hospodářství. V Na
pajedlích strhl se na podzim poprask. Tajemník
Konečný byl propuštěn. Příčiny se všelijak tušo
valy. Leč nvní již jest oznámen podrobný výsle
dek hospodaření pokrokové radnice. Revise zji
stila, že po celých šest let nebyla provedena skon
trace obecní pokladny, že nebyl veden pokladnič
ní deník. Tajernník zapisoval do něho třebas po
několika měsících, co se mu hodilo. Protože byl

ci mlčeli. Potřebovali takového bojce proti >kleri
kálům«. R. 1912 darovala zadlužená obec deset
tisíc korun na stavbu sokolovny, ale — přirážky
nebyly zvyšovány. Jak to? Moudří otcové dávali
na sokolovnu z fondu chudobinského a určeného na
stavbu nemocnice. — Dále zjištěno, že za funkcio
náři vázne schodek 6000 K, z čehož bylo hrazeno
starostou a obecními pokladníky 2600 K, kdežto
schodek za Konečným (asi 3400 K) zůstal neuhra
zen, jelikož jeho domek již dříve padl na krytí
obecního schodku. — A v té krisi se stalo šalo
mounské rozhodnutí, aby vinu jednotlivců odpykala
obec“ která dle rozhodnutí radnice a finančního
odboru má zaplatiti veliké tisíce. Konečný také
zpronevěřil značgé sumy v různých spolcích. —
Kayž mu bylo hrozeno udáním, řekl: »To by se
mnou musilo více pánů do Hradiště.«

Kdo určuje směr politiky. Bulhasém odhodlal |
se půjčiti dr. Salomonsohn. Skupina. berlínské dis- |
kontní společnosti poskytne vládě bulharské půjč- |
ku pět set milionů korun. Leč bulharská vláda se
musila zavázati, že učiní objednávky v obnosu stá
milionů korun u německého, rakouského a uher
ského průmyslu. Kdyby si nějak Maďaři berlín
ského žida pohněvali, odpověděl by jim tiše a beze
všeho vojska tak, že by několik let nezapoměli.
Aby pak berlínská společnost Bulharsku půjčila,
přimluvili se za to diplomaté němečtí a rakouští.
Tu jest snadná odpověď na otázku, kdo vlastně
platí více, zda diplomatický sbor či židovský milio
nář. Bankéři neprosí, nepřimlouvají se, ale hned
zcela stručně poroučejí.

Město bude prodávat maso. Drážďanský ma
gistrát se usnesl zřídit prodejny masa, poněvadž

jest v nynější době laciný.
Rozumnou novotu zavádějí u četnictva v U

hrách. Velitelství četnictva každý rok vysílá ně
kolik četníků na včelařský běh do Jedlova, načež
tito včelaři zařizují včelíňy na jednotlivých sta
nicích četnických. Mohlo by se také u nás pro
vádět aspoň na stanicích venkovských. Také u
zeměbrany uherské se zavádí včelaření; jistě no
vota chvály hodná.——
Všem našincům
odporučujeme

výhodné
ukládání

VKLADŮ
u ArálovéhraĎecké

bankovní jednoty
v Hradci Králové v Adalberfinu.

- Podporujte českýkatolickýpodnik! 

Živnostenská hlídka.
Mzda vyplacena býti má dělníkovi při vystou

pení. V živnostenském podniku proti okamžité vý
povědi zaměstnaný pomocný pracovník propuštěn
byl v úterý z práce a sděleno mu, že odpracovaná
mzda za pátek a sobotu a pondělí bude mu vypla
cena příští sobotu odpoledne. Proti žalobnímu žá
dání za okamžité zaplacení namítá majitel živnosti,
že každému dělníku ihned při příjmutí se oznámí,
že výpověď je vyloučena a výplata děje se pouze
v sobotu odpoledne, a že se týden počítá od čtvrt
ka do čtvrtka. Na mzdu za sobotu se tudíž příští
soboty zřetel vezme. Živnostenský soud vyhověl
žalobě z těchto důvodů: Podle $ 1156. obč. zák.
náleží z pravidla mzda po vykonané práci. To jest
přesné ustanovení, které nemůže býti změněno ú
mluvou tomu odporující. Žalovaným zaměstnava
telem tvrzené ujednání odporuje však dobrým
mravům. Dělníci jsou z pravidla osoby, které ze
svého výdělku žijí a své životní poměry již pře
dem dle svého výdělku mají zařízeny. Pokud se
dělník nachází v práci, jest zcela lhostejno, jak se
mu týdenní mzda vyplácí, poněvadž v každém pří
padě dosáhne řádného zaplacení. To však se změní
tím okamžikem, jakmile dělník z práce vystoupí,
neboť peněz tím nutněji potřebuje a tudíž největší
ho zájmu na tom má, aby mu odpracovaná mzda
ihned vyplacena byla. Zaměstnavatel naproti tomu
může na zadržení mzdy jen tak dalece zájmu míti,
že na místě společné týdenní listiny pro každého
vystupujícího dělníka jednotlivou listinu výplatní
vyhotoviti, dotyčně uzavříti musí, což však žád
ného významu nemá. Proto jest udanlivé ujednání
nemorálním. Ačkoliv dělník není vázán hůtou vý
povědní, nemohl by před uplynutím výplatního té
hodne, ve čtvrtek končícího, vystoupiti a obdržel
by také v tomto případě mzdy až za dva dny.
Zvláště kruté jsou následky takového ujednání,
pakli dělník propuštěn jest zaměstnavatelem v ča
se nepříhodném a teprve po práci ohlížeti se musí.
Pakli to vše se uváží, je ospravedlněným názor,
že taková úmluva neodpovídá hospodářské po- ;
třebě, dává podnikateli příčinu k chikanování děl
níka. následkem čehož jako proti dobrým mravům
směřující. podle $ 878. obč. z. neplatnou jest.

Zemská správní komáse království Českého
zadá na dobu od 1. ledna do 31. prosince 1915 ří
zením nabídkovým dodávku různých potřeb pro
zemské úřední budovy a ústavy. Zadávati se bu
dou mimo jiné: sukno, zboží lněné, barchán, kar
toun a jiné tkaniny, dále houně, podložky pryžova
né, nitě, bavlna k pletení, různé tkanice, vata ba
vlněná, potřeby čalounické, výrobky provaznické,
mydlářské a voskařské, kůže, petrolej, různé dru
hy olejů, líh denaturovaný, Brunsova vata, lysitol,
odorit, lysol, soda, sláma ložní a hřebeny. Do kte
rého z zemských ústavů třeba jmenované před
měty dodati, dále v jakém přibližném množství,
druh-a. jakosti, jest podrobně uvedeno ve zvláštním
výkazu roční potřeby, jenž spolu s podmínkami o
zemských. dodávkách, jimž každý dodavatel se
bezpodmínečně podrobiti musí, jest vyložen k vol
nému nahlédnutí v úředních hodinách v podacím

protokole Obchodní, živnostenské a průmyslové
Ústředny v Hradci Králové. O dodávku kterých
koli předmětů, o něž jde, ucházeti se mohou též
družstva menších živnostníků, zejména těch, kte
ří dle řádu živnostenského k výrobě jsou oprávně
ni. Oferty pak řádně vyhotovené a potřebnými prů
kazy oparřené podány buďtež do 28. července
1914 (12. hod. polední) v podacím pratokole zem
ské správní komise království Českého. Vadií ne
třeba skládati.

Poměry v Zemské jednotě řemesl. a živn.
společenstva v král Českém. Všude proniká již
strannický duch politický. Pak se nám diví nepřá
telé, že chceme míti i odborné sdružení vlastní,
aby našinci nemusili platiti na rejdy svých politi
ckých nepřátelt

Zem. jednota společenstva založeného pro po
vznesení stavu živnostenského ocitla se pod ko
mandem nár. sociálním. Na strýčkovství, jaké tam
od té chvíle zavládlo, naříkáno již dlouho. Nyní
mladočeský »Národ«< (v č. 20.) uveřejňuje důle
žitý kritický dopis, z něhož vyjímáme: »Způsob
použití subvence ke společné výpravě živnosten
ské do Vídně, jejíž uspořádání bylo lehkomyslné
a nedokonalé, nutí ku protestu proti celému nyněj
šímu řízení v hlavní naší zemské korporaci živno
stenské. Již to je pozoruhodné, že jeden ze jme
novaných pánů přiznává, že dostal zdarma jízdné,
ač je výborně situován . . . Ostatně ani těch 500 K
státní subvence pro oblíbence p. Slavíčkovy ne
stačilo, neboť vydání překročilo přes 700 korun.
Není také divu, když samojediný starosta — ač
mohl na základě svého poslaneckého permanent
ního lístku jeti do Vídně bezplatně — dal si také
dáti zdaima lístek exkursní z Jednoty a mimo to
dal si vyplatiti na dietách tak značnou sumu peněz,
že pohltila takměř polovinu celé subvence. Že se
vůbec subvencemi státními v Zemské jednotě —
které obnášely za loňský rok celkem i se subvencí
zemskou 9000 korun — přímo hazartuje a plýtvá,
dokazuje nejlépe ohromně vzestupný výdaj na
kancelář, který dostupuje dnes výše 30.000 korun
ročně, ačkoliv se vyřizují došlé věci mnohem lik
navěji a počet čísel jednacích je daleko menší, než
byl přeď dvěma roky, kdy kancelář Zemské jed
noty stála sotva jednu třetinu nynější sumy a kdy
personál kancelářský čítal pouze 4 síly. Dnes 0
všem čítá kancelář 8 sil a dalo by se očekávati, že
i agenda jednacích čísel bude s tímto počtem v
poměru vzestupném. Pohříchu tak však není. A
příčina? Ta jest velmi jasná a pochopitelná. Per
sonál chodí do Zemské jednoty hůře snad ještě,
nežli toulavý holub do holubníka. Odpoledne čtou
se dokonce v kanceláři pro ukrácení chvíle noviny
a romány. To jistě je ku prospěchu personálu a
působí na nutné a nezbytné zdokonalení vědomostí
k vedení ústředí všeživnostenské organisace nut
ných... . Prim v celé této národně sociální pro
pagandě hraje ovšem orgán poslance Slavíčka
>Český Řemeslník«, který se poslední dobou zvrhl
tak, že již pro ohromnou lásku ke straně ná
rodně sociální zapomíná, že má sloužiti všemu živ
nostnictvu a ne jen straně Slavíčkově. Důkaz o
tom podávají poslední dva úvodníky >Čes. Řeme
slníka< ze dne 20. a 27. června t. r. V prvém ve
lebí se nadmíru kohorta Slavíčkova a vítězství
strany nár. sociální. V druhém úvodníku, který
pojednává o exkursi Zemské jednoty do Vídně,
chvalopěje se bratru Slavíčkovi a jeho organisač
nímu talentu. Věcného však v celém úvodníku ne
ní ani zbla. Vůbec >Čes. Řemeslník« upadl v 0
pravdového a vysloveného korteše politiky ná
rodně sociální, kterou v každém čísle přesycuje
a otravuje nestranné čtenáře.«

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králoré.



Vyhláška.
Zemské správní komise království
Českého zadá na dobu od 1.ledna
do 31. prosince 1915 řízením na
bídkovým dodávku různých po
třeb pro zemské úřední budovy
v Praze-lli, dále pro zemský PO
rodinec a nalezinecvPraze, ústavy
pro choromyslné v Praze, Bohni
eich, Kosmonosich, Dobřanech,
Opořanech a HorníchBeřkovicích,
donucovací pracovny v Praze a
Pardubicích, polepšovny v Opato
vlcích n. L. a Králikách a jub.
ústavy pro děti skrotulosní v Luži

a Cvikově.

Takto se budou zadávati:
1. uhlí a dříví palivové;

2. housky, rohlíky, chléb, maso, játra,
drštky, šunky, lůj, sádlo, máslo, mléko,
smetana, Cukr, rýže, ooet, pivo, káva ne
pražená, káva žitná a vejce;

3. sakno, zboží lněné, barchán, kartoun
a jiné tkaniny; dále houně, podložky pry
žované nítě, bavlna k pletení, různé tka
nice, vata bavlněná, potřeby čalounické,
výrobky provaznické, mydlářské a voskář

denaturovaný, Brunsova vata, lysitol, odorit,
lysol, soda, sláma ložní a hřebeny.

Do kterého z výše jmenovaných ústavů
"zemských třeba jmenované předměty dodati,
dále v jakém přibližném množství, druhu
a jakosti, jest podrobně uvedeno ve zvlášt
ním výkaru roční potřeby, jenž spolu s pod
mínkami o zemských dodávkách, jimž každý
dodavatel se bezpodmínečně podrobiti musí,
jest vyložen k volnému nahlédnatí vúřed
ních hodinách V protokole zemské
správní komise a ve Správní kanceláři
každého z řečemých ústavů a byl dodán
též všem obchodním a průmyslovým ko
morám v království Českém.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž
jde, ucházeti se mohou též družstva men
ších živnostníků, zejména těch, kteří dle
řádu živnostenského k výrobě jsou opráv
něni.

Každému oferentu pak zůstaveno jest
právo ucházeti se o dodávky pro jistý
ústav anebo pro více ústavů, po případě
pro ústavy všechny, jest mu však spokojiti
se také s tím, svěří-li se mu dodávky, 0
něž se ucházel, jen částečně.

V tom směru upozorňují se oferenti
na ustanovení $$ 4. a 8. všeobecných pod
mínek dodávacích.

K ofertám dlužno použít blanketů
k tomu účelu zvláště vydaných.

Tyto blankety, jakož i výkazy roční
potřeby a podmínky dodávací možno ob
držeti za stanovený poplatek v podacím
protokole zemské správní komise, jakož i
ve správní kanceláři každého ze jmeno
vaných ústavů.

Oferty pak řádně vyhotovené a po
třebnými průkazy opatřené podány bnďtež
do 28. července 1914 (12.hodinypo
lední) v podacím protokole zemské správní
komise království Českého.

Vadii netřeba skládati.
Potravní daň jsou povinni dodavatelé

platiti ze svého.

Zo zemské

správní komise království Českého.

T Praze, dne 8. července 1914.

„

Praktikanta
s odbytou Ill. třídou měšť. neb

střední školy
příjme

a =medioin. drogerie.
Příležitost k řádnému, odbornému vzdělání!

Nabídky pod značkou „Budenemnost“přijímá
administrace t. I.

BYRRH
sílící a chuť povzbu- né nahořklé

zujícífrancouzské víno příchuti,jedině
. od firmy

L.Violet,Thuir (ve Franeii).
Všude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Josef Svoboda, Praha, Král.

Vinohrady čís. 1004.

PENSIONÁT
Voršilek v České Skalici.

Troltřidní soukromá
dívčí měšťanská škola
německá.

S ní spojenopraktické vzdě
dání chovanekv kursech hospo
dyňských a obchodních, jakoži
vyučov. cizím řečem, hudbě,
malbě, ručním pracím atd.

Krásná poloha, velká zahrada,
vzdušné místnosti, vydatná strava.

Školní rok začíná 15. září.
Další zprávy podá ochoině představená.

firmě

Tkelcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost““ NM
68“ v Hronově Čís. 180. "8
— Vývoz inčného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k símní sezoně:
Modní látiky vlněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky,ubrasy, ru zefiry ns košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
m9“Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, povné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných urnání. — Objednávky v ceně přes 20 K zasí

láme ryplaceně. 1 balík 40 7 siytků vkusně rozdrožených— za —
Obdržítete nejlepší! | Křesť-seciál podnik!
E* Vpodnikutomtolze téžbespečněuložiti "M
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revrisi Zemského výboru král. Ceského
=—————---| 4 ZemskéhoSvazu. | ———LLLLLLL

a
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POLE A LUKA
hnojte ma podzim

moučkouz Thomasovy
strusky

snámka „ hvězda.

Vysoké sklizně! Větší výnos! Lepší jakost!

Hospodářské Sdružení křest.
zemědělců a Zemský Svaz

Praha IL, Spálená 9.

Mnoho obtíží žaludečních
doma, na cestě vlakem ilodí ušetří Vám

VADE MECUM
vys. ©. k. mipisterstvem koncesovaný diaet..

bylinný lik. přípravek, jenž

bezpečně
Vás uchrání náhlých poruch zažívacích.

V lahvích po 11/,, 3, 5 K, v drogeriích neb u fy

Josef Hora, Dašice,
Čechy.

Paramenta. .

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, faráře ro Týprachtieleh)

ti doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

| výrobní závod
všech kostelních paramentů,

Aspolkových praporů a kovového náčiní
či Cenn(ky, vzorky i roucha hotová as ukázku
: se ma požádání franko zašlon.

©DRAŽBA

odbývati se bude v místnostech zast“ várny
v sobotu dne 18.července194

a započne o 9. hod. ranní

NA ZÁSTAVY
veškeré pozůstávající z klenotů, hodinek,
šatstva, prádla, obuvi a rozličných druhů

látek, kol, houslí atd., které až
do konce měsíce května 1914 propadly..

Zástavy do dražby propadlé možno
ještěpředdražbou ve čtvrtek do 12, h.
odpol. pouze u pokladny zastavárenské
zůrokovati aneb vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá
se druhá dražba 25. července 1914.

Po 14 dní před dražbou čítá se mimo
úrok ještě dražební poplatek 2 h
z 1 koruny!

V pátek před dražbou a v den
dražby se vůbeo neúřaduje.

EBOLLHBAebotEVOCOOSNON700011RETRONPORELNApěti



Číslo 29. Předplatnéna čtvrt roku 2K60h
» Da půl roku 5 K—

444444 AAA4AAA
Depeš. adresa Albibanka. Telet. č.83.

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s r. o.

v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obohody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji

a petrolejem. © Inkaso nájmů.

Podporajte podnik českých katoltů!

T vyvY

Sociální reforma.
Téměř žádná reforma se neprovede najednou

a náhlým násilím. Zvláště nyní při každé reformě
jest potřebí bráti v potaz třídní zájmy nejrůzněj
šich vrstev, nutno důkladně zkontrolovati všecka
kolečka složitého státního stroje, aby překotnou
reforrnou se více nepokazilo než napravilo.

Proto také bylo velmi dlouho a důkladně u
važováno o prospěšné formě sociálního všeobec
ného pojišťování. Napsány obrovské svazky, pro
testováno proti některým podružným podrobno
stem i od kruhů, které si upřímně takové reformy
přály. Pronešené návrhy rok od roku byly znovu
a znovu kontrolovány.

Konečně 6. t. mn. stálý sociálně-pojišťovací
výbor skončil svou téměř šestiletou práci o před
loze pojišťovacího zákona. Celá osnova tedy jest
již hotova a čeká, jak dopadne její druhé čtení v
parlamentě.

Jest dobře ohlédnouti se zpět na osudy důle
žité předlohy. Návrh na všeobecné sociální poji
šťování podal v říšské radě již r. 1907 nikoli ně
který soc. demokrat. nýbrž křesťanský sociál ně
mecký dr. Lueger. Vídeňský purkmistr navrhl, aby
vláda k tomu účelu povolila na počest šedesátileté
vlády císařovy sto milionů korun. Soc. demokra
tičtí poslanci ucítili tak důkladnou sprchu — ovšem
nazývali tento návrh >demagogií« a prchali,
aby nemusili hlasovati s tímto mužem kon
servativním. — Když pak říšská rada při nedba
losti soc. demokratů nechávala návrh usínati, byli
to křesťanští sociálové, kteří na podzim r. 1908
otázkou pojišťovací znovu vážně pohnuli.

Zatím co soc. demokraté v parlamentě roz
dmychovali štvanice protináboženské, staraly se
živly křesťanské, aby pojišťování bylo rozšířeno
i na dělnictvo zemědělské, maloživnostnictvo a
malorolnictvo. Soc. demokraté hned zaútočili nej
různějšími protesty a začali dělati obtíže. Přáli si,
aby výhody pojištění platily pouze pro dělnictvo
průmyslové, jako by zemědělec se napracoval mé
ně neždělník, tovární. Svou nedemokratickou jed
nostranností chtěli soc. demokraté docíliti toho,
aby pojišťovací soustava byla vydána na pospas
soc. demokracii, která v továrních dílnách pře

V Hradci Králové, dne 24. července 1914.

vládá. Soc. demokraté již se těšili, jak veliký po
čet svých agentů usadí na účet všeho poplatnictva
do kanceláří, které budou nově zřízeny.

Křesťanští sociálové, aby horování pro blaho
pracujícího lidu nezůstalo pouze na papíře a na a
gitačních schůzích, postarali se o zřízení stálé
pracovní komise pojišťovací. A v této sociální ko
misi vyvinuli nejčilejší a nejopravdovější akci prá
vě katoličtí poslanci dr. Krek, Šrámek, Valoušek
a jiní poslanci katolicky smýšlející.

Jakou radost měla soc. demokracie z katolické
práce pro blaho dělnického lidu, to se ukázalo r.
1911 při nových volbách do říšské rady. Tenkráte
kapitalisté činili všemožné pokusy, aby skuteční
přátelé drobného lidu byli z říšské rady odstřeleni.
Vyrojily se lákavé přípisy, slibovala se od velko
průmyslníků a bankéřů veliká volební podpora těm,
kteří se proti hejnutnějším sociálním reformám v
druhé lidové sněmovně postaví. Naši kandidáti od
mítli charakterně a sebevědomě námluvy kapitali
stických žoků. Proto také kapitalismus se jim po
mstil úsilnou podporou ochotnější soc. demokracie.
Sám Šrámek, jehož sociální práce pro dělnický lid
si vynutila všestranný respekt, padl v nerovném
boji k veliké radosti bursiánů. Když pak zvláště ve
Vídní a v Čechách byla zpečetěna porážka kandi
dátů katolicky smýšlejících, tu bursiánské listy
zcela neomaleně vypukly v jásot, že zvoleno mno
ho soc. demokratů. ovsko-kapitalistické listy
hlásaly vítězně, že soc. dem. poslanci nebudou či
rti obtíží velkým finančním spekulacím bankéřů.
Podle toho dalo se na prstech vypočítati, jací »přá
telé lidu« a jací >protikapitalisté« zaujali křesla

Leč dr. Krek, který měl o postup pojišťovací
předlohy největší zásluhy, zvítězil ve volebním
přáli. Pronešené návrhy rok od roku byly znovu
ztenčenou horlivostí na díle velice záslužném v so
ciální komisi.

Jestliže jest perná, namáhavá práce skončena,
jedná se nyní pouze o dobrou vůli jiných osob, za
sedajících v nejdůležitějším sboru zákonodárném.
Leč — oř bujně letící právě se ocitl před velice
širokým a hlubokým příkopem. Čechové nemíní
od obstrukce upustiti ani za cenu lidového pojištění.
Dále jest potřebí provésti důkladnou sanaci stát
ních financí, kterou obrovské náklady na vojsko
vážně ohrožují. Bude zapotřebí velikých obnosů,
které se vyžádají i od kapitalistů a tito s parla
mentními svými sluhy budou se brániti proti zatí
žení zuby nehty.

Pojištěnců bude přes 10 milionu. Kdekoliv pak
nějaké pojištění jest zavedeno, tam také vzrustají
celé řady dobře placeného úřednictva. Nové úřed
nictvo bude znamenati pro všecko poplatnictvo ve
liké zatížení. Vždyť jakmile předloha nabude plat
nosti zákona, bude nutno ustanoviti přes osmnáct
tisíc úředníků. Ovšem nebudou platiti na pojištění
tolikozaměstnavateléa jiní jednotlivci,nýbrž i stát.
Ale nebudou plynouti konec konců poplatky ve
směs zase z kapes poplatnictva? Nepomůže si stát
z nouze novými nepřímými daněmi? Kapitalistů se
ministerské kabinety vždy tolik bojí. Všeobecné
pojištění tedy nebude všehojivým lékem, přinese
mimo prospěch i četné obtížné povinnosti. Ale jest
liže centrální správa povede si svědomitě a vskut
ku demokraticky, pak přece jenom uzákoněná pře
dloha muže znamenati veliký krok na poli sociální
reformy. Lidé, kteří se napracují do úpadu, přesta
nou býti pomíjenými jednotkami, když se stanou
k práci neschopnými, Poplatnictvo musí počítati
se vším pracujícím lidem vážně, inteligenti poučí
se důkladněji o ceně ruční práce, o těch ubožá
cích, kteří jiným stavům přinášejí chléb. Hoden
jest dělník své mzdy! Tato biblická zásada, pro
pagovaná horlivě kruhy křesťanskými, musí se ko
nečně upletniti v nejširší praksi.ii

Salomonsohn, Welss a Bulhaři. >Čech« píše:
Předseda německé diskontní společnosti, dr. Salo
monsotn půjčil za krutých podmínek Bulharům
500 mil. franků, M. Weiss a M. Ganz, kteří jsou
majitelé uherských továren na zbraně a střelivo.

dodali — dle »Bohemie« — Bulharům 80,000 pu
šek a náiežitou munici. Tak Israel opatřuje kře
sťanské národy válečnými prostředky. »Zbrojení
a války jsou zlaté časy pro kapitalisty«, doznala
sama »N, Fr. Presse«, rudý tisk, potírající milita
rismus, útočí však jen na panovníky a generály.

Proti tomu se neprotestuje. Městské zastupi
telstvo karlínské usneslo se ve schůzi ve středu
min. týdne konané, aby »Osvětovému Svazu« na
oslavu roku 1915 bylo dáno 5000 K, po 1000 K
ročně splatných. Mimo to usneseno, aby Sokolu
pozemek na letní cvičení byl přenechán zdarma.
Berou-li radikálové, ani »Volná Myšlenka:, ani kdo
jiný neprotestuje, jenom na církevní účely nesmí
se věnovati několik korun z obecního jmění. Ka
tolíci nechť platí daně a přirážky a subvence ať
berou protikatolíci. Tak je to dle chuti pokrokové,
vol:omvšlenkářské a podobné.

Surový útlak konservativního časopisectva v
Portugalsku povoluje. Známý katolický list portu
galský »O Dia: vyšel opět po půlroční přestávce,
kdy byl vládou úplně potlačen. Žádný list na světě
nezažil asi tolik pronásledování, jako »O Dia«. Ve
škeren inventář a celé zařízení tiskárny jeho bylo
dvakrát revolucionáři zničeno a beze všeho důvodu
byl ředitel listu Moreira d Almeida a jeho syn
uvržen do vězení. Dík ráznému protestu z ciziny,
hlavně z Anglie, byli oba zatčení propuštěni opět
na svobodu. Statečně a věren svému katolickému
přesvědčení ohlásil těžce zkoušený ředitel listu, že
znova podnikne boj o zájmy vlasti a katolického
náboženství s čerstvou myslí. Katolické noviny
>O Nacao« začaly nedávno opět vycházeti ve zvý
šeném nákladu.

Mnichů rota líná. Soc. demokraté znovu po
ličkují pověstnou husitskou hymnu Tůmovu. »Prá
vo licu« 22. t. m. vyčítá, že mniši v pražských E
mauzích si zařídili dílny truhlářské, zámečnic
ké a klempířské. Docela tam mají řeholníci i mo
torový pohon! »Vyrobené předměty dodávají se
pravděpodobně za penize do ruzných klášterů, škol.
a kierikálních podniků.« — Taková už jest důsled
nost sociálních demokratů. Tito zpívají píseň o
»nnichu rotě liné«, vybízejí řeholníky a kněze,
aby se oddali ruční práci. Soc. dem. žurnalisté,
kteií se nikdy neživili ruční prací, prohlašují za
darmochleby konservativní pilné inteligenty, pra
cující hlavou. Houkají se do světa výkřiky: »Jen
kdyby chtěli parasité zkusit. jak obtížná jest ruční
práve — Ale rázem korouhvička rudé logiky se
obrací, jakmile se shledá, že mniši i ručně pracují.
Hned se jim vyráží z ruky dláto a kladivo, hned se
štve proti dělnické práci mnišské. Vždyť i klášte
ry jsou rozhodně povinny dle rudé zásady své po
téchy si obstarávati tam, kde pracují soc. demo
kraté. Pomníky na hroby, kříže, oltáře, štukatér
ské práce na církevních budovách obstarávají
většinoů soc. demokraté a to takoví, kteří dovedou
z práce vyštvati dělníka, nechtějícího platiti do ru
dé kladny a hlásícího se k světovému názoru
kresvanskému. Rudá tyranie činí si výhradní prá
vo i na výrobu těch předmětu, kterým se cynicky
posmívá. Nu — a nyní šlehá karabáčem přes ruce
i mnichy, kteří se domnívají, že mají právo pra
covati pro kostel. »Buď práci čest!« Ale praco
vati dovolí rudý tábor jen lidem některým, jen
těm, kteří přijímají monistický názor světový. Ji
ný člověk, který si zachoval svobodu | svědomí,
musí býti uštván. A pak už proto mnich pracovati
nesmí, aby se dále mohlo zpívati o »mnichů rotě
líné

Leč soudruzi sami asi nevědí, komu má dě
kovati nynější generace za veliký rozvoj průmy
slu a hospodářství. Právě benediktini to byli, kteří
učili svou pilnou prací křesťanské národy průmy
slovému pokroku. Středověcí benediktini mají lví
podíl o netušený rozvoj řemesel a umění. Ti pra
covali v průmyslu celou řadu století dříve, než se
narodil první soc. demokrat, živící se z kulturního
odkazu pracovitých řeholníků. Mají tedy i bene
diktini beuronští na ruční práci dávné historické
právo, které se nedá znásilniti ani největším pro
testem nenracujících polovzdělanců a agentů.

O potřebě náboženství napsal český filosof,
universitní profesor dr. Jos. Durdík (zemř. 1903),



a jemnějšíhlava eedá polřebunáboženství"se
star oviska filosofického, tim více ji pocítí při po
hledu na lidi, kterýmfilosofle: schází, nebo kterým
názor světa kazí. Z úloh flosofie, jež má konatí
při vzdělancích, jest ne snad jim nahráditi nábo

nosti a křivé osvětě, proti nevěře, která je sama
vždycky velice dogmatická.« 0

Cíle zednářských akci. Jestliže vůbec komu ú
čel posvěcuje prostředky, pak jsou to zednáři, kte
ři se neštítí nejrafinovanějších zločinů a nejistivěj

„ších podvodů k dosažení svých převratných snah.
Palác Giustiniani v Římě byl velikou galerií umě
ní. Nyní, kdy tam vládnou zednáři, vystěhovalo se
z palácových síní umění, zato však se tam pořá
dají veliké schůze italských zednářů. Italský pří
vrženec socialistického syndikalismu Orano žádal
od zednářů podporu proletariátu, ale Špatně po
chodil. Nyní po svých zkušenostech prozrazuje,
že zednář jest buď prospěchářem anebo slabo
chem. Prázdnotu svého myšlení snaží se zednáři
zastříti protiklerikalismem. Zednáři se stává plno
slabochů, kteří vědí, jak v zednářské Italii těžce

"se dělá kariéra lidem nejschopnějším, jestliže ne
zaprodají svého přesvědčení zednářským despo
tům. Orano praví, že i nábožné matky radily svým
synům, aby vstoupili do kruhu zednářstva, aby se

"tak »něčím stali.« Orano poukázal na politickou
hezcharakternost zednářstva a na to, jak zednáři
nepoctivě zneužívají tisku. Za to byl z lóže vy

*loučen.
Dr. Fr. Aguilanti dokázal, že hlavním účelem

mezinárodního kongresu zednářského v Římě r.
1911 bylo položiti základní kámen v Římě a po
síliti boj proti křesťanskému názoru světovému lži
vědeckým atheismem.

Vlastenectví skutečné, obětavé, nelze nalézti
mezi zednářskými sobci vůbec. R. 1913 letěl ze
svého křesla kovaný socialista Millerand. Tento
ministr války v době pro Francii nejkritičtější mu
sil ustoupiti zednářské mstě proto, že odpůrce žida
Dreviusa, zdatného důstojníka Paty de Clam, zno
vu dal zařaditi do vojska. V Portugalsku zednáři
odsuzují i listy radikální ze msty, že tyto povědí
proti zednářské vládě trochu pravdy. Ve Španělsku
strhl se tak veliký ryk pro popravu zednářského
revolucionáře Ferrera, že byla vynucena změna
ministerstva. — Orgán radikální strany turecké
»Mechouritiette« napsal 'o zednářském řádění:
»Bratři lóže a židé uvedli vlast naši na pokraj zá
huby.«

Kostelní práce
pozlaoovačské amalířské-jako: malbu, tónován
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Politický přehled.
Českoněmecké porady zase rozbity. Dne 17.

července sešli se v Praze Němci, aby odpověděli
na české přání. České strany trvají totiž na junk
tim mezi změnou zemského zřízení a úpravou ja
zvkové otázky a žádají vypsání voleb do zem.
sněmu, na němž by se vážně o smíru dalo jednat.
Na toto české přání Němci prohlásili, že na jun
ktigt mezi jazykovou otázkou a reformou zemské
ho zřízení přistoupiti nemohou. Jsou však ochotni
jednati o změně volebního řádu i zem. zřízení a to
ve výboru zvoleném říšskou radou, čímž požadu
jí svolání říšské rady. Rozhodně jsou i proti vy
psání voleb na zemský sněm. Prostředník mezi
Čechy a Němci hr. Nostitz dostal od německých
»smiřovatelů« dopis, že Češi nepřistoupili na ně
mecké stanovisko a že je proto zbytečno dále jed
nati. Češi trvají tedy na obstrukci ve Vídni, Něm
ci na obstrukci v Praze.

Svaz Němců v Čechách konal 18. t. m. ve
Warnsdorfu valnou hromadu. Hospodářství Svazu
končí schodkem 7900 K. Veliká většina vyslovila
se pro návrh, aby se zavedlo řešení, doporučuje
li se tou dobu přeložiti řízení Svazu z Prahy do
některého města v severních Čechách.
+ Vláda Stirgkhova se hájí. Vládní »Fremden
blatt« uveřejnil obšírnou obhajobu státních úřadů
o jejich postupu při národních slavnostech poslední
doby. Účelem vládního projevu není ukonejšiti ro
zechvění českého Itdu nad tím, co bylo spácháno
na příslušnících.českého národa v Brně, ve Šteru
berku, v Opavěa Kateřnikách;k obraně přinucen
by! br. Stirgkh prudkou agitací v německémča
sopisectvu. Vláda prý se rozhodla národních pro
jevů nezakazovati, ale opatřiti jich pořádání všemi
zárukarni, které byly nutnými na ochranu účast
níků a všech jiných příslušných -živlů obyvatel
stva. — Nastala však ponejvíce zvláštní situace,
že ochrana jednotlivých národních slavností a její
účastníků byla by bývala zůstavena právě těm

místním činitelům, kteří- se domnívaty-že onou
slavností jsou poškozování ve svých vjastníčh ná
rodních ztjmech. Za takových okolností jest sa
mozřejmým úkolem státní správy, prostředky
státní moci starat? se o veřejný pořádek a bez
pečnost zcela objektivněa na všechny strany...
Projev vládní na konec vyzývá veřejné mínění a
tisk, aby se nepřeháněly často nevýznamné a při
podobných příležitostech ponejvíce nevyhnutelné
příhody, aby se zbytečně nerozplameňovaly ná
rodnostní vášně, .

Zástupcové katol. české Moravy u hrobu ná
sledníka trůsu. Patnáctičlenná deputacé katol. Mo
ravanů ve středu 15. t. m. zavítala do Artstettenu,
kdež v zámecké kapli sloužili za následníka trůnu
a jeho choť zádušní mše sv. opati Bařina a Šup- a
probošt dr. Stojan. Po mši sv. odebrali se účast
níci do hrobky, kdež na rakve položili velký va
vřínový věnec a se slzami v očích pomodlili se za
duše sarajevských mučedníků. Česká katolická
Morava vzdala tak upřímným projevem hold vzne
šeným manželům. V deputaci zastoupeny byly oba
výkonné výbory, klub katol. poslanců, Katol. rol
nický spolek a Omladina, která přijela v nádher
ných krojích a S praporem.

Vlastnoruční listy císařovy. Císař a král náš
vydal dva vlastnoruční listy. Prvním sprošťuje ar
civévodu Bedřicha velitelství zeměbrany a přidě
luje ho k disposici císařova vrchního velení; druhý
vyslovuje díky hr. Harrachovi, kferý za jízdy au
tomobilem sarajevskými ulicemi snažil se vlastním
tělem. krýti arcivévodu Františka Ferdinanda a je
ho choť, J

Haličský sněm rozpuštěn následkem uzákonění
nové zemské volební opravy a nařizují se nové
volby.

Bursa a zahraniční situace. V posledních dnech
poklesly kufsy na burse, což odůvodňuje se špat
nou zahraniční situací. Hr. Berchtold přijat už 21.
července císařem v audienci, ač se tak mělo státi
až koncem tohoto týdne. K zakročení v Bělehradě
dojde co nejdříve, ale zdvořilou formou diploma
tickou. Akce prý tuze nespěchá.

Slovinsko-chorvatští poslanci istrijského sně
inu, právě zvolení, usnesli se připustit klidné za
sedání sněmu, bude-li zaručena úplná rovnopráv
nost slovinské i chorvatské řeči na sněmu a v celé
zemské správě.

Maďaři uklidňují? V poslanecké sněmovně u
herské 15. t. m. promluvil hr. Tisza o stavu ra
kousko-srbského napětí. Hr. Tisza zdůraznil nut
nost vvjasnění se poměru naší říše k Srbsku, ale
že vyjasnění nemusí vésti nutně k válečným zá
pletkám. Mluvil velice mírně. ©Maďaři nechtějí
srážky se Srbskem, ježto by jí zasaženy byly pře
devším Uhry, politika Tiszova v Chorvatsku a
maďarské plány budoucnosti. Někteří jihoslovanští
politikové však tvrdí, že Maďaři mají se Srby pro
případ jisté katastrofy tajné plány.

Boseuští Srbové. Deputace konservativní srb
ské strany v Bosně konferovala 17. t. m. v Pešti
s hr. Tiszou o zamýšlených nových krocích ve
Školství, v policii a jiných odvětvích správy bo
senské. Téhož dne odejeli do Vídně, kde se o téže
věci radili s hr. Stiirgkhem. — Deputace přijata
byla také v Išlu společným ministrem financí ryt.
Biliňskim a ubezpečila ho, že srbská národní stra
na zachová i nadále svůj program legální a posi
tivní práce pro blaho Bosny a Hercegoviny, věr
né dynastii a mocnářství.

V Uhrách mluví. O smutných posledních udá
losteck nebylo slyšeti z Vídně slova vážného, par
lament bezmocen odpočívá, zato v Uhrách dovedli
užiti situace a nedávné prohlášení uherského mi
nist, předsedy hr. Tiszy pokládá se za směrodatné
pro příští postup mocnářství. 22. t. m. zase odpo
vídal hr. Tisza na interpelace o našem poměru k
Srbsku. V Uhrách mluví o politice říše, v naší po
lovici říše říšská rada odsouzena k mlčení také
zásluhou vlády hr. Stiirgkha.

Válečný poplach nastal ve Vídni 21. července
zásluhou vídeňského tisku, mluvilo se již o jakém
si ultimatum, dle něhož srbská vláda bude povin
na do 48 hodin kladně zodpověděti rakouské po
žadavky. A ze všeho jest jenom pravda, že císař
přijal hr. Berchtolda. Vyšetřování není dosud u
konce a potrvá dle všeho do konce příštího týdne,
nemohlo býti proto v Bělehradě zakročeno. — Za
ráží však, že ministr vnitra bar. Heinold, ministr
války Crobatin a šéf gen. štábu Conrad přerušili
své dovolené a přijeli do Vídně.

O sarajevském atentátu v Srbsku. Ministerský
předseda Pašič prohlásil prý: Máme doti zápasu
s politickými vášněmi svého vlastního lidu, takže
vláda nemá kdy, aby i za hranicemi hlídala ty,
kteří se nazývají Srby, nebo kteří se snaží po
spojení s námi. Nezačneme s nikým sporů, ale ať
nám dají konečně pokoj. .. . Každým způsobem
však nebudeme osamocení, když někdo veliký nás
napadne. Je více těch malých, kteří mají s oním
velikým sůčtovati. — Z rozkazu min, předsedy Pa
šiče prohlásil sekční šéf Štefanovič: Půjde-li o vý
slech podezřelých osob nebo svědků, vykonáme
svou povinnost. To se stane jen v tom případě,
jestliže žádost bude učiněna diplomatickou formou,
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koneodvislého státu. Nikoliv Srbske je. vinno, ný
brž vinník musí býti hledén v bosenské admini
strativně. O bezpečí a život následníka trůnu měla
se starati lepší policie. Budeme se hájiti, poněvadž
nechceme války a doufáme, že i tento konflikt dá
se pokojně vyříditi. Boykotu v Srbsku není a také
žádné mobilisace. ,

President Polncarév Rusku. President fran
couzské republiky Poincaré přibyl v pondělí na
válečné lodi do Kronštátu, kdež přijat carem, vel
koknížaty, diplomaty, načež odejelo se do Petěrho
fu, kde hosta přijala carevna. Při hostině připil
car na počest hosta. Pravil, že oba státy ještě v
těsnějším svazku budou i nadále pracovati k udr
žení rovnováhy a míru v Evropě. Podobně odpo
věděl president Poincaré.

Povstání v Albánii. Očekávaný útok na Drač
se neuskutečnil, došlo jen k přestřelce. — Zástup
ci šesti velmocí odpověděli na vyzvání z tábora
povstaleckého, že přišli do Šijaku vyjednávati, že
jsou srozumění s jednáním, ale že se musí jednati
v Drači, případně v Sasso Bianco. Povstalci na
bízejí se k novému vyjednávání proto, aby mohli

žádat odstoupení knížete dříve než | napadnoura.
Bulharská půjčka. Prudký odpor oposice proti

půjčce byl značně oprávněn. Bulharsko muselo se
opětně vrátiti ku systému půjčkových záruk, kte
rý podařilo se mu před- tím opustiti. Záruky půjčky
jsou několikanásobné. Bulharsko dalo zárukou celý
výúos svých cel, který odhaduje se na 24 mil.

fr. a výnos monopolu cigaretového papíru, který
činí asi 3 a půl mil. fr. Vedle toho ještě jsou
zárukou přebytky z páskové daně, kolkových po
platků a daně z produkce tabáku. Také podmínky,
které se týkají výhod pro konsorcium, jsou velmi
tíživé. Bulharsko dává své dva uhelné doly v Per
niku a Bohovdolu konsorciu úplně k disposici na
celou dobu, po kterou trvati bude amortisace půjč
ky a jest pouze súčastněno jistou kvotou na či
stém výnosu těchto dolů. Konsorciu povoluje se ta
ké výstavba dráhv Haskovo—Porto Lagos, jakož
i vybudování přístavu v Porto Lagos. — Na ob
jednávky z těchto staveb bude reservováno pro
Německo z výnosu půjček 50 mil. fr. Pokud jde o
státní objednávky, mají tyto činiti v Německu a
Rakousku úhrnem 100 mil. fr., z čehož připadá 75
mil. fr. na Německo a 25 mil. fr. na Rakousko. Tyto
objednávky arci budou učiněny teprve z výnosu
druhé části půjčky, na kterou vymiňuje si kon
sorcium opční právo do 1. ledna 1917. Z výnosu
prvé poloviny půjčky budou zaplaceny pokladní
poukázky ve Francii umístěné v částce 75 mil. fr.,
jakož i nyní povolená záloha 120 mil. franků. Jest
zř jmo, že z celé bulharské půjčky neobdrží bul
larská vláda mnohem více než 100 mil. franků vol
ných peněz.

Mexiko. Dosavadní president Huerta se vzdal,
načež kongres schválil vzdání se Huertovo 121
proti 17 hlasům. Ministr zahr. záležitostí Carbajal
složil už přísahu jako mexický president. Týž pro
hlásil, že se- vynasnaží, aby v Mexiku byl zjednán
klid 7 aby jako následek toho bylo provedeno
sjednocení všech Mexikánů.

proti vloupání 6 ©
Upozorňujeme pro letní období, kdy ráčíte
se odebrati na cesty, na toto důležité po
jištění, které Vám co nejkulantněji obsta
ráme. Pojištění proti ohni, úrazu, na život
atd. obstaráme a rozpočty ochotně na po
žádání zašleme. Sprostředkování půjček při

pojištění životním.

Královéhradecká bankovní jednota
v Hradci Králové — Adalbertinum.

Podporujte svůj vlastní podnik!

Zprávy organisační
a spolkové.

Sekretariát Organisačního komitétu královéhrade
ckého právě uveden v činnost. Proto všecky zprávy a
dotazy organisace křesť. soc. se týkající řiďte pouze na
adresu: Sekretariát Organisačního komitétu v Hradci
Králové, Adalbertinum.

Program zemského sletu »Orla« dne 14. a 15. srpna
roku 1914. SI. spolky, korporace a jednotlivce upozorňu
jeme na tento program: V pátek dne 14. srpna. Slav
nostní večer o 8. hodině ve dvoraně Adalbertina pří re
stauračním zařízení s tímto programem: Proslov od vdp.
VI. Hornofa. Zahájení sletu. Řeč vsdp. Msgr. ThDr.
Frantika Šulce, kanovníka a profesora bohosloví: »My
šlenka orelská«. Pozdravy. Koncert tamburašů jednoty
katolických tovaryšů královéhradeckých. Vstupné 40 h.
— V sobotu dne 15. srpna. Od 6. hod. ráno vítání přiby
lých br. odborů a host. O 8. hod. průvod od nádraží
do města k polní mši svaté, kterouž bude sloužiti Jeho
Excelence nejdp. biskup ThDr. Josef Doubrava. Při mši



sv. zpívá se píseň: »Bože, cos ráčil« a »Vzpomeň, 6
Královně«. Po mši sv. promluva Jeho' Excelence k Or
lům.Písně: hymna papežská, národní: Kdé domov můj
a Morávo. Při zpáteční cestě bude vzdán hold episko
pátu a hodnostářům před biskupskou. residenci: Zkouška
na sletišti sportovního hříště. Vstupné 40 h, dítky

sdružení a katolických spolků. Mluvitt budou: vsdp.
Msgre kanovník Dr. Fr. Šulc: »O svépomoci« a vsdp.
kanovník Dr. Pr. Reyl: »Moderní civilisace a křesťan
ská kultuůra«. Vstupenka spolková ke zkoušce, cvičení

a koncertu 1 K. Odpoledne: O 3. hodině veřejné cvičení
na sportovním hříšti (za Borromaeem) s tímto pořadem:
Cvičení dorostu s'praporky. Cvičení žen s kuželi. Cvi
čení prostná mužstva. Cvičení na nářadí a skupiny. —
Hudba k cvičením složena jest od vdp. profesora Dra
Rudolfa Šetiny z České Třebové, skladatele pochodu
Orla českého. Vstupné ke cvičení 70 h. Spolková děl
nická a vojenská vstupenka předem zakoupená 50 h.
Ditky 30 h. Sedadlo 1 K 20 h. Na sletišti bude lze ob
držeti občerstvení, jakož i ráno i při pořádání průvodu.

Nedovolnje se obtěžování účastníků prodejem bloků a
různých věci Pofřadatelstvo sletu vzhledem k dnešní
hospodářské tísní omezí se pouze na upomínku odzna
kovou a umělecké pohlednice vdp. konsist. rady Edv.
Neumenna, autora plakátu sletového a pohlednice hra
decké. Zakazuje se též fotografování. Po cvičení koncert
v zahradě Adatbertina. Vstupné 30 h. Večer věneček ve
dvoraně Adalbertina. Vstupné osoba 1 K. Orel 50 h. Za
takového nepříznivého počast při kterém by nebylo
možno odpoledne cvičiti, odbývá se cvičení dne 16.
srpna. Stanice kol v Adalbertinu vedle fotografa.

Zvláštní vlak ze Staré Paky na první zemský slet
»Orlů« v Hradci Králové. Tímto žádáme veškeré důvěr
níky všech katolických spolků z okolí. by co nejdříve
udali počet členů, kteří se k tomuto zvláštnímu vlaku
přihlásí. Přihlášky přijímají se nejdéle do 1. srpna. K
přihlášce jest též nutno přiložiti 1 K zálohy. Jízdné na
obě cesty obnáší asi 2 K 60 h. Abychom předešli vše
Jikým nesnázím, prosíme pány důvěrníky, jakož i veške
ré členstvo, by „do určené lhůty nám svoje přihlášky

určitě zaslali. Tím zamezí se různé svízele, jakých jsme
zakusili za výpravy předešlého vlaku. Na přihlášky po
zději došlé nemůžeme bráti zřetele. Přihlášky přijímá
Václav Kopecký, t. č. předseda okresního představen
stva, Stará Paka. Také Josef Říha, t. č. okresní jednateb
»Orla«, Nová Paka.

Orelský den, spojený s I. veřejným cvičením tělo
cvičného odboru »Orel« v Žamberku za přispění bratr
ských odborů z okolí, pořádají místní sdružené katoli
cké spolky v neděli dne 2. srpna 1914 v Žamberku. Po
řad: Dopoledne: 1. Od půl 9. hod. do tří čtvrtí na 10
uvítání hostí. 2. O tři čtvrtě na 10 seřadění na »Vystr
kově«a průvod do chrámu Páně, kdež kázání vidp. Dr.
Gust. Domabyla, profesora z Hradce Králové, a mše sv.
3. O půl 12. hod. zkouška orelských odborů v zámecké
jízdárně. Odpoledne: 1. O 2. hod. seřadění na »Vystr
kově« a průvod s hudbou do »Remízku.. 2. Řeč dp. K.
Keppla z Hradce Králové: »Myšlenka orelská«. 3. Orel
ská cvičení: a) dorost dívčí s kyticemi, b) dorost mužský
s praporky, c) členky s kuželi, d) členové prostná cví
čení, e) nářadí, f) skupiny. 4. Koncert. Tombola, buffet,
pošta atd. Vstupné do koncertu 40 h, v předprodeji 30
hal. Orlové v kroji vstup volný. Večer věneček »U mo
dré hvězdy<. Vstupné pro pána 1 K 20h, pro dámu 60 h.
Hudbu řídí p. Jar. Janovský. V případě nepříznivého po
časí vše se odkládá na 9. srpna 1914. Sdružené katolické
spolky v Žamberku.

Chvojenec. Dne 12. července pořádaly místní od
bočka »Hospodářského sdružení českých křesťanských
zemědělců« a skupina katolické mládeže na oslavu svat
ku sv. Cyrilla a Methoděje spolkovou schůzi, na níž
měl vldp. P. František Náhlík, farář Chvojnovský, pěk
nou časovou přednášku: »Mistr Jan Hus ve světle prav
dy a rozumu.« Věcně a srozumitelně vdp. farář vy
ložil nejprve dobré a potom bludné snahy Husovy.
Přednáška pozorně ode všech účastníků byla sledována.
Doufejme, že přispěje i na dále mezi námi k lepšímu
uvědomění v životě jak náboženském tak i vlastene

plnění programu dále přispěly členky skupiny katol.
mládeže sl. Jana Kolinová a sl. Anna Kerhartová pěk
ným přednesem básní »Naše hvězdy, a »Soud Boží« a
jednatel odbočky Hosp. sdružení p. Fr. Kamenický krát
kou sice, ale poučnou přednáškou »O důležitosti tisku«.
Jest zajisté záhodno, projeviti upřímné přání, by schů
ze podobné u nás bývaly častější. Zdař Bůh!

Slet královéhradeckého Okrsku »Orla« a slavnost
2dletého trvání »Katolické jednoty« v Kostelci m. Orl.
Již v časných hodinách ranních dne 12. t. m. počali se
sjížděti bratři a sestry z celého okolí. Po uvítání na ná
draží kosteleckém ubíral se průvod na náměstí do spol
kové místnosti :Na Rabštejně«. O půl 10. hodině byl ná
stup a pochod do chrámu Páně, kdež měl nadšené kázání
dp. Jelinek. Slavnou msi svatou sloužil dp. kaplan Kal
hous za asistence vldp. děkana Kašky a dp. Jelínka. Od
tud pochod na cvičiště ke zkouškám. Veliká slavnost by
la odpoledne. Průvod odpolední, ladně seřazený, ubíral
se na požehnání a odtud pak na cvičiště. Vřelého uvítán!

„dostalo se všem okrskovým starostou brem F. Hýblem
z Týniště n. Orl., pozdrav za náchodský okrsek pronesí
místostarosta Josef Kozel z Náchoda. Cvičení zahájily
žačky s krofžky z Týniště n. O. a Černilova. Sklidily
bouřlivý potlesk. Taktéž | cvičení žactva a dorostu muž
ského s praporky bylo provedeno pěkně. Ženy, počtem
50, cvičily skutečně vzorně a přesně, též mužstvo (100)
cvičilo ladně, zvláště se krásně vyjímal křížový nástup

na cvičiště, Na nářadí budilo pozornost týnišťské druž
stvo žen, které cvičilo na bradlech a za své výkony
sklidilo potlesk veškerého obecenstva. Pěkné byly | je
jich skupiny na bradlech. Po nastoupení družstev k ná
řadí cvičily: týnišťské a hradecké na hrazdě a bradlech,
kostelecké.na brad'ech a skok o tyči, ústecké na hrazdě.
Všechna družstva cvičila velice zdařije, Skupiny uspořá

Zábava, která se potom rozproudila, byla negucenáa
živá, kterou rozmnožila hudba novoměstská svými dobře
volenými koncertními čís'y. Všichni byli spokojeni. —

Orl. zaslouží vůbec nejvřelejší pochvaly za svou horlivou
činnost. Kdyby se pracovalo všude tak účelně a důsleu
ně, brzy by se živly protikatolické rozloučily se svou
uměle dobytou nadvládou. Zdař Bůh činnosti další!

Nepřehlédněte!
Výhodná příležitostná

koupě pro knihovnymísto K jenK
Máj,roč, X. Stran 620... . . „12— 5—
Zvon, roč. XIL Stran 780 . . „12— 5—
Zvon, roč. XIII. Stran 780. . . .12— 5—
Vlček: Spisy, seš. 1—24. . . . . 580 3—
Kosmák: Obrázky z Kukátka. 230
Tolstoj: Vzkříšení, 512 str.. . . . 180 1—
Tolstoj: Povídky, 436 str. . . . . 1600 —90

Lie: Vojta Proklouz, str. 140. . . 120 —70Seidlová: Kuchařka Jitřenky, str.
245,váz.. 2—

Sahula: Rozmarnépříhody, L. 220 1-80
Sahula: Rozmar. příhody,II, str. 176 180 140
Sahula: Veselé chvíle, str. 270 220 180
Brynych:Štít víry, str. 108.. . . 120 —50
Mimra: Obrázky ze smíšené osady,

str. 168.. . .„—86—0
Brodský:Naši přátelé,str. 100 . . —60 —40

Edo se chce nanělt němocky, kup sí
výborné příručky:

Schulz-Vorovka: Vzorná cvičení řeči
německé,váz.. « 3—

Vymazal: Lidová učebnice němčiny 1:50

Schulz-Vorovka: Rozmluvy Cechas Němcem,váz.. . . —
Glaser: Německy snadno 8lehce . 1.40

veškeré cestopisy, průvodce,
Pro turisty mapy a plány lze dostati

v Družstevním'knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Cirkevní věstník.
Slavnost Porclunkule v seminářském kostele koná se

v sobotu dne 1. srpna. O půl 6. hod. večer jest kázání,
požehnání a sv. zpověď. 2. srpna ráno v 6 hodin mše sv.
a sv. zpověď. O půl 9. hod. kázání a zpívaná mše svatá.
Odpoledne o půl 3. hod. měsíční shromáždění.

Duchovní cvičení pro dívky budou se kOnati v
Hradci Králové od 1. do 3. srpna v Borromaeu. Začátek
v sobotu v 5 hodin odpoledne. Přihlášky čiňte na Sekre
tariát Sdružení české mládeže katolické v Hradci Král.
(Adalbertinum).

Kněžské jublleum slaví dne 31. července t. r. ve vší
tichosti skromný učenec, c. k. universitní profesor v. v.,
svého času rektor české university, t. č. převor kr. ka
nonie Želivské J. M. vsdp. Dr. Eugen Kadeřávek ve
svém klášteře Želivě.

V praemonstrátském klášteře v Želivě konány kněž
ské exercicie od neděle 19. července do čtvrtka do rána
23. července za duchovního vedení kněze řádu sv. Do
minika vldp. Odilona Pospíšila. Krom skoro všech řá
dových kněží kanonie Želivské súčastnili se jich i ducho
vní ze zdejší diecése vldpp. faráři Frant. Koten z Čacho
tína, Karel Kolářský z Herálce, Josef Váňa z Ousobí, L.
Moláček z Dolní Krupé, dp. katecheta Jos. Chaloupka
z Něm. Brodu a dp. Josef Bílek též z Něm. Brodu. —

Ve čtvrtek byla slavena adorační slavnost za účasti
p. t. duchovenstva ze čtyř sousedních vikariátů; o 10.
hod. měl promluvu eucharistickou vsdp. opat Salesius
Roubíček, pak následovala adorační hodina, při níž s
přestávkami zpívána píseň »Zbožně se Ti klaním, skry
tý Bože můj«, o 11. hod. byla sloužena před Nejsv. Svá
tostí mše sv., při níž zapěny na chóru přiměřené vlož
ky. Celá pobožnost adorační zůstavila jak v duchoven
stvu, tak ve zbožném zdejším lidu hluboký dojem. Ne
bylo bez významu. že právě v ten den v Lourdech
začala slavnost 25. světového kongresu eucharistického.

Česká výprava k eucharistickéma sjezdu lurdskému
dospěla v neděli ráno do Bernu, odpoledne pak jela do
Ženevy, kam dorazHa o 6. hod. V pondělí přijeli pout
níci do Paray le Monřalu o 7. hod. ráno. Po slavném
průvodu (při němě pěna píseň »Bože, cos ráčil«) měl
procítěnou promluvu Jeho Excelence nejdp. biskup dr.
Josef Doubrava, duchovní vůdce pout. Po odpolední
pobožnosti jeli poutníci dále přes Lyon a 22. t. m. šťastně
dospěři do Lurd. Uvítala je nádherná výzdoba města.

Již tem den bylo zde shromážděno přes dvě stě biskupů
a obrovské davy jiných poutníků téměř všech národů
světa.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 20. července. Výkaz spo
třeby vody v nových vojenských kasárnách v týdnu
od 30. VÍ. do 7. VII. 1914 vzat byl na vědomí. — Spanem
Františkem Slabým se sdělí, že proti žádosti jeho za

povolení k ambulantnímu obchodu uhlím ve zdejším
městě není námitek. — Vzata byla na vědomí zpráva
Svazu českých měst v král. Českém, že VI. sjezd če
ských měst konati se bude ve dnech 19. a 20. září 1914
v Hradci Králové. — Žádost pp. manželů Václava a
Anny Hájkových, majitelů novostavby v bloku IV., na
parc. č. 13.. za udělení povolení k užívání nádvorní
prádelny při této novostavbě postoupí se městskému
zastupitelstvu. — Za členy obecního trestního senátu

zvoleni byh pp. měst. radní: K. Halounek a JUDr. Al.
Zininer. — Panu Jos. Novotnému, staviteli zde, udě
leno bylo povolen$ k obývání restaurační novostavby
na parcele č. 183-11 v bloku XIV. — S policejním ú
řadem se sdělí, že p. R. Kujalovi udělena byla c. k.
okres. hejtmanstvím v Hradci Králové koncese k prv

najímání bytů. — Vzat byl na vědomí výměr obce
Pražského Předměstí, kterým tamní obecní zastupitel
stvo vyhovělo žádosti obce Královéhradecké za změnu
vyloženého regulačního plánu obce Pražského Předměstí.

Schůze Obecního zastupitelstva v Hradci Králové
konati se bude dne 25. července 1914. Ve schůzi této
složí starosta města Hradce Králové pan JUDr. Franti
šek Ulrich a pp. členové městské rady slib do rukou
mistodržitelského rady pana Joseia Smutného.

Přidělení referátů v Hradci Králové. Starosta pan
JUDr. Fr. Ulrich: Referát finanční a musea. — Pan ná
městek Julius Russ: Hospodářství polní a luční. Staveb
ní a hradební hmoty. Patronátní, nadační a pevnostní
pozemky. Veřejné komunikace, dlažby, stoky.— Pan ná
městek Josef Pilnáček: Chudinství. — Pan JUDr. Alois
Zimmer: Referát právnický. Nadace, vyjma školské. Da
ně a dávky. Obec. důchodky, dávky a práva požitečná.
— Pan Karel Hubáček: Hospodářství rybniční a lesní.
— Pan MUDr. Batěk Leopold: Účely vzdělavací. (Diva
dlo, referát umělecký a osvětový.) Dary a příspěvky.
Zdravotnictví. Mlékárna pro kojence. — Pan Karel Ha
lourek: Veřej. osvětlení petrolejem. Koupadlo v řece
Orlici. Veřejná bezpečnost. Vojenské záležitosti. Zdra
votnictví — čistění města. — Pan Karel z Isakovicsů:

Referát patronátní a hřbitovní, Referát stavební. — Pan
Ing. Vilém Frynta: Elektrárna, vodárna a plynárna. Kor
referát musea průmyslového. — Pan Josef Novák: Měst
ské zahradnictví. Veškeré školství a školské nadace. —
Pan Josef Thoř: Referát živnostenský a jateční. — Pan
Pokorný Antonín: Referát sociální. Obecní budovy. —
Kuratorium obchodní akademie: Krčmář Alois. Wipler
Karel. — Sirotčí rada: Fait Ant., Hlávka Fr., Hnilička
Fr., Pilnášek Josei. Náhradníci: ThDr. Domabyl Gustav,
Jirásek Stanislav. -—Odbor sociální: Beneš Josef, Čer
vený Jaroslav. ThDr. Domabyl Gustav, Fait Ant, Ha
novsek Vítězslav, Helvich Rud., Hnilička Fr., Chalupa
Rud., Mareš Jan, Pokorný Ant., JUDr. Pokorný Frant.,
Rejthárek Frant., Thoř Josef, Tolman Jiří, JUDr. Zim
mer Alois.

Schůze semijubilantů z r. 1889. Minulý týden sešli
se v Hradci Králové kněží r. 1889 vysvěcení ke přátel
ské schůzce, protože mnozí po celých 25 let se neviděli.
Doba 25 let v životě vůbec a v životě kněžském za dnů
našich je doba četných životních zápasů, proto mnohý
semifubilár stříbrem svého vlasu dokazoval ráz stříbr
ného jubilea. Do prvého ročníku semináře nastoupili v
počtu 64, protože tehdá ještě nebylo nevěreckých pro
fesorů, kteří ve své zlobě zrážejí studenty od vstupu
dc českých seminářů. Během studia seminářského ode
šlo as 10 kolegů pro přísné požadavky jistého profeso
ra do jižních zemi a působí mezi Slovinci. Vysvěceni
byli 42, z nichž za 25 let zemřelo 6 a zbylo na živu 36.
Ke schůzi dostavilo se 25, druzí až na 4 se platně omlu
vil. Mezi své bývalé alumny zavítal jako milý host
bývalý oblíbený spirituál vdp. P. J. Zima, člen benedik
tinského kláštera v Emauzích, jenž po dávném způsobu
v seminářském kostelíčku promluvil vřele k jubilujícím
bývalým alumnům, načež obětoval mši sv., při níž při
stoupili všichni jubilanti ke společnému sv. přijímání,
Snídani připravia velmi ochotně veledůstojná správa
semináře. což vděčně bylo přijato. Po mši sv. složili
všichni jubilanti hold svému nejdůstojnějšímu arcipa
stýři, ujistivše. 0 ústy svého mluvčího, p. kanovníka
Reyla, o kanonické poslušnosti a neochvějné věrnosti
k sv. církvi a nejd. episkopátu. Jeho Excelence nejdp.
biskup v pohnutí přijal toto osvědčení církevního smý
šlení a srdečnými, otcovskými slovy blahopřál jubilují
cím duchovním, uděliv jim pro další pastýřskou činnost
vrchnopastýřské požehnání. Na konec schůzky uspořá
dán v restauraci Adalbertina přátelský oběd, mezi kte
rým dali se jubilanti společně fotografovati. Letmo u
prchlo několik krátkých hodin milého setkání a již roz
itžděli se opět všichni do míst svého působení slíbivše
si, že Deo volente sejdou se za 25 let opět. Ždaž sejdou
se všichni, jest v moci Boží. Snad ještě některá jiná
doba poskytne příležitost k přátelské schůzce, protože
mezi svěcenci z r. 1889 vládne již od dob seminářských
duch upřímného přátelství. Na shledanou!

Po pětatřiceti lotech. Kněží vysvěcení před 35 lety
sešli se dne 20. t. m. v Hradci Králové. Z osmnácti



vysvěcenců dosud Žiješestmáce Dostavili se vdpp.; J,
Orimm, kapitulní děkan z Bojeslavě, V. Havlík, farář
z Oubičtova,J. Jakubec, farář z Opatovic, J. Komsal,
děkan z Hořic, P. Langer, farář z Číhoště, A. Nývit, fa
rář z Činěvsi, J. Vaněk, farář z Popovic, J. Vk, farář
e Bohárny. Ve výroční dem ordinace (20. t. m.) promlu
vil k jubttantům v chrámu Panny Marie vdp. superior
P. J. Strybal. Následovala mše sv. Pak jubilanti složili
poklonu vsdp. generálnímu vikáři Dr. J. Soukupovi a

svým bývalým představeným, vsdpp. prelátům dru A.
Brychtovi a M. Musilovi — Jeho Exc. nejdp. biskupovi
zaslán telegraficky projev synovské oddanosti do Lurd.
— Při společném obědě případný proslov pronesl vdp.

Kousal.
Obchodní gremlam královéhradecké svolalo na pá

tek 17. t. m. ustavující schůzi svých sekcí. Za předsedy
resp. místopředsedy zvoleni v sekci textilní pp. Holý
a Pavelka, v sekci koloniální pp. Řezáč a Vaněk, v sek
ci železářské pp. Helvich a Michálek. V následujícím
volném rozhovoru poukázáno k nepřiměřenému všeobec
němu zvýšení výdělkové daně a usneseno uspořádatí
protestní schůzí v nejbližších dnech. V úterý dne 21. t. m.
konalo obchodní gremium za četné účasti schůzi výbo
rovou. Předsedat p. cís. rada Richter. Po vyřízení
formalil podal místotajemník Ústředny p. Wiškowský
řednatelskou zprávu za I. pololetí. z níž vyjímáme, že
odesláno bylo pod 51 čísly 83 dopisů, tiskopisy a oběž
níky v to nepočítaje; konáno bylo 6 schůzí výborových,
1 schůze členská a 1 valná hromada. Když byla pro
fednána zpráva pokladní a došlé dopisy, vzata na pře
třes záležitost nepřiměřeného zvýšení výdělkové daně
a usneseno uspořádati v pondělí 27. t m. zvláštní člen
skou schůzi, věnovanou především daňovým poměrům
v Hradci Králové. Ku konci usneseno k návrhu pana
Viktorina urgovati u obce rozhodnutí v otázce výstavní
a zasaditi se o obnovu akce stran celního úřadu.

Zvyšováuí daně výdělkové bylo provedeno v řadě
případů letos způsobem tak příkrým, že jsou dokonce
i firmy, jimž daň ta byla na ráz až zdvojnásobena a
ztrojnásobena. Záležitost tato bude předmětem debaty
ma členské schůzi obchodního gremia v pondělí dne 27.
t. m. v 8 hodin večer v zasedací síni městského zastupi
telstva. |Rozhovar zahájí misnotajemník 'Ústředny dr.
Wiškowský. Hosté jsou vítáni.

Vyhlášky. Za příčinou čistění nádržky vody pitné
w Plotištích nepoteče voda v sobotu dne 25. t. m. od 9
hod. večer do 7 hodin ráno v neděli. — Obec Králové
hradecká prodá ořertním řízením as 100 a ovsa sklizně
1913 a to buď v celku nebo v částech. Vzorek téhož
možno obdržeti u šafáře v městském hospodářském
ivoře. Oferty zapečetěné a opatřené nápisem »Oferta
na oves< podány buďtež nejdéle do soboty, dne 25.
"července 1914 do 12. hodiny polední, do městského ho
spodářského úřadu.

Školské zprávy. Výroční zpráva c. k. Vyš gymma
Bla v Hradci Králové obsahuje pojednání Ot Schillera:
Jullus Zeyer a Italie. Učitelských osob působilo tu 27.
Žáků bylo na ústavě 312 veřejných a 7 privatistů. Jazyka
mateřského bylo 317 Čechů, 2 Němci, náboženství ka
tolického 306, evangelického 7, israelského 6. Výborně
způsobilých bylo 86 žáků, způsobilých 162, celkem způ
sobilých 15, nezpůsobilých 30, opravnou zkoušku má
21. 25 stipendistů vzalo celkem 5753 K, na podporách vy
dáno 1378 K 90 h. Vycházek poučných bylo 16. turisti
ckých 15. — Ve zprávě c. k. reálky v Hradci Králové
jest pojednání D. Filipa: Kterak přispívá příroda k udr
žení pohádek a pověr. Učitelských sil bylo 33, žáků 401
veřejných, 1 privatista, vesměs Čechů. náboženství ka
tolického 361, evangelického 16, israelského 9, 1 staro
katolík, 1 bez vyznání. S výborným prospěchem bylo
71 žáků, způsobilých 250, nezpůsobilých 38, opravu do
stalo 28. 16 stipendistů bralo 1098.40 K. školné vyneslo
6960 K, no podporách vydáno 1247 K 34 h. Žáci měli 85
vycházek.

V »Obecní zastavárně královéhradecké« za příčinou
čistění místností ve dnech 28., 29. a 30. červénce 1914
(v úterý, ve středu a ve čtvrtek) se neúřaduje.

Seznam cen na týdenním trhu obilním v Hradci Kr.
dne 18. července 1914 konaném: 1 hl: pšenice 19.— až
2.50 K. žita 13.— až 14.20, ječmene 11.70 až 12.40,
ovsa 7.— 7.60. vikve 16.-— až 20.—, hrachu 24.— až

80.—, čočky 40.— až 50.—., řahel 30.— až 3%.—. krup
24.— až 50.—, bramborů 4.— až 4.80 1 a: jetelového

semínka bílého 38.— až 50.—, máku 40.— až 44—. žit
ných otrub 13.50, pšeničných otrub 12.50, I kg: másla
čerstvého 2.60 až 2.80. sádla vepřového 2.—. tvarohu
—.36 až —.48, vejce —.06. kopa: zell 6.— až 10.—, oku
rek 6.— až 7.—. kapusty 2— až 3.—, cibule —.50 až
—.60. drob. zeleniny 1.— až 3—, I košík třešní —.70 až
1—, 1 koš hrušek 18.—. :

Na týdenní a oblíní trh v Hradci Králové dne 18.
července 1914 konaný přivezeno: hl: pšenice 38. žita
57, ječmene 13. ovsa 389, vikve 6, jahel 4. krup 10,
jetel. semene 249, kop: zelí 80, okurek 70. kapusty 180,
cibule 460, drobné zeleniny 520, mrkve 180, hl: brambor
197, třešní 820 košů. hrušek 4 hl, podsvinčat 755 kusů.

Ohně. Na neděli kod 1. hod. v noci vyhořelo stavení

p. Pajasovo na Pražském Předměstí u nádraží. Kryt
shořel celý. | stropy probořeny. Jeden nájemník z pod
střešního bytu zachránil se oknem po prkně, Kromě
dvou peřin shořelo mu všecko. — Téhož dne po 12. hod.
polední vzňalo se dřevěné stavení p. Tichého na sa
motě v Kobylích Dolech u Plotišť n. L. Staré dřevě
né hospodářské stavení i se stodolou vyhořelo do zá
kladů i s hojnými zásobami píce. Na hašení pro nedo
statek vody nebylo an! pomyšlení. S veřkounámahou
zachráněn vedlejší zděný výminkářský domek, když

část kryta byla stržena. Vybslelý fest ovšem pojíštěr.
Skoda všalk jest daleko větší. Tvpdi se také, že z lo
komotivy vlaku podle stavení jedoucího ma trati Hra
dec Král.-Hoříce vychrleny jiskry“ jež padly ma doško
vou střechu, která se v okamžiku vzala.

výhodné.

VKLADŮ |
u Arálovéhrabecké
bankovní jednoty

vHradciKrálovévAdalberiinu.—

NaPouchoměLonala se dne 12 červencebasičská
slavnost. Sjelo se k ní z dálného okoli mmobo bratr

jménem. obce, jejíž obyvatelstvo bez rozdiu stran na
přání místního sboru hasičského akrášliio hojně své
přítytky národgími prapary. Na vhodném a pěkněpři
praveném: místě u obecní váhy za. přítorumasti značného
počtu obecenstva konali hasiči veřejné cvičení. Pan
Skalický, měl před tím vhodný výklad o úkolech ha
sičstva. Pěkná tato slavnost wydařika Se -za přízni
vého počasí a ukázala, že i na Pouchowě mohlo by se
ebčas něco dobrého společně provésti 22 soečinnosti
všech. dobře smýšlejících osadníků.

Pouchov. »Hiasy Venkova< přinášejí Články ve
prospěch: pokrokářů. Snad redakce ani neví jek nea
grárníci dovedou zneužívati tisku rogvážněššího proti
konservativcům. Několik pouchovských pokrokářů scho
valo se pod maske agrární, aby takto zakukleně bouchali
do »Obnovy«, jejíž čtenářové u nás jsou mnohem bližší
straně agrární, než poachovšti pokrokáři, kteří tíhnou
k socialistům. Již při posledních obecních volbách na
máhat se vůdce pouchovských pokrokářů, aby dostal
do obecního zastupitelstva místo »klerikálš« co nejvíce
lidt pokrokových anebo aspoň hodně socialistických.
Nebýti agrárníka pana Pražáka, byl v obecním zastu
pltelstvu již nyní arcipokrokový neagrárník p. Hacker.
který teprve před nedávnem u nás se uskdlil a o naší
obec žádných zásluh do té doby neměl. Podobně dostal
se do obecního zastupitelstva socialista p. Herink, sotva
že si domek postavil, ačkoliv máme na Pouchově plno
starousedlých poplatníků, kteří však nejsou pokrokáři
ani socialisty. Proto se také tito starousedlíci do obec
ního zastupitelstva nedostali a nedostanou, dokud po
krokářský učitel p. Merkl povede volby, jak se i napo
sled stalo. K vůli p. Merklovi odmítli lidé konservativní
vstoupiti do zastupitelstva. Tím se stalo. že skupina a
grární ocitla se v dosti nemilé situaci mezi pokrokáři
a socialisty. Je známo, že nynějšího starostu p.Poláka
pokrokáři chtěli již tenkráte svrhnouti a »pokrokověj
ším« starostou nahradit. Nepodařilo se jim to, protože
agrárník. jehož chtěli k tomu použiti, odmítl oď sebe
pokrokářskou intriku. Z toho je viděti, jaké lidi na Pow
chově podporuje bezděky agrární časopis. Podráží tam“
vlastní straně nohy a pomáhá jejím odpůrcům. Celá ny
nější štvanice s mohylou Husovou na Pouchově. jež
dělá obecnímu zastupitelstvu a zvláště jeho agrární
skupině dosti nepříjemnosti, vyšla ooět se strany Pt
krokářské a před nedalekými novými obecními volba
mi a jistě ne na prospěch budoucích agrárních voleb!
Dožijeme se toho, že pokrokáři budou u nás štváti nejen
proti kněžím a konservativcům, nýbrž | proti agrární
kům, až ovšem budou se cítit se socialisty dosti silný
m? aby mohli i proti agrárníkům i proti konservativ
cům zpříma vystoupiti. Vždyť již nyní napadají pokro
káři rozličné nepohodlné agrární členy obecního zastu
pitelstva. nazývajíce je posměšně v »Hlasech Venkova«
č. 28. str. 5. »notábly«, kteří prý se pokoušejí o uzavření
kompromisu s farou. Poslední dobou snažili se někteří
členové obecního zastupřtelstva vyjednávati s právová
rečným měšťanstvem králověhradeckým o odstoupení
vhodného místa na pozemcích právovárečných pro Hu
sovu mohylu. Tím způsobem bylo by se došlo v obci
k pokoji | bylo by se našlo vhodné místo pro Husa.

krokářského, neboť, kdyby bývala výsledkem dobrým
korunována. byla by pokrokářům znemožnila štváti Hu
sem proti soše sv. Jana u kostela. Nejedná se totiž po
krokářám pouze o to, aby na Pouchově uctila se vhod

ným způsobemAeté památka!Husovo poRtavenímni
byly, nýbrž má to býti zároveň | kopanec proti církví“
a jejím stoupenéům. Proto vykládá se 9sHl, V.« o cha
mkteru Husově a o ohýbání hřbetu péhchovských no
táblů- před farou a! píše se posměšně do slova: »Nemy
síte, páhové, že misto, abyste šli vy k sim (na faru),
mělii páni z fary miste nadávání jíti k vám 4 slušně po
žádati (pana Merkla?), zda by nějakádohoda!byla mož

bradě (Lež ©Obecnímu Zastupitelstvu fara nevymadala,
ale Vaře mezralé stoupence. Pravým jménem ebmačila.
Kolik mís Jet neplnoletý Slávek, hlavní činitel u stehyly
Husovy?)»a seznabohů (tohoneřekli na faře ani ©Vás,
p. M.I) a'jitak a pak jíti pollomě o smír prosit (sikdo
na faře nebyt!), to je trochu rmotto.« — Největší dlost
ze všech čísnů obecního zastujilelstva mají p. Merkfbvi
pokrokáři ná: obecního radního p.. Jeska, poněvadž týž
nejenhlasová! proti záludným srmhár (p. Merkla) s Hu
sovou mohylou, ale docela i pstspsal protest. který
vyaala duchovní správa na Poucfivvě proti tomu. Ano,
p. Junek ještě 'i'maš to sebral s p. Mechikem 112 podpisů
poplatníků poučhovských, tedy natzslovici všeho pa
platnictva s protestem souhlasícího; proti snahám Mer
klovců a tím pokazí značně štváčské snahy jejich.
Proto p. Junkovi vytýkají v »Hlasech Werkova«, že prý
jen ze zášti proti osobě v popředí Husova komité stojí
cí a ne z náboženskéřto přesvědčení sbítař podpisy na
protest. Škoda, že vzácná »osoba. stojíof v popředí Hu
sova komitétu«, nepověděla v »HlasechVenkova«, co jí
p. Junek »pěknéhoz vyčetl několikrát mezf čtyřma oči
ma. Táže-li se dále táž wynikající (!) osoba, které straně
p. Janek vlastně dosud náležel, zdaž pokrokové či jiné.
odpovídáme: p. Junek děsud je členem strany agrární a
vždycky ji otevřeně podporoval. Nikdy však nebyl a
nebade členem pokrokařihy, v níž p. Merkl je vynika
jící osobou. Bojí-li se »vynikající osoba poltrokářská«,
že by prý p. Junek mohfbýti »budoucněze svého ke
sla vyhozen« (vidfte volby buďoucí? O ty jde pokroká
řům i při nynějších husitských štvanicích!). pravíme:
To přece nebude bolet pama učitele Mérklat' Ať p. M.
naříká. až on bude od prestolu obecního odstraněn a ať
nebreči k vůli p. Junkovi, který ani o obecnt prestol ani
o brekot p. M. nestojí. Am, sdělujeme, že p. Jimek ne
chce vedle p. Merkla sedět budoucně ani na obecním
prestolu ani pod ním, ale-vždy chce býti hodhě daleko
od p. M. Ať jen při obecnich volbách budoucictt revyletl
někdo jiný z obec. zastupitelstva než p. Junek, meboťf,
potom by ten vylétlý pakrok nemohl v obci tolik:štváti.
jako štve dnes, když jarještě u prestolu. V posfedním
čísle »Ratibora« (18. WIT.) opakují Mérklovcí opětně
lživou frázi, že prý nearalými mladíky byli naování od

šti shlédnouti místo- pra Hůsovu mohylu-u socíhy svato
janské. Nikoli! Název «nezratých“ mladíků týltá se pou
ze mladičků, kteří již před p: starostow a jéňo komisí,
jakož i po ní obhlédali misto. ač jim do tofto nic ne
bylo a není. Vždyť túto- mláďici nejsou: vůbec anř pou
chovskýmipoplatníky!To-je pravda,a chce-lip.učitel
M. dokázat opak, aď papře- (fmůže-li), že jeřlo syn Slá
vek, p. příručí Capeušek atd: u sochy svatojatské ne
obhlédali místa pro: Hosa; nebo ať dokáží že jsou po
platníky pouchovskými!Že by pouchovštřduchovnína
dávali (za plotem) někomu »Franto«, a že by proto
mělo prý se říkat »Honza Konečnýho« (tftr se mfní náš
pan farář); je tat pokrokářsky ušlecirtiře v »Ratiboru<
řečeno, jako bylo ušlechtile již před tíhr v něm psáno
o pouchovském panu- kaplanu. Takoví: Itlé wmnás osla
vujl mravokárnéhoHusa: píšío charaiteru a předhazují
katolíkům, že prý sprostě nadávají:

Sloupalce. Jubileum 4fletého kněžství slavil v neděli
dne 12: července t. r. vdp. Klapálek; bisk. wikariátní se
kretář a farář ve Sloepnici. Příležátosti tě použila far
ní osada Sloupnická: k projevu úcty: z oddanosti k svému
duchovnímu- správců. Před ranmížní stežbami Božími

shromáždí: se před farní budowou: školní mládež. páni
starostové. a zástupci obcí, ct. spolky: katolická hospo
dářská beseda, sbory: dobrovolných hasičů z Horn! Slou
price a Víčkova, spolek vojenských vysloužilců, tělo
evičná jedmota Orel a ostatní farníci. Když přehrála
místní htdební kapela. prosloviti blahopřání za dítky
školy klášterní žákyně R. Síčová, M. Limberská. B. Mí-.
kulecká a Ž. Murytová. za dftky školy obecné žák J.
Holub, načež blahepMii P. T. páni starostové Jar

Matoch (Stoupnice), Václav Kašpar (Vičkov), Jan Zahát-.
ka (Iornt Sloupnice) a ostatní zástupci. páni učitelé: Fr..
Vanický a Jan Osecký za ct. sbor. učitelský ve Sloup
nici, p. V. Hotásek za besedu, P. J, Veselý za sbor ha
slčský místní, p. J. Hajsler za sbor hasičský Vtěkovi
cký, p. J. Fikefz za vysloužilce. P. Fr. Šafář za spolek
orelský. dále pan MUDr. Jos. Jílek, obvodní téka?, pl.

strážmistr, veleb. představená zdejšího kláštera se ctih.
sestrami a chovankami a četní jiní přítomní. Nato za
zvuků hudby a hlaholu zvonů doprovozen vdp. Jubilant
do chrámu Páně, jenž jeho přičiněním a štědrosti pře
devším děkuje za krásnou vnitřní výzdobu, kdež sloužil
za přísluhy svého kaplana vip. A. Nováka slavnou mši
svatou. již zdařile provázel pěveckým a huďebním sbo
rem ředitel kůru p. V. Zachař. Velká řada družiček ob
klopovala krásně vyzdobený hlavní oltář. Jak před farní
budovou, tak opětně při promluvě v chrámu Páně vdp.
jubilant všem za oslavný projev srdečně děkoval. »Na
mnohá léta!«

Zmovuzřízoní kostelíka v Chrudimi. V den sv. Alžbě

ty byly uloženy slavnostním způsobem. pamětní listiny
do makovice na nově kryté věži měďěným plechem



našeho památného kostelíka sv. Michala, jehož restaura
-ce jest vplném proudu abude: ještě letošníhoroku

k sv. Václavu ukončena. Slavnost! súčastnila se městská

rada s cís. radou Keiem, v. insp. Moučkou, ředitelem
Václavičkem, Dr. Vodičkou, prof. Švimberským, arci
děkanem Mikuleckým, konservátorem Dvořákem, vý
bor památkové komise místní s řed. musea Positem, vl.
radou Svobodou, inž. Lamačem, stavitelem města Ša
Iránkem a Kubíčkem. C. r. Ketl v dojemné řeči připo

J. C. V. následníka arcivévodu Františka Ferdinanda
ďEste, který sledoval s nemalým zájmem restauraci pa
mátné stavby sv. Michala a jeho přičiněním dostalo
se na restauraci podpory v obnosu 10.000K. Usnesemo
projeviti nejhlubší-zármutek a oddanost -prostřednictvím
vys. c. k. centr. komise ve Vídni jejíž byl J. C W.
následník čestným předsedou. S potěšením možno ken
statovati. že nad jiné pečlivě provádř se přesně s dodr
Zením programu slohová úprava kostela, dle přání v.
c. k. centrální komise za dozoru konservátora B. Dvo
řáka, architekta a členů místní památkové komise. —
Širší obecenstvo se těší, kdy bude tato krásně restam

rovaná stavba vysvěcena J. Ex,nejdůstojačiším arcipa
stýřem biskopem Dr. J. Doubravou, nad jiné vzácným
rozpoznatelem a ctitelem památek církevních a histori
cko-uměleckých.

Od Skutče. V neděli dne 12. července jel evang.
„arář z Ranné na povoze rolníka Štorka po silnici mezi
Rannou a Holetínem. Najednou slyší rolník Karel Bureš
z Ranné veliký křik a zoufalé volání. Z pole svého, na
němž prohlížel úrodu, se ohlédne na silnici a vidí, že
starší již kobyla, která do zmíněného povozu byla za
přažena, se splašila, povoz převrhla a pod ním i rolní
ka i evang. faráře Straku nechavši ležeti, postraňky
přetrhla a uháněla k Ranné. Zde mohla mezi dětmi na
návsi hrozné neštěstt způsobiti. To věda, spěchal rolník
Bureš na silnici a rozpřaženýma rukama se proti ní
postavil, jí tak zadržel a neštěsti odvrátil. Celkem vše
dopadlo dobře neb i evang. farář i rolník Štork zůstali
zdrávi.

Heřmanice u Laaškrousa. Našemu kósteliku farní

mu, zasvěcenému sv. Jiří, dostalo se vydatné podpory
na vnitřní jeho úpravu přáno od J. J. knížete J. z Liech
tenšteinu, který opětně osvědčil se jako jeden ze vzác
ných patronátních kavalírů a přátel památek našich.
Není patronátu tak bedlivého na úpravu církevních pa
mátek jako kn. Lichteasteinský patronát, za vedení pří

znivce a rádce J. Jasnosti knížete vrchního ředitele
Jáhnla z Lanškrouna. Přímluvou vzácného příznivce
ředitele p. Jáhnla dostalo se nejen kostelu heřmanické
mucelého. .obnosu přímo od Jas. knižete na opravu ol
tářů a malbu, ale i všem kostelům na patronátě, zvláště
Č. Třebové, kde má býti výzdoba vnitřní provedena
nákladem větším. Práce opravné svěřeny byly malíři
Maihlovi z N. Paky, který krásně očistil malby na klen
bě presbyteře z let 1870 od akademického malíře Víška
pocházející. Práce na opravě oltářů svěřeny Apltovi,
pozlacovači z Litomyšle. Oba provádějí práce pod do
zorem konservátora Dvořáka velmi pečlivě. Nemalou
zásluhu má o vnitřní uspořádání vdp. P. Toušek, farář,
kterv sbírkami a svojí obětavostí v mnohém k dobré
mu výsledku přispěl. Žehnej Bůh všem, kteří se příči
nili, aby náš horský kostelík. naše útěcha a útočiště
zaskvěl se v krásném slavnostním hávu.

C. k. vyšší reálka v Kostelci a. O. ve výroční zprá
má pojednání od R. Blumauera: Astrognosie neboli po
pis hvězdnaté oblohy. Učitelských sil bylo 17, žáků 225
veřejných,15 privatistů. |Ze žáků bylo 222 Čechů, 2
Němci a 1 Maďar. Náboženství katolického 214, israel
ského 10, bez vyznání 1. Výborně způsobilých 36, způ
sobilých 143, nezpůsobilých 13. 2 stipendisté brali 452 K.
Vycházek a výletů 44.

Příspěvky na kostel sv. Vojtěcha v Dolanech. Mimo
uvedené již příznivce našeho krásného kostelíka jme
nujeme další: Křfžovou cestu darovali pp. manželé
Tomášovi. zvon sv. Vojtěch rodina Košťálova, akordioa
manž. Hruškovi, korouhve pí. Pulpánová z Vosiček a pí.

Dvořáková z Káranic, pí. Voženílková bílý pluviál. dá
my dolanské ušily veškeré potřebné prádlo a dva krásné
kříže darovaly pl Burdová, pí. Božena Prokůpková. Vý
bor kostelní s duchovní správou vzdává všem milým
příznivcům a dárcům vroucí dík — Zap'lať Bůh a pože
hnej všem dobrým!

Odpověď zpěváků v Brandýse n. O. Před krátkým
časem objevil se v krajinském listě »Stráži Východu“«
hanlivý článek z Brandýsa n. O., v němž způsobem
sprostě urážejíchm byli jsme před veřejností potupeni
za to, že z ochoty a zcela nezištně vypomáháme ve
zpěvu jak při pohřbech, tak 1 v kostele. Výkony našeho
zpěvu nazvány byly »příšernými zvuky« a doporučeno
a raděno bylo p. pisatelem. aby zpěv vynechán byl
vůbec — to nějaké »Amen: ku konci že odbude se ja
kýmsi lacirějším způsobem. K tak nízkému způsobu

psaní a ostouzení svých osob neměli jsme vůbec chuti
něco oďpověděti a na počestné dotyčné »Stráži Výcho
du« opravy se domáhati. Leč nutkání jsme byli k o
braně vážným; lidmi. Podotýkám tedy aspoň tolik:
Byl jsem činným zpěvákem po 40 let, působil jsem ne
Jen v kostelích při církevních zpěvech, ale i ve spo
cích. v divadlech, při zábavných večírcích atd. a to se
zdarem a s pochvalou. Jsem schopen dosud zpívati dle
potřéby kterýkoliv hlas — ovšem pokud mi pokročilý
věk dovoluje. Syn můj se zaučuje a proto mistrovských
výkonů nemůže od něho nikdo rozamný žádati Přece
však ve sboru nacvičeném uplatniti se může dobře. —
Jsme zpěváky z ochoty, nikomu se nevmicnjeme a zi
sku za to neočekáváme. Jame tak dalece existenčně
zapezpečení, že na nikom nezávisíme a ničeho nežádá

me. Za svou obětavost a dobrou vůli pro věc dobrou
takové odměny se strany p. dopisovatele a spol. z Bran
dýsa jsme neočekávali a také nezasluhoval. Každý sluš
ný čtenář odsoudí Vás, pane dopisovateli, jak si toho
zasluhujete. Podnik) jste svým dopisováním útok již
také na přvní osobnost v místě — leč ten pán ignoro
val Vaše ubohé článečky, nechtěl se zabývati ubohým
a nízkým Vaším jednáním a proto se domafváte, že
nyní každý se Vás zalekne a Vy stanete se tak smě
rodatným -v mašem městě. Nemylte se a takového veli
kášství se vzdejte — nikdo z vlivných osobností v místě
vážně Vaše kritiky nebere. Milnjete-li klepařství a

sprostotu, proti gustu tomu není dišputát! Proto také
dalšími Vašimi článečky se oblrati nebudeme. Radíme
Vám v. zájmu dobra a veřejného blaha, abyste se vy
učil tomu krásnému umění, zpěvu — zvláště zpěvu cír
kevnímu, chorálu. Až budete způsobilým něco dobře
zazplvati, pak doufám, že ocenite po zásluze to, čemu
se dnes posmíváte. Možno, že myslíte. že hlučné husit
ské zpěvy jsou vrchol umění. Ponecháváme Vám tu ra
dost a radíme ku konci: Zůstaňte, pane. u svého ře
mesta a nám dejte v budoucnosti pokoj. — Ulrychové.

Různé zprávy.
Na vědeckém kursu o době husitské v Olomouci pro

mluvil na slovo vzatý badatel dr. Sedlák o Husově po
vaze. Jeho vývody byly tyto: Jest podivno, že dnes,
kdy hledá se každý stim na sv. Cyrillu a Metoději, sv.
Václavu, sv. Vojtěchu, sv. Janu Nepomuckém a bl. Janu
Sarkandrovi, z osoby Husovy dělá se modla, které ne

smí se nikdo kriticky dotknouti a za vědecké povse pouze to, co je psáno t. zv. »duchem Husovýme.
kdy však je vědeckost podmíněna tím neb onímduchem?
O Husovi nesmí se psát ani panegyrika ani pamílety,
nýbrž historická pravda. Povaha Husova je založena
citově, ne rozumově. Od mládí je upřímně zbožný, má
zálibu v náboženském, bez intelektuelních reflexl. Tato
zbožnost vede ho ke kněžství. Hus je v kněžství šťast
ným jako každý dobrý kněz. Není však pravda, že
by Hus byl hledal nějakou »novou zbožnost« oproti ka
tolické »zevnějškosti«. Hus uděloval svátosti, svátostní
ny, pohřbíval atd. právě tak okázale, jak tehdy se udě
lovaly a nikdy proti t. zv. »zevnějškosti« nepsal a ne
mluvil. Hus byl docela »klerikální« i k donucování ke
plnění náboženských povinností, ježto tvrdil, že i při
nucení zůstává svobodná vůle. Proti »zevnějškosti« byli
Matěj z Janova a Jakoubek, tito mystičtí radikálové,
kteří od svého radikalismu upustili, když jej táborité
začali provádět v praksi. Hus měl náboženský smysl ú
plně katolický a byl si jasně vědom, že t. zv. »zevnějš
kosti« jsou pouze prostředky vnitřního života. Se zbož
ností spojoval Hus smysl pro mravnost u sebe i u ji
ných. Sháňky po penězích u něho nenalézáme. Byl do
bře. situován. vedle příjmů universitních měl sinekuru
kaple Betlemské, při níž i pochovával, ačkoli práva to
ho neměl a musil vésti s farářem spor. Měl při sobě
rovněž dobře situovaného kněze pomocného a řadu mla
dých lidí, kteří mu psali. Od Husa proto nemile se slyší.
horlí-li proti štole nemajetného kněžstva. Hus má vady
všech reformátorů. Viděl černě, přestřeloval, generali
soval. užíval silných slov. Kázání a spisy reformátorů
nemohou být pro svoji jednostrannost historickým pra
menem. Měl dobré srdce a tvrdou lebku. Hus, který
si stěžoval, že je kaceřován. sám obvinil arcibiskupa
Zbyňka z kacířství, který proto měl být citován do ŘÍ
ma. Boj jeho s arcibiskupem nesvědčí pro Husa. Hus
soukromé hovory s arcibiskupem sděloval na kazatel
ně, arcibiskupa zesměšňoval, nazývaje profesory uni
versitní »idioty:. Sám myšlenkově nemá žádného vý
znamu ani ve filosofii ani v theologii. Také s poctivostí
a pravdou při své obraně nebral to vždy vážně. Papeže
nazýval antikristem ale psal mu »Svatý Otče«,ch!ubil
se. že nemá glejtu, když šel do Kostnice, ačkoli měl
reální glejt v doprovodě panské družiny. Potiral pa
pežství, ale právě za Jana XXIII. měl nadšené panegy
rikon na papežství. Viklefa, jehož se držel, v Kostnici
úplně zapřel. Poněvadž ohlásil do Kostnice, že nemá
glejt, byl uvězněn, ale jeho průvodci pak tvrdili, že
vzdor glejtu by) uvězněn. V Kostnici zapřel i vědomí
o jistých glosách, ačkoti jistě o nich věděl. Celkem je
charakteristika Palackého o Husovi správná. Byl zbož
ný. madšený pro mravnost. ale samolibý a neústupný.
Jeho subjektivní přesvědčení a svědomt nechť však sou
dí Bůh, v něhož Hus i při své cestě na popraviště tak
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"ení a rya opravy$
oltářů, kazatelen, soch
i veškerého kostelního zařízení

provádí osvědčený
odborný závod poziacovačský

(AUDENU APPL
U“ LITOMYŠLI.

Doporučení po race. ba í jvom
všdy k službám bezplatně k ústajmau

jednání se dostavit.

Jakou dá svobodu moderní »pokrok«. Ve Francií
obec Sarriac usnesla se, že místnímu faráři bride ročě“
vypláceth za opatrování kostela 500 framků.Prešitít
departementu protestoval proti usnesení, pončvadě je
to vlastně »maskovaný plat« pro faráře. Státní rada se
k názoru tomu připojila a rozhodla zásadně, že faráři
v žádné formě žádný příjem z obecních prostředků ne
smí býti vyplácen, »ani tehdy, kdyby všichni občané
s tím souhlasili«.

. Veliký švindi ve vědě. Celá Evropa byla v roze
chvění nad epochálními výzkumy inženýra Ulivího, vy
nálezce »radio-batlistických« paprsků. Ulívi však prahl
před rozhodujícím pokusem, jenž měl zjístiti skutečnou
cenu jeho vynálezu. V technických kruzích již dávno
proskakovaly pochybnosti o jeho vynálezu. Zejména po
ukazováno k tomu, že Ulivim při jeho experimentech
užité pumy pocházely vždy jen od něho a že opatřeny
byly dvěma zápalkami. Ulivi byl tedy vyzván, aby
vykonaj pokus také s pumami, které nebyly jim zhoto
veny. K tomuto vyzvání přidružil se také i jeho nastá
vající tchán, admirál Fornari, s jehož dcerou Ulivizmi
zel. Ulivi oddaloval stále datší pokusy, posléze však
sMbil. že provede experiment s pumou, vyrobenou vy
pikajícím italským fysikem Alvanim. Když puma tato
byla zhotovena a vše pro experiment připraveno, Pro-
hlásil Ulivi, že jeho aparát je poškozen. Konečně byl
pokus stanoven na 17. t. m. a Ulivi dne 16. večer zmizel.
Admirál Fornari odebral se 19. t. m. na policii, aby in

| tervenoval v příčině vypátrání své dcery Marie Livie.Policejní komisař, provázen několika agenty, odebral
se do bytu Ulivího, kde domníval se, že ji naleznou.
Poněvadž na zvonění se nikdo nehlásil, byly dvéře vy
páčeny, ale byt nalezen prázdný. Admirál Fornari uči

O, nit nyní u úřadu podání proti Ulivimu pro zločin únosu.
I Svatba měla se konati v nejbližších dnech. — Zatím

| sděluje se z Říma ze dne 18. t. m., že dcera admirála
| Fornariho prosila z Bologně telegraficky své rodiče

za odpuštění pro sebe i pro Uřivího. Admirál odejel

| ihned za dcerou do Bologně, aby ji přiměl k návratudomů. — Dle zprávy z Terstu přibyl inženýr Ulivi S

| dcerou admirála Fornariho v pondělí parníkem do Ter
| stu. Žurnalistovi, který si u něho vyžádal interview,

| sdělil, že jeho cesta nemá nic společného se selháním
| jeho vynálezu. Odjel se svou milenkou proto, že admi
p rál nechtěl svoliti ke sňatku. Jeho vynález je prý zcela
p vážný, založený na dlouhém bedlivém studiu. Jak se
t nyní oznamuje, nabízel Ulivi svůj vynález mnoha stá
+ těm, zejména Francii, ale všude se vyskytly pochyb

nosti o jeho účinnosti. Posléze přenechal jej Ulivi jed

, řomu milánskému konsorciu, které mu krátce před od
| jezdem dalo 80.000 Hr.

| Spolek sv. Vincence z Paula pro dobrovolné ošetřování chudých v království Českém dle výroční své
| zprávy zo rok 1913 měl příjmů 23.720.09 K, vydání K

12.394.60. Soustřeďoval v sobě 29 konferencí pražských
a předměstských, konferencí venkovských 45. Ve spol
ku bylo 940 členů činných, 5828 členů přispívajících a
dobrodinců, ošetřovaných chudých bylo 2969, dětí v ú
tulně nalézalo se 90. Soustředěné tyto konference při
jaly za rok 1913 K 185.125.06, vydaly 93.139.19 K. Vzhle
dem k dobročinnému účelu zasluhují konference spolku
sv. Vincence vší pozornosti a podpory.

Pokrok v magnetismu. Dle zpráv profesora Weisse
byl zhotoven v Curychu pro pařížskou polytechniku nej
silnější elektromagnet na světě. Váží 1600 kilogramů
a vyvinuje energii 25 koňských sil. Aby bylo zabráněno
příliš rychlému rozpálent, bylo použito místoobyčejných
drátů pro cívky měděných trubic, které budou napl
ňovány v dobu činnosti studenou vodou. Každé oddělení
bude míti vlastní chladič. K zvýšení výkonnosti použito
ferrokobaltu na pólech, kdežto ostatní části jsou ze že
leza švédského. Celý aparát je namontován na vůz.
Profesor Becauerell hodlá pomoc! nového elektromag
netu studovati zjevy magneto-optické a poznati blíže
pohyby elektronů.

»Česká Stráž< v Náchodě jest listem, který přináší
zprávy z různých oborů práce „Orelstva atd. v severo

i východních Čechách. Dosud vyšlá 4 čísla doporučují se
co nejlépe! Dopište si o ukázkové číslo. Celoroční před
platné o 8 stranách týdně vycházející »České Stráže«
činí pouze 3.50 K. Doporučujeme vřele!

Utrpení katolíků v Mexiku. Americké listy přinášejí
hrozné zprávy. Za zmatených poměrů začal řáditiVilla
s jinými ozbrojenými přívrženci proti katolíkům jako
divý. Prý učiní všecko, aby zbavil svoji vlast staré
překážky — církve, a aby otevřel lidu oči. Kdyby se
byli pohlaváři Mexika vždycky drželi církve, nikdy by
nebylo došlo k tak děsným krveprotitím, k tak velikým
hospodářským katastrofám, které nyní před sebou vidí
mexický lid. Mexičtí povstalci dne 19. května obsadili
SaltiMo a následujícího dne přeměnili jesuitskou kolej sv.
Jana v kasárna a hrozili vydrancováním. V pátek dne
22. května generál Vílla obeslal všechny kněze ve mě
stě a když je hrubě urazil. žádal od ních milion pesů
pod trestem smrti. K tomu ještě nařídil, aby přítomní
čtyři kněží Evropané a šest Jesuitů vzdálili se bez od
kladu ze země, vzdor tomu, že Jesuité byli rodilí Me
xikáni. Zatím je držel jako vězně v témže domě, kterýž
mu sloužil za hlavní stan. Jelikož bylo úplně nemožno
sehnati obnos jím žádaný. Villa se rozvzteklil a prohlá
sil. že Jesuité musí mimo to zaplatit ještě půl milionů

pesů a neučiní-li tak, budou muset trpětnásledky. V no
ci 25. května probudil je o půl noci a pod sífnou vojen
skou stráží dovedl je do osamělého stávení. Tady jim
oznámeno, že budou zastřelení pro neposlušnost a před
ložena jim otázka, který chce býti zastřelen první. Je
den vystoupil řká: »K vašemu rozkazu.« ViHa ho vzal
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děvfihé světnice a tády se ho-tásal, je-li opravdu. botov
rásěn zemřiti, nežil. vydat peníze. K tomu zajatec od
pověděl, že nemá ani centu. Via bo na to postavil
devět stop daleko a nařídit vojákům, aby ho zastřetili.
ale nemířili na hlavu. Vystřelili, ale nembiížit, protože
ho chtěli pouze postrašít k výdání peněz. — Potom od
vedli kněze Kobezu. do jiné části doma,- tady bo škrůili
třikrát, až pokaždé pozbyl vědomí, přiložil mu revolver
k Mavě a střelili, ale také mu neubřížši. Totéž učímili
ostatním Jesuitům a jednoho z ních, kněze Maciesa,
dvakrát udeřili plochou šavil Ani neušetřili kněze An
ciry, jenž byl několik dní nemocen a právě v tom čase

kněží byli dáni do káry. — Řebolní sestra z Mexika
psala svému bratrovi do Louisiany: »Co ti mám napsati
o ubohém Mexiku? Když jsem tvůj dopis včera obdr
žela, jedna z našich sester obdržela přiložený tuto do
pis ze svého domova. Protože rozumáš španělsky, posí
lám ti ho: vracet ho nemusíš. Zvítězí-i rebelové, tu
kněží a řeholnice mohou očekávat povraždění, nebo po
slání do vyhnanství. Je to hrozné, jaké zločiny rebelové
pášou — vraždy, loupeže, paličství. Niči všechno, co
nemohou odnésti, i pšenici a kornu. Na ovce a dobytek
kijf petrolej a pak je zapálí. A způsob, jakým vraždí lid,
dá se porovnati pouze se způsobem z dob prvních kře
sťaná. Povím o jednom případu: Uvázali. otce a matku

jedné rodiny, potom postavili předně jejich dítky a rozse
kali je na kusy, to jest, zabili je kus po kuse. A to jest
pouze jeden případ z mnohých. Mnoho ubohých kněží
musí utéci ze svých osad a hledati útočiště v městech.
Jint. jak se povídá, byli zabiti. Některým lidem stáhli
kůži s chodidel a pak je přinutili k chůzi. Mnozí z re
volučních vojáků a banditů jsou bývalí kriminálníci, vzatí

ze žalářů. Co mne překvapuje nefvíc, je, když se mi
řekne, že Američané drží a sympatisují s povstalci. Pre
sident Huerta přeje katolíkům a mají za jeho vlády více
svobody nežli měli již mnoho roků.« Tento dopis, daný
na poštu 20. dubna, došel do New Orleans teprve v čer
venci současně s jiným. jenž psán 8. května a dí: »Do
dávka poštypřerušena po kolik týdnů. Povstalci stále
vraždí, páli a loupl. Kdykoliv slyším, že Američané po
vstalcům pomáhají, tn jako Američanka se vždy zasty
dím. Nebudu ti více psáti, leč by. se situace zlepšila.«

Noví zrádcové, V haličské osadě Ostrovu zatčen
poručík tarnopolského pěšího pluku L. Schmitt. Při
domovní prohlídce našlo se u poručíka mnoho dopisů
z Ruskaa četné okreslené plány, které jasně.dokazují
jeho vlastizrádný zločin. — Uherská pohraniční policie
zatkla R. Polyaka pro zločin vyzvědačství a jeho spo
luvinník, býv. něm. hulánský poručík Pavel Grobenstein
zatčen ve Vídni. Polyakovi podařilo se prodati Rusku
celý plán válečného nástupu 6. (košického) armádního
sboru.

Zednářské Iži o »Figaru.< Když byl šéfredaktor Cal
mette zavražděn, hned požidovštělý tisk tvrdil, že »Fi
garo« podnikal útok proti čachrářskému ministru financi
ve službách cizích kapitalistických společností. List se
bránil a hájí se statečně proti obnoveným pomluvám do
sud. V pokrokové Francii totiž páchne bahno tak veliké
korupce, že již nejširší vrstvy přestávají věřiti, že by
některý časopis něco uveřejnil z ideálních pohnutek bez
ohledu na hmotný zisk. — Konservativní »Figaro« nyní
popírá ve stati »Pomluvy po vraždě« se vší rozhod
ností tvrzení, přednesená Cailauxem, že Calmette a
»Figaro« byli v žoldu zahraničních bank a vlád. »Figa
ro« cituje za tím účelem telegram drážďanské banky z
r. 1902, v němž banka ta prohlašuje, že neměla nikdy
zájmu na »Figaru.« Dále konstatuje »Figaro«, že nikdy
neobdržel ani centimu od vlády uherské ať přímo ať
nepřímo. Jistý Lipscher chtěl uzavříti s »Figarem« ob
chod, týkající se uveřejnění ilustrované přílohy o mí
stech lázeňských a chtě] mímo to uveřejniti ve »Figaru«
dva peštské dopisy. Když však »Figaro« byl o Lip
scherovi blíže informován, přerušil s ním všechny sty
ky. Konečně cituje »Figaro« prohlášení podané němec
kým (pruským) ministrem vojenství v říšském | sněmu
dne 21. dubna 1913, dle kterého je tvrzení, že »Figaro«
je v žoldu závodů Kruppových pomluvačným vý
myslem. .

Ze soudní síně. Zase jeden případ uvádí »Našinec«
v č 14.: »Utrpení katolických dítek v Dotoplazích u
Olomouce. Dnes konalo se u okresního soudu přelíčení
proti pokrokovému učiteli Libigerovi v Doloplazich,
který dne 18. a 22. května bitím nutil žačku Zlámalovu,
aby zpívala sokolskou píseň »Lvf silou«. U soudu bylo
prokázáno, že pokrokový vychovatel a »Sokol« Libiger
dne 18. května dat dítěti dvakrát facku a že 22. května
tloukl ji po rukou složeným metrem a dal ji opět dvě
facky. Přes to však byl Libiger osvobozen, ježto nebylo
prokázáno, že by souvislost kůže byla bývala bitím
porušena. Případ tento je strašlivým svědectvím, jak se
dnes ve škole zachází s katolickými dětmi, a jak učitelé
Sokoli týrají katolické dítky. Je to hnasné znásilňování
svědoní útlých dftek. Rodiče, ježto jsou členy katolic
kých spořrů, jsou sice ze »Sokola« vyloučení, ale dítky
jefich jsou fackam? a metrem donucovány zpívat písně
nesnášentivého, protikatolicky fanatického, politického
spolku, Jakým je dnes »Sokol«.

Výprava z Čech do Slezska. Zřídka naskytne se
nám tak vhodná příležitost jako letos pokochati se pří
rodními krásami hor bezkydských, shlédnouti slezské
památky historické jako součást památek českých a ob
divovati se zvláštnostem národopisným v ústraní žiji
cího českého lidu ve Slezsku. U příležitosti Slezské vý
stavy v Klimkovicích, která podá nejen zevrubný obraz
veškerého Života lidu slezského, nýbrž která slibuje též
státi se důstojnou manifestací do nedávna ve spánek

národní lhostejnosti pobříženého, dmes však sebevědo
mého českého lidu slezského, uspořádá Národní Jednota
Slezská v. Praze výpravu z královstvý do Slezska. —
Vzldedem k všeobecnému zájmu, jaký jeví se o výpravu
do Slezska, uspořádá Národní Jednota Slezská v Praze
zvláštní vlak, který vyjede z Prahy v sobotu 29. srpna
Táno a přijímati bude účastníky výpravy v Českém
Brodě, Poříčanech, Pečkách, Kolíně, Přelouči, Pardubi
cích, Moravanech, Chocni, Ústí n. Orl, České Třebové,
Olomouci a Přerově. Přesná hodina odjezdu z jednotli
vých stanic sdělena bude později v pražských i ven
kovských listech. Vlak přijede před večerem do stanice

Slezská výstava v Klimkovicích budí pozornost na
všech stranách. Národní jednota slezská, agrární stra
na a české studentstvo z Čech ohlásili již svůj zájezd
do Slezska na 30. srpen, k výpravě do Slezska chystá
se Morava, uherské Slovensko, na výstavu do Klimko
vic příjdou též pruští Moravci a slezští Poláci. Výkonný
výstavní výbor již zahájil přípravy k důstojnému uví

měrou postaráno. Bude to zvláště »Slezský rok«, který
bude dáván dvakrát, dále »Slezská svatba«, několik di
vadelních besed, slavnostné akademie, »Slezské pobavy«,
koncert Filharmonie, kabaret a různé finé večírky. Spi
sovatel Sokol-Tůma zvlášť pro Slezskou výstavu napsal
»Slezskou legendu« (třtaktovou hru), která se několikrát
v divadelním paviloně předvede.

Všelicos. Policejní psy u četnictva zůstanou a právě
výtečné služby vycvičených policejních psů přiměly roz
hodnjící kruhy k jejich rozmnožení, — Následkem stá
lého nedostatku důstojníků v rakouské armádě není prý
vyloučeno, že se úřady vojenské vrátí ke starému zvy
ku a budou doplňovati sbor důstojnický z poddůstojní

z mteligentních kruhů; prý nemají chuti k nové válce, o
níž se v Srbsku mlaví. — Pověstný dr. Švíha zažádal
místodržitelství v Praze o udělení koncese ku zpro
středkování koupí a prodeje realit. — Bulharsko objed
nalo u Škodových závodů v Plzni větší počet děl. —
K modě pánů bez nlobouků přidružují se nyní bezka
bátníci — Srbské vyslanectví ve Vídni zakázalo studu
jícím vysokých škol ve Vídni, kteří jsou srbskými pří
slušníky a mají státní stipendium, vzdáliti se třeba jen
na 1 den z Vídně bez ohlášení na vyslanectví — V Ra

které budou prý všechny zrušeny. — Na schůzi profeso
rů středoškolských v Zadru usneseno, aby žáci prvních

listopadu předepsané hnědé uniformy. Ve vyšších tří
dách bude uniformování provedeno postupně do 3 let. —
Říšský kancléř německý vydal nařízení, jimž se zavá
dějí tělesné tresty pro domorodé vojsko zámořských 0

seržanti 25 rán Iblí. Vedle toho jest dovoleno bičování
a uvěznění. Zářící německá kultura. — V Petrohradě
stávkovalo 110.000 dělníků na znamení protestu proti
nepokojům v Baku.

Divoké kachny hubitelí komárů. Už dávno zjistili
přírodopisci že divoké kachny lapají vebmi.mnoho vod
ního hmyzu, hlavně larev, komárů, které žijí ve vodáců
až do svého dokonalého vyvinutí. Okolí saského města
Lipska trpi velmi komáry a proto navrhuje ředilei z0
ologické zahrady v Lipsku, dr. Helbing, aby k odstraně
ní trýzně komáří usazeny byly v okolí Lipska divoké
kachny. Také Frankfurt a Liibek mají v úmyslu učiniti

Ryby létající vyskakují nad hladinu a dovedou v
plochém oblouku překétnouti i značnou vzdálenost (200
metrů i více). Je to eksocoetus volitans. severněji ho za
stupuje příbuzný exsiliens, ve Středozemním moři da
ctylopterus volitans a trigla lucerna, v indických vo
dách pterois volitans. Způsob letu u všech těchto ryb
zdá se být stejný. Orgánem pohybu v před je mocná
ploutev ocasní, jejíž dolní část je větší horní. Ryba se
rozežene vodou a pomocí silného svalstva trupového
vymrští se v plochém oblouku z vody. Někteří pozoro
vatelé udávají rázy křídlovitých ploutví. Za letu však
sou prsní ploutve nehybně rozprostřeny, takže ryba se
pohybuje pouze účinkem počátečního rozběhu; ploutve
slouží jen jako padák; zároveň zachycují svislé proudy
vzduchové, jak povstávají nad hřebeny vln nebo u lod
ních boků a napomáhají tim rybě ve vznášení a udržení
se ve vzduchu. Tělo ryby při letu má polohu vodorov
nou s ploutvemi hrudními, poněkud do výše namířenými.
Později se tělo ocasem sklání hlouběji, až se ploutev
ocasní ponoří do hřebenu některé vlny, načež ryba buď
zmizí v moři, nebo novým odrazem znovu se dá v let.

často jiným směrem než původně. Že by při vymrštění
z vody napomáhal také veliký vzdušný měchýř, jak
myslí Floericke, je nepravděpodobno, za to však jest
asi správná jeho domněnka, že letem se chrání ryby
před útokem jiných dravých ryb.

Svaz Českého Díla v Praze 1.660. vysvětluje svůj
velice naléhavý úkot takto: Převraty výrobní techniky.
jež způsobily, že zatlačena byla oduševnělá práce jed
notlivce bromadnou výrobou, zdůraznily potřebu, aby
účelně a cílevědomě byly pěstovány snahy umělecké
v průmyslu a ve veškeré výrobě. Je-li úkolem nynější
výroby vyhovovati zvýšeným hospodářským potřebám,
jest s druhé strary tím naléhavějším úkolem umění pe
čovati o to, aby potřeby tyto byly ukájeny výrobky
vkusnými. Poznání toto proniklo nyní téměř všeobecně
a vyvolalo mocné hnutí směřující ku nápravě poměrů.
Vzniklo v Anglii Iniciativou slavného Ruskina. Sestou
pili jsme se tedy za tím účelem, abychom působli ku

součiníosti umění, průmyslu a řemesel,podpornjíce,:všec
chny snahy, které- mohou propůjčiti české výrobě. u
měleckou svéráznost a samostatnost. Úkol tento. dali
jsme za základ nové naší kulturní organisaci, kterou
jsme nazvali Svazem Českého Díla. Vykonali jsme ve
škeré přípravné práce a ustavili Svaz Českého Díla a
zveme nyní súčastněné vrstvy naší veřejnosti, aby se s
námi spojily k tomuto kulturnímu záshižnému dílu, při
stupujíce ku Svazu Českého Díla za členy a „podporu«
jíce jeho snalry ku dosažení vytčeného cHle.Chceme pů
sobiti k tomu, aby byl pěstován -nejen soplad průmyslo
vě i řemeslné výroby s uměnkn, nýbrž aby byt také:
vytvořen pevný a zdravý základ pro uměleckou výrobu
a aby také smysl i vkus obecenstva byl v tomto směru
účelně pěstován a vychováván. Jsme sí plně vědomi:
obtíží vytčenéhoúkolu,avšak'doufáme pevně,že ve:
Svazu Českého DHa sdrůží se ku společné práci všich

šlechtění výroby za součinnosti umění a kdož majt po
rozumění pro to, že účelněorganisovanou společnou prá
ci kýžený výsledek nemine.

Zemědělstvím živý se ze 100 obyvatelů v Rusku:
To, v halii 69, v Rakousko-Uhersku 55, v Japonsku 50,
v Kanadě 46, ve Spoj. Státech severoamerických 47. ve
Francii 46, v Dánsku 38, v Německu 35, v Belgii 21, v
Britanii 17. Z toho patrno, že naše říše dosud patří k
těm, kdež zemědělství jest hlavním zaměstnáním oby
vatelstva, ač i u nás již průmysl a obchod v některých
krajinách zemědělství zatlačil na druhé místo.

Naačiti se vařiti mejen domácí, ale | vybranou
stravu, 'péci cukroví. dorty, zavařovatí ovoce, vůbec
všemu, co ku kuchařskému umění patří. mohou se
slečny a dívky naučiti v klášteře Sester Nejsv. Sváto
sti v Čes. Budějovicích, Rudolfovská ulice č. 27. A sice
dopoledne se vaří a odpoledne se mohou učiti šití bílé

pracím. Žádosti buďtež řízeny na ředitelství ústavu
v témže klášteře.

MAGGI" kostky po 58h
jsou nejlepší!
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š Jan Horák, *
= soukenník i
Ě. Rychnověnad Kněžnouizasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších drohů pravých

winěných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo

v . zemských. 19Cetná namámí zvlálté z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu zs

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku.

Volojemné látky mataláry. A
Též na splátky bez zvýšení cen! n
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VARHANY HARMONIAASA)
VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY.
OBRÁZKOVÉ CEN
NÍKY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU

1860.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU.
NEJČESTNĚJŠÍ Vy
ZNAMENÁNÍ
CÍS. AKRÁL.DVORNÍ
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Stoupencům našich organisací.
Odporučojeme vřele křesťanský český závod

vyšívašokašičok»Záštita«vGhrasti
uChrudimi.

Veškeré prádlo pánské i dámeké, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodoché vzorně ob
stará „Záětita“. Veď. duchovenstvanaskytá se sde
přílešitost koupiti prádlo kostelní, saračené dle
předpisu sa ceny mírné. Učiáte objednávku na
skonšku a budete jistě spokojení|

OR-Odporačujtevesvémokoli! Rj



Nejhygieničtější mléko

a n ýboré zněho,

mléko pasteurisované
*dodává denně čerstvé v nejlevnější ceně a

aw- nejlepší jakosti -©

Parní mlékárna
vwHradol Králové, Malé náměstí.

Nejmodernějšízařízení.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkolcovské výrobní společenstvo
m ,„Wzájemnost““
ae- v Hronově čís. 180. >
— Vývoz lnčného a modního zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k simní senoně:
illodní látky vlněnéi dámskéi panské
plátna,damašky,ubrasy,ru zehry na košile,

— — šaty atd., překrásných modníchvzorů. — -=Mp-Výbavy pro nevěsty >
„za levné, pevné, ceny. Velkol výběr. línoho po
(hvalajch uznání. — "Obj rd ceně přes 20 K szasí

láme vyplacené. 1 balík zmzbytků vkoetě ropůrojennh- = sa . === =
Křesť.-sociál.podník!

„gp“ Vpodnikutomto Isetéž bespečněuložiti "S
vklady proti G" úrokování.

-Podnikpodléhá revisi Zemskéhovýboru král, Ceakého= sZemskéhoSvazu.

Obdržíte to nejlepět!

Velice poučná pojednání
jsou uložena v brožurách, jež vycházejí měsíčně

pod titulem »Časové Úvahy«.
Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed

notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >Časové Úvahy vy
cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsou již rozebrány. : =

-Posud však jsou na skladě u větším množství
tyto úvahy: . Cena v hal.Větese z dějin -< +- ©
"OslavaHusova -++ 8
"Žaloba vyděděnce XX. věku (pojednání o li

beralísmu)-© © © ©++'Husitstvíasvoboda—-<-« -+ . 8
Zpráva o sjezdě českoslovanských katolíků v

HradciKrálové -+ +.
'Vellký biskup (životopis biskupa Eduarda Jana

Nep. Brynycha) ————————Ů.,.,.Ů

!Pokora a náboženství . 
«' Několik slov o papežství 
"Katakomby . -< * 

Plus VIL a Napoleon 
„ Česká konfesse - - - - - 
- Moderní náboženství Masarykovo .
, Jubileum mariánské a Lu
:Spojencisplritistů
-Z domácnosti soclálních demokratů:

I. řada 0
Ho >.
HL >.„Braňmese4skoa-o

„Návětěvou u Slovanů (o Polácích a Slovácích)Volnékapitolyospořivosti- - - - 
Soclálnívýznamsvěcenízeděle—-- - 

; Svobodná škola- 
- Jesultéajejichprotivníhí. ..

Při objednávkách brožur v ceně od 8 do 24h
nečítá se frankatuta tehdy, objednají-li se aspoň
4 výtisky. ,

Celoroční předplatné na běžný ročujk (12 bro

výtisk jediný, nutno přidati k
žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán
-udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
-tisků připočítávají se na porto 4 hal.

Při hromadných
veliké slevy. Objedná-i se zvlášť velký počet

' brožur, činí slova až 50 procent.
Z toho všeho patrno, že z vydávání našich

„poučných brožur není finančního zisku, a že na
-opak vydavatelstvo 'v zájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

„Proto nechť každý upřímný katolík podporuje
-těnto záslužný podnikl

Objednávky vyřizuje obratem
“ Administrace »Česových Úval«
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í Paramonta.

lgráce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

(bratr P, S. Hoškudly, (uráře vo Výpraehtialek)
e P. T. veledůstoja. duchovemstva

ovůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní $
Cenaíky,vzorkyi roachahotovánaukázkuf

se na požádánífrankozašlon.

JoS. ROUS,
rům. závod řez

„pozlacovačský a
oltářnictví

doporučuje svůj odborný závod
prokostelnípráce.===

Renovovánístarých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za oeny mírné. —=

Nové oltáře, kazatelny, křížové
oesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším

provedení.

Rozpočty a informační cesty
zdarma a bez závazku. .

První oeny na všech obeslaných
výstavách.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
wg- a vóna dítkám Wa

poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Oharitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 66
případech úmrtí celkem 79.11788 K, získav 772
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,

jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučlena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým při
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje téžmp“věno "Ii

Joe, ameb také při úmrtí těch,kteří je do odboruvěnného přihlásili.

Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží
tolik koran, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

; Jinoohy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
: dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
| jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

BB. rok věku svého. 6 E je pro všecky
stejné, rovněž po 1 K vo výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme,

Adressa zní:

Spolek „Ohartas“ v Hradci Králové
Dr.Frant. Beyl, Váci. Jenšovský,

jednatel.předseda.
-ad

: | Založeno r. 1802..
SPECIALITA ;

pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy.
hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,

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

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého tiane
coguacu, srěmskéslivovice Jakoži pův.jam.
ramu a ů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášťvýhodné ceny.

: ; »

areÚt/ii T DLNNKOA
kostelní [ERTa DRYTOT

ov RO(od
okna £2xzsedníL Po

vůní Dorpr táFr. Uhlíř,Š$a 3 MZD

umělésklenářstvíamalbaskla rm n n
v Třebechovicíchu Hradce |OKOXY edKrát KOK

ey ÚČTŮ O
Onztky»roguenapodáníČEAa.

zís Elektrické
NJ mmsvětlo m
= přenos síly pro továrny,

hotely, domy, villy atd.
zařizuje

Jos. Ježek,
| alektrotochmický závod

lh v EAradoci Král.

Hromosvody
staví a jich opravy pro

vádí velmi pečlivě a přesně.

Zal. 1860. Zal. 1850

Karel Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstva a sl.
patroná úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronsu a jiných
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

provedení dle liturg. předpisů.em ruční práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu

ařísení provádí se 00 nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.„OU

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

Biskopská knihtiskárna.



K výběru vhodné
soupravy ložnic, n

jídelenatd. === sie
Levné ceny, řemeslnásolidní práce.

(Na Cikánee.)

a. Americkéstolyja- !
"p lousiové a zařízení|

EEEpro kanceláře.Tm
Vklady na knižkyzůrokuje

čen WF4 kb-u
Městská spořitelna
ve Vysokém Mýtě,

28něžručíobec Jest tedyvkladve
Vysokomýts vždy zcela bez uložen. Oko

l
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n a T- CA m 9 4 M .
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Veledůstojnéma
duchovenstvu a

olavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
pečiti veškeré kostelní nádov) a

BAEÍ a 16: monstrance,kabeby
cibáře, obly, stake poelál J.svícny, larnipy, telnice, kropemky
ald. vvé olasiní , předpisám
církevním vyhovující. Staré před

opravuje vpůvodní intenci av ohnislatí astříbří nebo protido

o 2novéná dotovéneb výkresy na ©
Řáskufanko bes závozností konpě,
Vás se posílá posolssné. Práce ruční.

K jako:řetězůmadonek, , aků, náramkůatd. Motářeké
proton, tabulěrky, Wdelnínáčiníse stříbrapravěho1čínskéhovždynaakladě.
Staráslate,stříbroadrahobomykupujeua nejvyššíceny

"IUIBDPZEEUIOUOEA41G90dZ0o2M

P SSS NÉ 6-3SžSSSŘĚk | | JANSTANĚK,
SB355 88 „ $ < paslěaoiselourE78, Šp s st = Praha-L-079.,ul.KarolinySvětlé,čís.12.n.SaBRsEs srší a : :

p uždš kzz50y P I v jednoduchémia B Š — -ĚŮB : - » přepychovémmo
Babě vě Pa8, Š ď der.provedeníry
8 E = p ohle zhotovíuměl.
ES84 E“ SBB: n B závodknihařský::

= © Ux Gx s RPOBYREZHOŘ Richarda Šimáčka
w Hradoš Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Značné ulehčení v praní
poskytují

KARIN..
Jsou nejdokonalejší, prádlo netrhají, s0

lidně stavěné, přitom levné.

ad pMNO 5,(S
2 ř

V A Že U ; »20 bkM VÁha6 4

/:ZS
M

7

© 7 9 E
M V VRE

/ VĚKk

prací
stroje

Za původní cény tovární. nabízí

František Přibyl,
strojní zámečník a výroba nábytku

v Hradci Králové.

máselniček, zahradních secích
strojků rozprodám.

Račte si tyto stroje bez závazku koupě
v mých skladech prohlédnouti.

—— =W —4 -—

„IKarin" ochrannásnámka.

s odbytouIi. třídouměčšť.neb
střední školy

medicin. drogerie.
Příležitost k řádnému, odbornému vzdělání

Nabídky pod značkou „Budouemost“ přijímá
administra0e t. |. |

Faráře L. Hory

VADE MECUM|
ylinný léčivý přípravek)

jest nedostižitelnýOChranný pProstře
dek proti nevolnosti doma, ve

vlaku | na moři.

Žádejte po 150, 3 a 5 K ve všech řádných
drogeriích neb u firmy

„Vade mecum“, Dašice (Čechy).

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

Český
květinový
| MED

se zárukou neporušenosti prodává
po celýrok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

*£poyfajmspyr82

BA,9U0A0UOBP"Ldi

Továrna na cottagová americká

HARMONIA=
též evropského systému

RUDOLTPAIKR4 SPOL.|
v Hradci Králové.

Podálová hermeomie obou soustav v každé veli
kosti, pro kostel, školu | ku cvičení. ==——



Poslanec Choc o Švihově vlně. Do posledního
čísla svého vinohradského orgánu napsal posla
nec Choc podepsaný článek o samosprávě zem
ské a v úvodu praví, že zájem 0 samosprávu byl
zatlačen do pozadí »tahanicí české veřejnosti 9
Švihovu vinu či nevinu, neboli správně řečeno,
o jeho vinu větší či menší.« »Neboť«, pokračuje
dále, »že již o Švihově neviněmluviti nelze, ply
ne z jeho tak zvané zpovědi, v níž jsou obsažena
přiznání k věcem ještě ničemnějším, než bylo v
jeho výpovědí před porotou. Tak daleko již dnes
česká veřejnost jest, že to, k čemu se ten člověk
ve zpovědi přiznal, nalézá daleko horší než každé
konfidentství, ať již »honorované« nebo »nehono
rované«. Posl. Choc tímto odsudkem —odsoudil
nejen dra Švihu, nýbrž i jeho zastance prof. dra
T. G. Masaryka.

Jak se udržují zbytečné uěmecké střední ško
ly, toho příklad vidíme na německé reálce ve
Znojmě. Na tomto ústavě vykonalo letos 18 žáků
zkoušku dospělosti. Z nich 9 jest z ciziny, t. i. 6
z Dol. Rakous, 3 z Čech; Moravanů je z nich také
9, dva až z Brna a Rýmařova a pouze 7 je ze
Znojma a okolí; jména těchto studentů jsou zají
mavá. Jsou to; Caha Jan, Kokeš Frant., Mašek
Fr. ze Znojma, Potůček Al. z Našetic, Růžička Ar
nold z Vranov. Vsi, Stejskal Jan z Kuchařovic —
mezi těmito čistě českými jmény jediný Wienin
ger Jos. z Lukova vypadá po německu. De facto
tedy pouze sedm žáků z okolí, pro něž reálka po
stavena, a z těch pouze jediný s německým jmé
nem. Tak se Němci zaopatřují školami a stát se
okrádá o peníze.

Vzácný nález. Píše se bratrskému »Hlasu Li
du«: Nalezena byla při kopání stoky starobylá hli
něná nádoba pod Tannaberkem blíže německé ves
nice Donau (Hájek) v průsmyku všerubském, Bylo
v ní přes 500 kusů starých stříbrných českých
grošů dvojího druhu. Na jednom z nich, srovnávaje
více mincí spolu, přečetl jsem po delším luštění
kolem české koruny slova: Wenceslavs Tertius.
Na rubu jest český lev, kolem něho ještě několik
letopočtů a písmen, která však dosud nebylo lze
přečísti; jsou na samotném okraji a necelá. Na
druhém druhu čte se dosti snadno kolem české
koruny: Karolus Primus. Na rubu opět český lev,
kolem písmena rovněž nesnadno čitelná. Ač jsem
hned pátral po starobylé nádobě, nebylo lze ji ni
kterak zachrániti. Zbývá pouze několik střepů,
které se v ruce rozpadávají. Ve vesnici Donau
hrají si děti s »plíšky« stříbrnými, libě zvonícími —
600 let starými. Však dlouho s ními těšiti se ne
budou. Mařitel, na jehož pozemku byla nádoba
nalezena, chce peníze všecky dostati (do své ruky)
— ví, že nález je vzácný. Patrně kdosi před bit
vou, jichž bylo ve zdejší krajině svedeno dosti —
pochoval si bezpečně svůj majetek do lina země
tři čtvrtě metru hluboko na — 60 let a pak již
se nevrátil, aby poklad svůj vyzvedl. Padnul-li v
boji, nepotřeboval jich více — ani tisíce stříbrných
grošů neměly pro něho již ceny pražádné. Mince
isou as tři čtvrtě milimetrů silné, velikosti dvou
koruny. Mohou býti velmi vzácné, poněvadž Vá
clav HI jen jeden rok panoval (1305—1306).

Léčení Idlotismu. Na den Petra a Pavla měl v
Lékařské Akademii v Paříži Rus dr. Voronov před

vyvinutelnost dětí a idiotism. Dávno je známo, že
obojí je nemoc, mající původ v nedostatečném
fungování: štítné žlázy. Děti s touto vadou maji
stařecký vzhled, jsou ospalé, jejich pohyby mdlé,
řeč obtížná, nerostou, málo nebo špatně vnímají
vrější dojmy. Mozek jejich jest jakoby zatížený,

- nechce se mu pracovati. Výtažky ze štítné žlázy
zlepšují jejich stav, ale jakmile léčení se zastaví.
upadají ve stav předešlý k velikému žalu svých

*rodin. i4letý chlapec, takto nemocný, dostal se v
Nizze do léčení k dru Voronovu. Bylo očividno, že
by ho vyléčiti bylo možno, kdyby se mu dostalo
zdravého orgánu, v kterém je příčina jeho nemo
ci. Ale kde jej vzíti? Dr. Voronov navrhl rodičům
nemocného, aby si každý dal vyříznouti část štít
né žlázy a věnovati ji k uzdravení svého syna.
Ale rodiče odmítli. Tu napadla Voronovu dobrá,
ale velice smělá myšlenka. V jeho laboratoři byla
chována mladá opice z rodu paviánů. Voronov se
rozhodl, že jí vezme část štítné žlázy a přenese
na chlapce. Operaci provedl v nizzské nemocnici
za přítomnosti 17 lékařů. Když u chlapce otevřeli
to místo, kde je štítná žláza, našli, že levá a pro
střední část její byla tenkou, skoro bezkrevnou
destičkou. Část pavianovy žlázy byla přišita ne
mocnému a kožní rána zavřena. Operace sepoda
řila výborně. Přenesená žláza srostla se žlázou
chlapcovou, začala fungovat, a hned se lepšil stav
nemocného. Tvář jeho znenáhla ztrácela žlutou
barvu, nos a rty odulost, ovál tváře se prodloužil,
chlapec se oživil, dováděl a žertoval. Všichni jeho
učitelé konstatovali, že se jeho schopnosti rozví
její, Jako by se Ho dotkl kouzelný proutek. Kon

statoval to i profesor bordeauxské university Hob
bes, jenž chlapce každé dvě neděle navštěvoval.
Spolu se chlapec rozvíjel i tělesně. — Francouzští
akademikové odměnili objev ruského lékaře hluč
ným potleskem.

Snažná prosba z Vídně. Roku 1875 počala Jed

obtíže, svou blahodárnou činnost na záchranu duší
nesmrtelných lidu českého ve Vídni. Získala nej
prve-kostel sv. Anny a nyní již v osmi kostelích
obstarává české služby Boží, ovšem vše na vlastn
výlohy, které nyní již ročně činí 14.000 K. Roku
1908 podařilo se jí splniti přání lidu českého, aby
aspoň jeden kostel ve Vídni náležel úplně lidu Če
skému, jak jej mají Vlaši, Poláci a Francouzi. Stalo
se to pouze štědrostí skutečně knížecí J. Osv. p.
hraběte Jana Harracha, jenž byl protektorem Jed
noty. Týž věnoval 100.000 K, a tak umožněn kup
kostela ctih. řeholnic v III. okr., Rennweg 63. Tam
nyní po celý rok a každý den konají se české služ
by Boží, kdežto v ostatních jsou pouze V neděli a
ve svátek dovoleny a na I až 1 a půl hodiny ob
mezeny.

Když Jednota pomocí J. Osvícenosti odvážila
se koupiti kostel a část kláštera, kde jest též stálá
útulna pro české učně a byt pro duchovenstvo
Nejsv. Svátosti z Č. Budějovic, kojila se tou pev
nou nadějí, že nejen duchovenstvo, ale zvláště i
česká šlechta a národ český vůbec bude to považo
vati nejen za svou povinnost, ale i za národní čest
dokončiti, co započal šlechetný a štědrý protektor
hrabě Harrach. Než bohužel zklamala se; dluh 200
tisíc korun vázne ještě na našem kostelu a vkročí
me-li do něho, splakali bychom, vidouce, jak omít
ka se stěn opadává a tak ten kostel hyzdí. Co si
pomyslí ti Němci, vidouce tu bídu? Nepohrdnou
tím národem českým, který tolik se vychloubá a
není s to, vlastně nestará se o to, aby nehyzdil
dluh 200.000 K český kostel v hlavním městě moc

postoupilo v nápravě poměrů ani o krok. A par
larmentarismus anglický? Do očí se mu vysmáli
protestanté ulsterští. Jest tedy otázkou, zda by par
lament lépe rozhodoval a měl větší vážnost, až by
do něho vstoupily v Anglii ženy. I kdyby se přece

ment nikdy všehojivým lékem. Proto jest také na
prosto nepřípustno domáhati se vstupu do záko
nodárných sborů barbarskými skutky sufražetek.
Právě postupující kultura má velikou povinnost
vystoupiti proti zjevům tak zvlčilým a vykázati
přísně do příslušných mezí útočnice, které kazí s
jízhvostí zločinnou veliké pomníky lidské kultury.

H. Bettauer v »Bohemii« uveřejnil svou roz
mluvu se sufražetkou Sylvií Paukhurstovou za její
vídeňské návštěvy. Když se jí tázal Bettauer, zda
jest mravno a omluvitelno ničení majetku a zapa
lování budov, odpověděla: »Mravné? Dobré? Ne
vím a také nás všechny to vůbec nezajímá. Je to
nutno. S demonstracemi, peticemi a hromadnými
průvody nedostaly jsme se ani o krok ku předu.
Hořící domy, roztříštěná okna, výbuchy nás k cíli
dovedou. V politice je dobré a správné to, co je
prospěšné, co vede k cíli. Není velikým nazýván
státník, který s chytrým, pěkně vymyšlenýmm plá

ať prostředky jakýmikoliv. Pro naši činnost je
měřítko jen jediné: úspěch nebo neúspěch. Úspěch
bude náš a příští věky budou nás velebit a jistě
nebudou vypočítávat, kolik peněz bylo naším bo
jem zmrháno. Francouzská revoluce osvobodila lid
stvo potoky krve. A my i bez svolení mužů si do
volíme osvobodit ženu cestou nekrvavou, zápal
kami a kladivem.« — Taková morálka by zavedla

ve století —-nejosvícenějším. Komu to tedy vlast

ven!? Všechny prosby na česká města, záložny a
spořitelny házejí se do koše. Zámožní laikové sice
tisíce věnují na podniky národní, ale na český ko
stel ve Vídní a na české Bohoslužby nemají ani
haléře.

Jen duchovenstvo, beztoho zatížené mnohými
sbírkami doma, pamatuje a podporuje dílo Jedno
ty sv. Methoděje a tu v čele stojí diecése Králové

diecése pravidelně každý rok zasílá značnou pod
poru Jednotě sv. Methoděje, letos opět zaslala 900
korun. Bůh rač všem dobrodincům a vlb. ducho
venstvu hojně odměniti. Než duchovenstvo a ti
chudí jeho farníci nemohou dostatečnou nám po
skytnouti podporu. Jestliže česká šlechta, města,
záložny, spořitelny a zámožní lalkové nám nepři
idou ku pomoci. jest obava, že nejen kostel náš
čeká pohroma, ale že i těch těžce vydobytých če
ských služeb Božích musíme se vzdáti. Co se pak
stane s tím lidem českým? O, ve Vídni jest dosti
svůdců, kteří náš lid oloupí o víru a vženou jej do
míst. kde zahyne. Kdo přispěje na České bohosluž
by, posílí tím a povzbudí ve Vídni i naše národní
snahy. Kéž nás domovina neopustí! O to snažně
prosíme. Pomoz, kdo můžeš! Milodary buďte zasí
lány: Jednota sv. Methoděje, Vídeň III, Rennweg

FOTO-P STROJEa Triedrya
dalekohledy

Jen světoznámých
známek, dodává

firma: £

Ladislav Švestka, Praha, Václavské n. 53.
Úvěru hodným osobám též mírné měsíční eplstky. Žádejte cenníky.

Co už vykonaly sutražetky. »MorningPost«
konstatuje, že tyto ženy, bojující pro svoumyšlen
ku všemi prostředky, od r. 1913 obrátily v popel
osm kostelů a devět jich zničily jen částečně. Ve
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Stačí-li k účelné životosprávě věda. | Již dr.
Mareš jasně dokázal, že věda sice rozum osvěcuje,
ale při tom neporoučí lidské vůli. Úkol vědy vyčer
pává se zcela odkrytím pravdy, ale věda nemůže
člověka donutit, aby „pravdu následoval. Na př.
nejlepší počtáři často obnosy zpronevěří, vzděla
né matky nestarají se o děti, učitelé humanity kle
paří, bystří sociologové nejednou zradili dělnictvo
za peníze přijaté od továrníků atd.

Nyní v 7. čísle »Hlídky« čteme tato slova:
»Gideon Spicker podotýká zcela správně, že ni
kdy nebyla volnost myšlení a bádání tak velikou,
jako nyní; i pud po vědění prý nebyl nikdy tak sil
ným a »přece nepožívá filosofie žádné vážnosti a
důvěry.« »Chce-li být pouze empirickou vědou, zů
stává na poloviční cestě stát.« »Filosofie jest 0
pravdu v zoufalé situaci.« Úkolem jejím je rozlu
štění nejvyšších problémů (záhad) a »na konci vý
voje, dva tisíce pět set let trvajícího, přichází ko
nečně k náhledu, že to vůbec není jejím úkolem,
že filosofie jako vědy dosud vůbec ještě ani ne
bylo.« »Filosofie ztratí veškeren vliv na život,
mravnost a náboženství.«

Když rozum nevedl k cíli — k pevnému pře
svědčení, hledaly se cesty nové a přiřknut v té
příčině primát (prvenství) vůli, citu nebo životu.
Pevné přesvědčení není dílem rozumových důka
zů, neochvějných pádných důvodů, proti nimž váž
ná věda nemůže ničeho narnítat, nýbrž dílem vůle,
jejího nejvniternějšího přání, a mimo to i stránky
citové. Názoru toho zastává se Paulsen na různých
místech svých spisů. Ano Paulsen jde tak daleko,
že nazývá víru — akt vůle — prvkem a dokonce

V. prvním
svazku díla »System der Ethik« 148. pí$e, že pře
svědčení o tom neb onom názoru na svět závisí na
citu, v němž jsou prý nejhlubší kořeny každého
přesvědčení vůbec.

Na. rozhodující vliv vůle a jejich affektů na
přesvědčení upozorňuje i Falckenberg. Dle jasných
slov filosofových není osobní přesvědčenívýsled
kem namáhavé práce vědecké, nýbrž předpokla
dem jejím. Předpoklady tedy rozhodují a ne vč
decké důvody! Proto se asi této vědě říká také
nepředpojatá!

Dle Ludvíka Steina jsou filosofické systemy

bylo zcela požárem zničeno, 18 částečně, 42 Spor
tovní budovv, 23 školy, nádraží a jiné veřejné bu
dovy byly buď úplně nebo částečně pobořeny. De
set atentátů provedly sufražetky na obrazy a ve
řejné galerie. Škoda, jimi způsobená, odhaduje se
na 10 milionů korun. K tomu třeba ještě připočítat
neodhadnutelnou škodu, způsobenou na slavných
obrazech a historických kostelích.

A teď se ptejte, co ty divoké ženy vykonaly
velikého pro skutečnou kulturu. O každé chycen“
sufražetce by mělo býti konstatováno, jak si hledí
povinností nejbližších, aby se pak na základě sta
tistiky posoudilo obecně, zda zaslouží ty ženy, aby
jim byl svěřen politický a hospodářský osud státu.
Počínají si tak, jako by hlasovací právo žen bylo
jediným lékem na neduhy současné doby. Zatím
však z Ameriky a Austrálie si mohly vzítipoučení,
že v místech ženského hlasovacího práva se ně

cův. Z toho důvodu není žádné definitivní filosotle
s jistými pravdami a nemůže být žádného ucele
ného názoru na svět. Nejenom že každá doba má
svůj zvláštní typus myšlenkový, nýbrž každá 0
sobnost zvláštního střihu (!) má nutně svůj zvlášt
ní světový názor. Ne rozum a věda, nýbrž přání
a naděje rozhodují o jejich přesvědčení. Co nazý
váme přírodou, je prý velký. universální fonograf,
který nám pouze takové melodie -hraje, jež jsme
do něho zpívali. O objektivních myslitelích rozu
mu píše, že filosofují hlavou, o subjektivních, že
filosofují srdcem a citem. Stein upozorňuje na do
znání Rousseau-ovo, jenž o svých spisech tvrdil,
že jsou pouhým otiskem (Siegelabzdruck) jeho 0
sobnosti. Nejinak smýšlel i Fichte: »Jakou filosofii
kdo má, závisí na tom, jakým člověkem jest.«

Adickes, prof. filosofie, přiřkl rozhodující slovo
v přesvědčení srdci: >v něm, ne ve věcech a jejich



vědeckém prozkoumání ani ne v logických -úvahách
dlužno hledat kořen k světovému názoru jednotliv
covu.«

Fichte dí, že přesvědčení jeho pochází ze srd
ce: »Dějiny mého myšlenkového vývoje jsou ději
nami mého srdce.« O. Fliget praví o Wundtově
systemu, že jeho voluntarismus považuje za druh
vůle a že se tím vůli dává rozhodující slovo ve fi
losofii.

Theobald Ziegler dí, že nejdůležitější pravdy
se nám nepodávají exaktní vědou, nýbrž básnický
mi plody; básníky nazývá »věštci lidstva«, již nás
o smyslu života poučují.

Pozoruhodný článek uveřejnil soukromý docent
filosofie v Berlíně — Frischeisen-Kóhler — ve vě
deckém časopise filosofickém. Pojednává v něm o
»historické anarchii filosofických systemů a o pro
blemu filosofie jako vědy«<.Hned na začátku dí, že
znalec dějin filosofie je naplněn ©obavami o tuto
vědu. »Pokud filosofie chce býti vědou, pokud ne
chce pouze osobní >riasonnement«<,nýbrž dokázané
větv podávat, uceleného a jednotného systemu do
sáhnout, nezdá se, že veškeré dějiny proti této
možnosti — dosáhnout tohoto cíle — mluví? ...
Každá filosofická epocha zdá se být naplněna ilusí,
každý velký filosof míní být tím, jemuž se poda
řilo poslední záhadu rozluštit, avšak každá epo
cha bývá vystřídána jinou, jež znovu poznává, jak
málo trvalého předcházejícího dokázala, každý fi
losof má svého nástupce a protivníka zároveň, kte
rý ho vyvrací; každá filosofie nosí svůj zárodek
smrti v sobě. Dějiny filosofického myšlení neuka
zují žádné souvislosti, žádného pokroku, naopak
chaos mínění a anarchii názorů a theorii, z nichž
žádná není dokázatelnou a přece vystupuje každá
se stejným nárokem na všeobecnou platnost. V tom
oboru je boj všech proti — všem. Domněnky vzni
kají, domněnky zanikají, a zůstává jen, jak se zdá,

rozporu a protitvrzení jen jediný soud vyvoditi
může — filosofie jako vědy není... Na str. 73.
téhož svazku dí, že vědeckost nové filosofie je pro
blematickou. Dle některých učenců je prý filosofie
jen potud vědou, pokud se zabývá jen svými ději
nami. sNení to svévole, není to povrchní módní
moudrost, jež k takové resignaci vede; dějiny sa
my, zdá se, hlásají každému, který slyšeti chce,
tisícerými jazyky, že Jednotný, vědeckými pro
středky dokázatelný světový názor je nemožný«
(str. 77). Spisovatel má pravdu, když píše, že jed
notlivec, který po pravdě o světě touží, nemá kdy
čekat, až věda svou nekonečnou úlohu dokončí.«

Tedy filosofie ve chvílích, kdy začula trium
fálně prohlašovat, že stojí na prahu pravd nejvyš
ších, že rozluští nejdůležitější otázky, najednou
sama poznala svou největší slabost, prohlašuje ban
krot ústy nejosvícenějších svých dvořanů. Filoso
fie ze základních problémů životních nerozluštila
nic, bere útočiště — k lidské vůli, k hnutím srdce.
Ale tu právě třímají žezlo systému náboženského.
Ty ukazují lidské vůli směr i za největších filosofi
ckých zmatků. Filosofie tedy po marných rozbě
zích sama nepřímo přiznává, jak bylo potřebí Zje
vení, po němž toužili již nejmoudřejší mužové do
by antické. Jak dlouho Zjevení pomohlo tam, kde
rozum lidský posud naprosto nestačil a filosofie
činnosti, pro rozum i vůli Zjevení vykonalo a vy
sama musí přiznati, že pro positivní složky lidské
konává v praksi mnohonásobně více než celé řady
filosofů vzájemně se potírajících.

Novohusitská věda. Stále vychází lépe na jevo,
iakou komedii tropili ti demagogové, kteří hlásali
do všech čtyř úhlů světových, že Husa vroucně ctí
proto, že prý — důkladně jeho spisy a skutky po
znali. O velikém, neodpustitelném podvodu, jaký
byl páchán na českém rozumu hromadně několik
desítiletí lživým »Pogiem«, ani nemluvíme. Když
v letech šedesátých minulého století vydal po prvé
české spisy Husovy Karel Jar. Erben asi ve 2000
výtiscích za dosti laciný peníz, nebyly u nás roz
prodány ani za půl století docela, a z rozprodaných
výtisků byla dobrá polovice v rukou katolických
kněží a klášterů. Zato však šly u nás v témž čase
na odbyt Herlešovy a jiné úžasně naivní romány.
Na počátku tohoto století odbírán houfně a velice
chválen jeden ruský krvák o době husitské. Byl
psán tak divoce, jako by si schválně dělal šašky
z trpělivého českého rozumu — ale přes to honem
v českém překladě rozprodáván.

Latinských spisů Husových všímali si vážně
-skoro jén katoličtí kněží. A nyní náš dr. Sedlák
podrobuje spisy tak podrobné a ve všem věcné
kritice, že trnou novohusité nad tím, co posud ne
věděli, ačkoli jim otevřel bránu k plnému poznání
sám Němec Loserth již před 30 lety. Ovšem trnou
jen ti málokteří, již si dávají práci se čtením Se
dlákových kritik.

Za dr. Sedlákem začínají belhati také na po
chvat někteří laikové, aby katolický kněz všecky
vavříny badatelské práce zcela jim neurval. Leč
pod formou zdánlivě vědeckou tají se nekritické
skokanství.

Sám dr. Sedlák poukazuje na práci jednoho ta
Jtového liberálního horivce v 3. sešitu svých >Stu
dií a textů« Dr. Dragutin Prohaska v Čas. pro mo
derní filologii (ve III. roč.) pojednal obšírně o po
měru Husova traktátu >O svatokupectví« ke spisu

Viklefovu >De simouia«. Dr. Sedlák kritisuje kriti
ka takto: >Poměr Husův k Viklefovu »De simonia«
určuje tím, že podává napřed obsah obou spisů,
naznačuje vždy, které myšlenky jsou Husem přeja
ty z Viklefa. Obraz, jejž si takto učiní čtenář o
závislosti Husově na Viklefovi, nemůže býti přesný.
Hus zajisté nepoužívá předlohy stejně, nýbrž pře
jímá někdy skutečně jen myšlenku, někdy i její
zpracování, někdy pak překládá doslovně i celé
části.Toho z pouhého obsahu nemůže čtenář poznati.
Pak se mu ovšem může namluviti, že s Viklelem
má Hus to společné, co musilo společné zůstati:
definici, doklady z círk. literatury a sv. Písma,
nařízení, jedním slovem fond theologický, kdežto
ve skutečnosti je Vikletův spis »De simonla« před
lohou, kterou Hus překládal, přejímaje její disposi
cl, hlavní myšlenky, citáty a namnoze překládaje
doslovně. ... V pravdě není ve spise »O svatoku
pectví« použito než Viklefova »De simonia«, »De
officio pastorali« a Dekalogu. Práce Prohaskova
je tedy po této stránce z části neúplná a z Části
nesprávná. V jednotlivostech pak jest až lehko
myslně nedbalá. Obsah spisu Viklefova nevystihu
je myšlenek mistrových a leckdy mu připisuje
tvrzení, jichž není ve spise.... V kap III. věta: Zá
kon .... týká se těch, kteří církev o duchovní po
klady tím olupují, že se světsky obohacují« dí pra
vý opak toho, co má Vlklef: »kteří olupují chrám,
t. j. svou duši o ctnost dotací, »aby jejich jméno
bylo stále jmenováno (pýchou)«. Klasická je věta:
>Svatokupci měli někdy dobré úmysly, ale špatné
výmluvy« a dále: »Papež Lev III. (má být Inno
cenc III.) pokládá sebe za auktoritu«! Co si má člo
věk pomysliti, čte-li v obsahu kap. IV. větu: »Jed
no pořekadlo praví: »Dobrý jest kněz, který kapi
tule radil, že jest nejlépe, když se zvolí cizinec«
a vidí-li, že to má býti překlad Viklefova: >Glosa
ordinaria ...« .... Neuměl-lito Prohaska pře
ložit, proč neopsal pěkného překladu Husova: při
chýlenie k dobré osobě z přirození žádosti a 2) jimž
člověk přichýlen jest, aby lepší stranu volil? Není
to také přesné, ale lze tomu aspoň rozuměti! A tak
to jde dále. Viklef mluví o >conditio tacita« a Pro
haska vykládá: Podmínky od papeže činěné se
zatajují; Viklef mluví o světských lidech, kteří sží
rají příjmy klášterů, a Prohaska má: Mniši napl
ňují své domy světskostmi; Viklef dí, že se vy
mlouvají řeholníci, řkůce že jsú velmi chudi a že
učiní veliký prospěch cierkvi svaté (Hus), a Pro
haska: »Plané výmluvy: že papež a církev jsou v
nouzi, že majetek je prospěšný« atd. atd. Zkrátka:
obsah Viklefova spisu jest velice nedbalý a chyb
ný. Prohaska si ostatně nedal ani tolik práce, aby
Viklefa pročetl důkladně a podal obsah sám, nýbrž
překládal jen anglické marginalie ve vydání Lon
dýnském a kladl je prostě za sebou! Než ani ob
sah spisu Husova není bez chyb. Především iest
Lápadna snaha Prohaskova pokaziti pěknou češtinu
Husovu... . Také věcně jest obsah nedokonalý a
nezřídka i chybný. Kacířství nespočívá na třech
sloupech, nýbrž má tři kmeny; svatokupectví není
pouhá výměna, nýbrž zvláště slove . . .; Martin,
Jan a Stašek nebyli kněží. Nemluvíme o »mistru
hluboké mysli«, nýbrž »hlubokých smysluov«<. Ne
jasné je, že biskup musí si i plášť zaphatiti (t. j.
pallium). ... K dalším, poněkud školáckým vývo
dům podotýkáme krátce: Viklefův argument na str.
108 jest nesrozumitelný — Viklef byl lepší logik.
Co praví Prohaska na str. 109 o Husově mínění o
antikristu, není správné; že slovy >Ale kdy se ty
řeči naplní« začíná mluviti Hus, jest zcela jasné.«
Tak pokračuje dr. Sedlák dále v drtivé kritice,
kterou zdůvodňuje přesvědčivými příklady. Ke
konci připomíná: »Neobíral bych se článkem Pro
haskovým, kdyby ho nebyl uveřejnil Časopis pro
moderní filologii a kdyby ho v Českém Časopise
historickém 1914 seš. 1. dva referenti, mezi nimi
sám F. P. ve zprávě o II. seš. Studií, pochvalně
nepřipománali. Nelze přece „doporučovati studie,

která takovým způsobem vědeckou práci polič
kuje.«

Tedy jen veliký pozor na moderní pracovníky
o době husitské! Kdyby jich nekontroloval učenec
tak bystrý, jako jest dr. Sedlák, natropili by i ve
vědeckých časopisech tolik zmatků, že by je sotva
ředno století odklidilo.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 168.
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Momentky z procesu choti francouzského mi
nistra pami Calllauxové, Již zmíněno, jak zastře
HMlachoť francouzského ministra financí šéfredak
tora »Figara« Calmetta, který na základě dobře
prostudovaného materiálu obviňoval zednářského
zištného hodnostáře z veliké korupce, prováděné
k vůli osobnímu prospěchu. Caillauxová vypálila
dne 16. března t. r. na Calmetta několik ran prý
více ze strachu před tím, jaká odhalení budou ještě
následovati, než z pomsty za to, co již bylo uve

řejněno. Choť ministrova slula dříve paní Clare
tiová. Dala se rožzvésti se svým mužem, Gaitanx
pak se svou první ženou, načež Claretiová vzala
si minist. Caillauxa. Ještě před zrušením prvého
ministrova sňatku vyměněny byly mezi Claretio
vou a Caillauxem důvěrné dopisy. Caillauxová
tvrdí, že se bála, aby dopisy ty Calmette neuve
řejnil. »Nár. Listy< k tomu dne 18. t. m. pozname
návají: >Na této pouhočiré domněnce zbudován
byl celý její plán Calmetta zavraždit proto, že by
snad Paříž mohla čísti dva milostné dopisy pět
let staré. Ani tehdy nebylo by bývalo prozrazení
těchte dopisů takovou aférou, aby se pro ni lidé
musili střílet, a nejvýš pan Claretie byl by měl
k tomu práva. Ale když se ho vzdal rozvodem, po
jav za manželku paní Guyadanovou a paní Clare
tiová stala se paní Caillauxovou — bylo vše v po
řádku. Je zřejmo, že motivy hrozného činu paní
Caillauxové byly nicotné. To však, že jí stačily,
aby čin provedla a ke všemu tak otrle provedla,
svědčí o něčem jiném: o zločinné povaze. Paní
Caillauxová dnes praví arciť, že chtěla Calmetta
jen »poznamenat« ... Tohoto výrazu a konečně
— sit venia verbo — i prostředku, užívají zpra
vidla nejtupější, nejsprostší žárlivé ženy, a zbraní
jejich bývá žíravina. Paní Caillauxová se však u
kázala povahou horší jich. Také chtěla prý Cal
metta jen poznamenat... a proto patrně vybrala
si místo jednoduchého revolveru komplikováný
browning, proto vlastnoručně celý jeho zásobník
naplnila všemi ranami, proto patrně učila se střílet
na Renettově střelnici do figury ... Kdyby paní
Caillauxová, jevící ve svém jednání tak úžasnou
odhodlanost, takovou energii a sílu vůlé, byla pro
stě po vraždě vyšetřujícímu soudci řekla: »Napa
dlo mně ho zabít — ten pud ovládl celou moji bv
toste — byla by mluvila pravdu, a byla by měla
i nárok na shovívavost, oceňující aspoň její u
přímnost v přiznání... Ale její ústup k zbabělé
vytáčce o »poznamenání« rozptyluje i poslední pa
vučiní milosrdného posuzování její afér“ a zbývá
tu jen zjev mstivé, hněvem soptící, na ctižádostné
ješitnosti hluboce raněné ženy, všeho schopné,
kterou k pondělní porotě nebude provázeti slitová
ní veřejnosti, nýbrž přání, aby po právu za svůj
čín byla souzena. Neboť i ona vyřkla nad mrtvolou
Calmettovou, že nechtěla nic než spravedlnost. —
Srad se jí dostane.«

Leč zákulisí celé aféry jeví se daleko horší,
než jak Caillauxová snaží se dokazovati. Calmette
posuzoval ministra výhradně jako osobu veřejně
činnou. Bez nejmenších narážek na rodinný život
zednářského ministra. Tvrdí se, že smrti šéfredak
tcrovy potřeboval daleko více ministr než jeho
choť. Calmette zahájil veliký zápas za očistu ve
řejrého života francouzského, vynasnažil se odkrý
vati politické šarlatánství zednářských šplhavců.
Když se předseda Albanel při přelíčení ptal obža
lované, zda se nemluvilo v druhém dopise o peně
zích, sama Caillauxová prohlásila po krátkém od
mlčení, že se zmiňoval její nynější choť mimocho
dem o vhodném umístění části svého jmění.

Svědek, redaktor »Figara« Lazarus prohlásil,
že ministr dal zavražditi svou ženou Calmetta a
to proto, že měl šéfredaktor v rukou jinou kom
promitující listinu; prý měl Calmette diplomatické
doklady takové důležitosti, že by byly stačily k
rozdrcení Caillauxa. Dle názoru svědka neměl Cal
mette v rukou nějakého intimního kompromitují
cího listu, týkajícího se paní ministrové.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.

Národohospoděřská hlídka.
Kdo zdražuje potraviny? »Hlas«<dokázal, že

drahotou není vinen rolník, nýbrž překupníci. Ve
městech naříkají na drahotu masa, rolník nemůže
dobytek výhodně prodati. Za tučné voly platí řez
ník 80 hal., za býky 72—74 hal., dobytka k chovu
je na všech trzích dosti, málo se prodává. Drahý
je dobytek vepřový, dobytek hovězí a telata jsou
proti rokům posledním lacinější. »Národní Listy«
uvádějí, že trh pražský na vepřový dobytek ovlá
dá několik zámožných velkoobchodníků, kteří uza
vřeli mezi sebou kartel, do něhož byli přinuceni
vstoupiti i ti nejmenší obchodníci. Kartel tento s
polskými obchodníky uzavřel úmluvu, že do Prahy
z nich žádný nebude dodávat zboží více, než kolik
s ním jest ujednáno. Obchodníci pražští nesmějí
koupiti zboží od jiného než od kartelu, jinak by
pozbyli kauci 1—10 tisíc korun a z každého kusu
5 K platili pokutu. — V Praze zemřel před několika
roky židovský obchodník dobytkem, jenž v době
několika let asi 500.000 korun vyzískal. Nešlo bý
zbaviti se překupníků a obstarávati u rolníků pří
mo dobytek? V Dánsku řezníci přímo kupují u
rolnických družstev, a rolník i měšťan si to po
chvaluje. Dnes na venkově dobytka rolník více
si hledí, dnes je dobré téměř všude železniční spo



"jení proti době dřívější, dnes hospodářské spolky
jsou. v každém
v mmnohýchvesnicích, v každé obci noviny seode
bírají, dnes přímý prodej na váhu dal by se pro
vésti bez handlířů. Mělo by se o tomto návrhu
jednat mezi dělnictvem, V městských radách a ve

„spolcích hospodářských. Masa, jak statistika do
kazuje, v-roku 1913 méně se pojedlo než r. 1912,
„zavmilo to napětí válečné a balkánská válka, ne
„dostatek peněz a práce: dobytka přibylo, takže
„dnes rolník, kdy na Moravě v přemnohých kra
„jích následkem sucha nouze o píci panuje, doby
tek prodati nemůže nebo prodává se škodou.

Obrovskýmzavodňovacím projektemzabývají
„se američtí inženýři. Republika Peru za doby In
ků, nežli Španělové zmocnili se vlády, slynula ú
rodností. V nynějším čase však zanedbáním umě
lých zavodňovacích zřízení proměnily se celé kra
jiny v neúrodnou poušť. Zejména v povodí řeky
Rio Tumbez jest ohromná plocha 5130 plošných
metrů následkem sucha neúrodná. Celá tato krajina
nalézá se nedaleko řeky Chipa, která jest nejvod
natější řekou jihoamerického západního pobřeží. V

-oblasti Rio Tumbez stávalo již za vlády Inků za
vodňovací zařízení, a celá tato krajina opatřena
byla sítí kanálů, které během času se zanesly ná
nosem. Staré kanály Inků byly až 13 metrů široké
a 4 metry hluboké a jejich délka činila až 160 km.
Větší část jejich jest ještě dobře zachována a mo
hly by se poměrně s nepatrným nákladem znovu
zříditi, Upravením zavodňovacích zřízení stalo by
se 150.000ha panenské půdy úrodnými. Půdy ne
bylo celá staletí využitkováno a poměry klimati
cké dovolují pěstování kokosových palem, bavlny,
kávy, Inu, konopí. Poměry jsou tak příznivy, že
zemáky mohou býti dvakrát do roka sklizeny, rý
že a rostlina ramie (obsahuje tkaninová vlákna)
třikráte, kukuřice a hrách dokonce čtyřikráte za
rok. Také tabák vykazoval by pětinásobnou roční

sklizeň. Náklad na zavodnění činil by 150.000liber
šterlinků.

Obrovské moderní lodi. V roce 1874 byla
»(ireat Island« s 4000 tunami největší lodí světa.
Dnes nehraje takováto loď v mezinárodní plavbě
žádnou roli. Šlo se ku předu v pravdě skokem.
Ještě v roce 1894 dasáhly velké transatlantické
parníky 11.000 tun, V nejbližším století vzrostly na
32.000 tun. A dnes, o 10 let později, jsme u 50.000
tun u lodi »Imperator«, jejíž lodní prostor předčí
o 4000 tun velký parník >Vaterland« hambursko
americké linie. Při tom V přítomném okamžiku ne
jeví se v postupu žádná stagnace prostě z toho
důvodu, že se ukázalo, že dopravní sazby velkých
lodí mohou býti zlevněny oproti malým lodím. A
však nejen velikost jednotlivých lodí v posledním
století pokročila, ale také úhrnný tunový obsah
obchodních lodí velice stoupl. V roce 1858bylo vy
stavěno lodí v celkovém obsahu 208.080 tun ná
vlastní účet a 28.474 tun pro zahraniční interesenty.
Paroplavební společnost, která byla majitelkou u
tonulé »Empress of Irrland«, žádala odškodného 8
niilionů marek, a samozřejmě že lodi velikosti »Im
peratoru« a »Vaterlandu« representují mnohem vět
ší cenu.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s T. 0.vHradoiKrál. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádank.A

Školský obzor.
Do koleje Arnošta z Pardubic v Praze přijme

se pro školní rok 1914-15 asi 50 katolických studu
jicích českých vysokých škol pražských na byt
s celým zaopatřením (mimo prádlo) za průměrný
měsíční poplatek 60 K. Žádosti, k nimž třeba přilo
žiti: a) křestní list, b) vysvědčení omajetkových
pcměrech, c) vysvědčení o posledních studiích, d)
vysvědčení lékařské, e) doporučení některého ka
tolického kněze, buďtež zaslány (s poštovní znám
kou na odpověď) správě koleje do 31. srpna. —
Další ustanovení atd. obsažena jsou V prospektu,
jenž zašle se na požádání.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku prováděníP kostelních vřeledoporučujeme mladoučeskoufinu absol. c. k. stát, školyřezbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Křesťanský živnostník.
>© Okresní Jednota živnostenských společenstev
v Hradci Králové konala 19. t. m. výborovou schů

zi zapředsejnstí p. Thoře a přítomnosti 12 členů zastupujících společenstva v Hradci Králové,
Černilově, Třebechovicích, Nechanicích, Novém
Hradci Králové a Pouchově. Kromě toho přítomen
byl místotajemník Ústředny dr. Wiškowský. Po

vyřízení formalit vyslechnuta zpráva jednatelská
a vzato s potěšením na vědomí, že podařilo se
právě ustaviti v Hradci Králové a Kuklenách živ
nostenská družstva úvěrová. Rovněž schválena
poslední zpráva pokladní, konstatující dobrý stav
finanční. Usneseno urychliti kroky za účelem pře
měny Jednoty v organisaci povinnou. Předseda
podal zprávu o zájezdu Zemské Jednoty do Vídně.
Vzato na vědomí pozvání obchodního gremia k
protestní schůzi daňové. Ustavující schůze krej
čovskéhod ružstva dodávkového odložena na pon
dělí 27. t. m. o 3. hod. odpol.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatetů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, a labského mostu 279.

Zprávy z roku 2914.

Týdenník »Žárovka« 20. srpna r. 2914 napsal:
>| pokrok má některé stinné stránky, jak dokazuje
veliká oční epidemie v městě Jasnově. Zdejší
obyvatelstvo jásalo, když se podařilo doktoru0
strovtipkovi nahraditi pacientům staré anebo choré
oči očima vydry kolčavko-kunovité. Operace a při
pojení nového oka za pomoci klihovatiny jantaro
škrobovité k očnímu nervu — to všecko dálo se
téměř bezbolestně. Leč jenom několik týdnů ope
rovaní lidé se těšili jasnému zraku, brzy začali
trpěti vleklým očním katarem, až celá hlava bo
lela. Příčina se lehce vyzkoumala. Ničemný krmič
těžce vypěstovaných tvorů, ačkoli mu byly svě
řeny nejmodernější přístroje ke zkoumání zdravot
ního stavu zvířecích očí, neoznámil v pravý čas,
že dva kusy trpí oční chorobou. Nyní již padesát
vyder jest stíženo oční epidemií, tak že bylo nutno
je odstraniti. Lékař, který na osudné neopatrnosti
má také veliký podíl, jest celý rozechvěn. Již ob
jednal řadu nových zvířat, aby přikročil k nové
operaci. Pochybujeme však, že nový pokus dočká
se při těchže lidech takového triumfu jako přede
šlý.«

22. srpna ozvala se »Světluška«: »Divíme se,
jak lékař Ostrovtipka mohl ještě nyní přikročiti
k operaci tak nejistého výsledku. Snad přece četl
nedávnou dlouhou úvahu profesora Progresa, jak
jest nebezpečno obšťastniti občany chorého zraku
očima zvěře, chované po domácku na způsob krá
líků. Vždyť mohl již před měsicem čísti, že oči,
které se mají připojiti na nerv lidský, nutno odei
mouti zvěři, která žije v oboře jako na svobodě,
stále na čerstvém vzduchu. Taková zvěř málokdy
podlehne epidemickému očnímu neduhu. Proto se
nejlépe osvědčily oči parohovité gazely srnko
daňkovité. Posud ani jediný občan, který nahradil
vlastní chorý a slábnoucí zrak očima této nákazo
vzdorné zvěře, nelituje svého rozhodnutí. Každý
vidí jako rys. Můžeme zároveň oznámiti, že moučka
získaná rozemletim zubů tohoto statného zvířete
velmi dobře se hodí k výrobě umělých zubů, které
tak snadno neodpadávají od zbylých kořenů v
dásních, jako to vidíme při umělých zubech jiného
druhu. Ovšem doktor Kafr posud tají, jakou pří
sadu do kostní moučky dává. Ručíme však sami,
že i každý bezzubý dědeček bude nejvýš spokojen,
svěří-li své dásně Kafrovi.« ,

»Žárovka« však na den 30. srpna schystala
tuto odvetu: »Jest velice nápadné, proč se >Svět
luška« tolik otírá o poctivého vědce Ostrovtipku a
zároveň tolik vychvaluje doktora Kafra. Jako by
nevěděla, co všecko zavinily některé zbrklé Kafro
vy pokusy. Proslulí učenci odporučují posud, aby
zvláště u starých pacientů byla nahražována zka
žená krev vstřebáním do žil zdravé krve klokaního
zajíce. Zkušenost potvrdila správnost takových

návrhů. Nenásledovalo-li uzdravení úplné, tož as
poň úleva trvala dlouho. Do starých, zkornatělých
žil ovšem těžko přenášeti krev zcela mladickou. —
Leč Kafr přemýšel, jak by se dala jemnými mem
bránami do narkotisovaného těla vpraviti krev o
hnivější. K pokusu se propůjčil jeden starý van
drovní, který propil i poslední své létadlo. Van
drák žádal napřed veliký obnos, hýřil na účet lé
kařův dva měsíce. Když propil všecko, lehl si pak
resignovaně na operační stůl. Ať to prý s ním do
padne nyní jakkoliv. Když Kafr starého světoletce
uspal, protkl mu cévy, nastavil jemné rourky, vy
čerpával ze starých žil línou krev lidskou a vháněl
na její místo divokou krev žíhaného Ivouna par
dalího. Účinek se brzy dostavil. Když se vandrák
probudil, začal házet rukama. koulel „očima jako

vzteklý, pokousal několik lidí, řitil se na náměstí,
kde se rval s ruskogrónskými chrty a — druhý
den bídně za velikých bolestí skonal. Nechť si te
dy pan Kafr zapamatuje, že ke všem novotám jest
potřebí přikročiti s důkladnou rozvahou.«

»Světluška« 1. září oznamovala, že se již po
dařilo konečně objeviti nový, nejpraktičtější způ
sob konservování přebytečného tepla letního na
dobu zimní. >Jak daleko se pokročilo proti minulé
mu století, kdy dobře broušená lupa, soustřeďující
paprsky na jedno místo, byla velice neumělýmzá
kladem k pokusům dalším! Nový způsob nehro
madí zhutněných tepelných krystalků. Naopak vy
tváří se hmota v podobě rostliny. Když její ener
gie potenciální se promění v energii kinetickou,
vydává netoliko teplo velice příjemné, ale svítí
v noci tak krásně, že nahražuje skoro zcela světlo
sluneční. Snad bude již brzy odzvoněno nákladné
mu dobývání tepla cestou chemicko-elektrickou.
Zvláště hospodáři jistě uvítají rádi lacinější pro
středek k zimnímu pěstění užitečných plodin.« —
A již za týden zaznamenal týž list novou utěšenou
zprávu: >Tam, kde umělá výroba tepla finance
příliš těžce zatěžovala, vyplatilo se znamenitě pě
stování vodních jedlých řas a jiných vodních plo
din, jakož i sklepních hub. Mráz nemohl vodní rost
lirstvo poškoditi prostě již proto, že V hlubokých
tůních ledem se pokrývá vždycky jenompovrch
vody, tak že před ostrými mrazíky jest vodní ú
roda zcela chráněna. Nyní však se podařilo vypě
stovati již vodní okurky a vodní plody melouno
vité, tak že hospodářství rybniční a říční zname
nitě pokvete, jakmile se nalezne vydatný prostře
dek k vyhubení četných vodních Škůdců.«

V říjnu nastala veliká, velice urputná válka
mezi státem Bonitou a Sanitou. Poplatníci velice
naříkali, jak obrovské sumy musejí platiti na ben
zin, nitroglycerin, nové tvvy létadel atd. Leč válka
se skončila velice brzy bez zvláštního krveprolití.
Ovšem létající hlídky to odnesly nejhůře. Na obou
stranách asi šedesát vojínů padlo k zemi i s léta
dly. Ale armádní čety odbyly nejdůležitější práci
konferencemi. Stát Bonita zvítězil právě proto, že
měl vojska méně, ale že zato přijímáni do armády
jenom muži velice bystří. V době, kdy lze jedním
rázem usmrtiti až padesát tisíc bojovníků, platí
ostrovtip daleko více než nejsilnější pluky.

»Světluška« sdělila 12. října: »Již dva měsíce
před válkou chytří vyzvědači Bonity prozkoumali
důkladně, kde jsou v Sanitě hlavní skladiště potřeb
pro létadla. Náhodou místa tolik důležitá byla při
samé válce chráněna jen malým počtem strážců.
Ty nebylo potřebí ani pobíjetí. Rychloletci Bonity
přihnali se V noci na místa označená jako Vítr,
spoutali stráže, zmocnili se skladišť — nu a jejich
sokové musili ihned kapitulovati, jestliže nechtěli.
aby za den polovice obyvatelstva sanitského byla
postřílena. Celý vtip moderního válčení spočívá
v tom, která mocnost dříve vyslídí u soka skladi
ště potřeb pro vojenské motory. Kdo se dá pře
kvapiti, podlehne jedním rázem, protože ani nej
hrozivější létadla se nedají účelně poháněti a říditi
vzduchem nebo vodou. Vyhoďte nejsilnějšího Žra
loka na souš -- a stane se hned úplně bezmocný.
A zrovna tak pancéřová vzducholoď bez zápalného
oleje. Taková moderní válka tedy nebudí zvláštní
hrůzy, napíná jenom zvědavost, který -stát má
vtipnější vojáky.«

»Žárovka« brzy na to zase Si libovala jinou
změnu, kterou provedlo nejosvícenější třicáté sto
letí: »Situace jest ovšem co nejvíce napiata: novi
nové gramofony, žurnalistické mluvící lampy a ji
né konversační prostředky jsou plny oposičního
protivládního ryku! Co by nyní musil dělati ubohý
poslanec, zvolený od radikálů, kdyby byl nucen
osobně se dostaviti do takového parlamentu, kte
rý byl ještě v roce minulém! Aby ukázal, že sku
tečně nebere zadarmo denně tu padesátku, ke kte
ré mu dopomohla výhradně řvavá hrdla, musil by
se ve sněmovně aspoň na oko poprati a přijít mezi
své voliče aspoň se šrámem uměle na tváři vy
škrábaným. Musil by tak přesvědčiti voliče, že
skutečně se staví v popředí jejich útočného alar
mu. Leč — nyní páni poslanci sedí hezky bezpeč
ně. za větrem. Jakmile se ohlásí otevření sněmov
ny. sedne každý ve vlastním příbytku k nejmoder
nějšímu telefonoskopu a může hovořiti najednou
k lidem vzdáleným na sto mil. Dle vlastní potřeby
při tom všem rozptýleným, naslouchajícím a díva
jícím se kolegům se může ukázati anebo skrýti.
Zkrátka celá sněmovna již dnes se nemusí scháze
ti, kolega kolegu vidí i slyší pohodlně bez nudného
letu do hlavního říšského města. Nejmodernější vy
nálezy v oboru zrcadelním překonaly všecko oče
kávání století minulého. A tek moderní poslanec
děkuje vřele vědě, že se již nemusí k zdůkaznění
své horlivostí osobně rvát, ale že všecko odbude
velice silnými slovy. Nu — a tato námaha nevyža
duje žádné zvláštní obětavosti a jest hodně laciná.
Oznamujeme. že dnešní řeč vůdce oposičníků při
nesou v originále zítřejší novinové gramofony, pro
tože již Žurnalistům jest dovolen vesměs přístup
k telefonoskopům, kde se dají řeči hravě zachy
titi.«

»Světluška« v prosinci sdělovala: »Nové zimní
zeřízení restaurační v giganto-hotelu »Trimfu< v
Sanitě se velmi dobře osvědčilo. Dosud v zahrad



ních restauracích za doby zimní se podtápěla půda
v hloubce dvou decimetrů pohonem elektricko-hy
draulicko-chemickým. Proti ostřejšímu větru však
pružná sféra éthericko-oxydální byla Špatnou o
branou. Pružný obal sférový se snadno protrhával,
tak že při ostrém fičení Melužiny nastával v zahra
dě nebezpečný průvan. Ve zmíněné zahradě gigan
tohotelu však se vytápí zvláštní sloučeninou, která
netoliko poskytuje příjemné teplo, nýbrž zároveň
vyvíjí látky, které — populárně řečeno — přímo
pohlcují energii rozpoutaného vichru. Jako olej u
tišuje i na moři hrozivé stohy vln, tak nově zave
dené topení dává vznik takovým vzdušným látkám,
které odzbrojují vichřici. Proto také zahradní kon
cert i se všemi jeho atrakcemi se odbyl velice zda
řile, třebaže již třicet metrů od zahrady zuřil ostrý

novém postupu.«
V létě téhož roku sděloval list »Harmonie«:

>Letošní vedra jsou neobyčejně palčivá. Umělý led
šel na dračku, tak že závody ani nemohly stačiti.
Leč ceny stouply tolik, že mnozí občané si vypo
čítali, že jest daleko levnějším prostředkem usídliti
se ve vzduchu šest set metrů vysoko. Nynější
vzdušné příbytky dají se poříditi velice levně a
vydrží několik roků. Leč již dochází také k častým
soudům. Nezbedná mládež vyhazuje ze vzdušných
příbytků staré hrnce, láhve a jiné předměty na
střechy pokojných občanů. Těžko zkoumati zvlá
ště při vichřici, odkud nebezpečné předměty jsou
právě v noci vrhány. Létající policisté mají plné
ruce práce s častými policejními záznamy. Za
tím se budou míti nejlépe z letošního vedra po
krývači. Některé střechy jsou padajícími předměty
tak rozbity, že vyžadují okamžité opravy. — Při
vzdušné slavnosti nad Jestřábí horou došlo k veli
kému neštěstí. Malá společnost se vesele bavila,

nad zemí. Najednou se přivalila bouře a než mohl
jeden náhle probuzený hodovník motorem povzné
sti výletní vzdušný nekrytý salonek tři sta metrů
nad černé mraky, udeřil blesk, který porouchal
strojní zařízení. Salonek spadl a tři hodovníci byli
vážně zraněni.

»Žárovka« sdělovala 20. prosince: >Zase nový
pokrok v oboru policejním! Nyní se již každý smě
je, jak naši předkové se dovedli spokojiti s poli
cejními psy, aniž dlouhý čas vynalezli nový, lepší

"prostředek k dopadení zločinců. Kde pak by teď
mohl hledat pes různé vagabundy ve vzduchu až
tisíc metrů nad zemí! To by se musil naučit za
cházeti s motorem u policejního létadla. Ale na to
jest psí nátura pořád ještě velice slabá. Ještě před
stoletím se užívalo k dopadení zločinců velice do
bře cvičených austrálských špačků >béo«, kteří
se naučí daleko dokonaleji napodobovati lidský
hlas, než nejvybranější papouškové. Austrálští
špačkové byli cvičení od předních odborníků ve
všech škálách, v napodobování zpěvů nejrůzněj
ších. Špačkové ti se zdokonalili tak, že dovedli ve
lice zručně ihned napodobiti i barvitost hlasu jed
notlivých lidí. Tací opeřenci byli umístěni v zálož
nách a na jiných místech, která jsou lákadly pro
zloděje. Jakmile se něco v noci ztratilo, obyčejně
prozradil zločince tajně ukrytý špaček, když druhý
den po otevření temné skrýše opakoval slova, kte
rá pronášeli při nekalé díle zločinci. Nyní však již
jsme o hodně dále. Na místo zločinu se dostaví
detektivové s moderními analyticko-magnetickými
spektroskopy. Zakryjí se všecka okna a byla-li
místnost na noc naplněna hustou plynovinou uhlič

mžitě. Okna se v místnosti zakryjí, přístroj uve
de se v činnost, prosvítí důkladně celé ovzduší, tak
že se pozná lehce, jakým směrem zloději se v míst
nosti pohybovali. Analytické vlastnosti stroje také
určí bez čichání, jaké povahy byly výpary z vlasů,
šatů a úst, které tam ničemové zanechali. Tedy
veliký triumf moderní policie! Leč obáváme se,
že i na ten vychytralí lotři brzy vyzrají. Poslední
novinářské zprávy sdělují, jakou Žžíravinu si při
pravují někteří lupiči k ničení zrádné plynoviny,
aby mohli nekalé řemeslo prováděti dále bezpeč
ně. Nicméně nový přístroj dopomůže jistě k pola
pení celých řad řemeslných zločinců.«

PRAHA,palác „Koruna“,Václavské náměstí.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. P. V. Smolík: O sou

boji. Vzdělavací knihovny katolické sv. 60., seš. 3. a 4.
Za 1 K. — Křesťanská škola. Časopis pro šíření idel
nábožen. v českém školství. S přílohami »Obrana« prav
dy křesťanské ve veřeném životě a »Rodinné vychová
ní.. Seš. 3.—6., roč. 13. Vychází každého měsíce za roč.
předpl. 7 K. Řktí V. Špaček. — Rádce duchovní. Časo
pis kněžstva českoslovanského. Říká F. Vaněček. Roč.
21., čís. 6. Roč. předpl. 8 K. — Vilemána v: Hillern:
Otrok svobody. Román. Přeložii Ferd. Romportl. Seš.
1—6. po 36 hal. — Český slovník bohovědný. Pořádají

— V Habrovanech: Román. Píše Vi. Pitnerová. »Lud
míly« sv. 3., roč. 16. Na »Ludmilu« (roč. 6 svazků)
předplácíse 2.50 K. — T. Jeske-Choiňski: Poslední ŘÍ
mané. Sv. 2. »Zábav večerních« roč. 35. Na »Zábavy«
(roč. 6 sv.) předpláct se 4 K. — »Rajská zahrádka«. Ča
sopis pro mládež. Pořádá V. Bartoň. Roč. 23., čís. 9.
a 10. Za 10 čísel ročně 1.60 K. — Dr. J. Kryštůfek: Dě
jiny nové doby. Politická soustava Bachova a pád její.
Seš. 12., cena 60 bal. — Poklad věřících. Lidový list
k uctění Nejsv. Svátosti oltářní. Řídí P, Š. Švec. Roč.
15., seš. 6. a 7. Roč. předpl. 1.50 K. — Český jinoch. Pro
dospělejšť mládež. Řídí V. Můlter. Roč. 19., čís. 6.—9.
Roč. předpl. za 12 čísel 2 K.

Z nakladatelství Benediktinské knihtiskárny v Brně.
Náš Domov. Nejlacinější obrázkový měsíčník. Řídí P. J.
Vévoda. Roč. 23., čís. 6. a 7. Roč. předpi. 4 K. — Hlídka.
Vědecká revue. ŘÍMí dr. P. Vychodil. Roč. 31., čís. 7.
Roč. předpl. 10 K. — Škola Bož. srdce Páně. Pořádá
P. P. Hlobil. Roč. 48., čís. 7. Předpl. na rok 3.20 K. —

Květy mariánské. Pořádá P. K. Lux. Roč. 31., čís. 7.
Roč. předpi. 1.60 K.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Nový Obzor.
Měsíčník pro literaturu a umění. Řídí P. C. Pastor. Roč.
IV., čís. 7. a 8. Roč. předpl. 8 K. — Panáci a panenky.
Humoresky. Napsal Fr. Jaroš. »Moravskoslezské kroni
ky« roč. 25., sv. 4. a 5. Roč. předpi. -na 6 sv. 3 K. —
Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Řídí P. F. Jirásko.
Roč. 21., čís. 3. Roč. předptatné 7 K.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Sebrané spisy Z.
Wintra sv. 7.: V ohradě měst a městských zdech. Řada
prvá, seš. 1.—4. po 30 hal. — Spisy L. N. Tolstého, lido
vé vydání, díl V. a VI.: Povídky. Seš. 77.—83. po 20 h.
— Sebrané spisy F. Heritesa; díl 14., seš. 10.—13:, Tři
cesty a jiná prósa. Sešit za 30 hak

»Vlast«. Časopis pro poučení a zábavu. Pořádá Al.
Dostál.
Roč. 30., čís. 10. Členové družstva předplácejí ročně 8
korun, nečlenové 10 K.

Bible česká. Pismo sv. Starého zákona. Přeložil a
vykládá dr. J. Hejčl. Nákladem Dědictví sv. Jaňa Nep.
v Praze. Seš. 3., cena 1 K. Vychází nejméně 4krát do
roka,

Museum. Časopis bohoslovců českoslovanských. Po
řádá J. Kalous. Roč. 48., č. 4. a 5. Nákladem »Růže Suši
lovy« v Brně.

Kazatelna. Homiletický časopis. Roč. 12.. čís. 8. Po
řádá P. F. Vaněk. Roč. předpl. 6.60 K. Nákladem E.
Šprongla v Pelhřimově.

Katolický učitel Orgán Katol. spolku čes. učitelů na
Moravě a ve Slezsku. Řídí D. Berg. Roč. 6. Vychází 2
krát měsíčně. Roč. předplatné 4 K zasílá se administra
ci do Krčmáně u Olomouce.

Vychovatelské Ilsty. Řídí K. Tiray. Roč. 14., čís. 6.
Roč.: předplatné 6 K zasílá se admintstraci ve Valaš.
Meziříčí.

Archa. Vychází měsíčně v Prostějově. Vydává K.
Dostál Lutinov. Roč, IJ., čís. 7. Roč. předplatné 6 K. —
Orel. Věstník křesť. soc. Orla českoslovanského. Vy
chází jednou za měsíc. Řídí a vydává se v Křesť. soc.
domě v Brně, Nová ul. Roč. předpl. 1.50 K.

Eva, katol. ženská revue s přílohou »Kalot. učitelka«
vychází měsíčně v Olomouci za roční předplatné 3 K.
Roč. 11., čís. 7. Řídí P. L. Zamykal.

V máji života. Knihovny katol. studentstva čís. 1.

českoslovanského« v Praze. Cena 60 hal.
Ve věčných tmách. Hornické povídky z dolů pří

bramských. Píše J. Chalupecký. Spisů vydávaných če
skou sekcí diecésního komitétu v Č. Budějovicích roč.
5., díl I., čís. 4. Cena 2 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník charitativní. ŘkM P.
Ant. Hoffmann. Roč. 10., čís. 7. Roč. předpl. 2.40 K za
sílá se administraci na Král Vinohradech.

Apoštolát sv Cyrilla a Methoděje. Řídí dr. A. Stojan
a A. Jašek. Roč. 5., čís. 7. a 8. Roč. předplatné 1.50 K.
Vychází měsíčně v Kroměříži.

Hlasy Sv. Hostýnské. Pořádá P. A. Ostrčilík, T. J.
Vydávají Otcové Tovaryšstva Ježíšova na Sv. Hostýně.
Roč. předplatné 1.50 K.

Jak zvýšili sklizně o 30 procent a ještě ušetřiti 50
procent na hnojivech. Nákladem A. Neuberta v Praze.
Za 40 hal.

Literární svět. Vydává Al. Srdce v Praze II. Roč.
1., čís. 2. Vychází 4—6krát za rok za předplatné 80 h.

Polská kytice. Sbírka povídek. Přeložil F. A. Hora.
Nákladem Českého Denníku v Plzni. Za 24 hal.

Věstník díla šíření víry. Časopis věnovaný zájmům
katol. misií v zemích pohanských. Vychází šestkrát
ročně. Nákladem arcidiecésního ředitelství v Praze na
Hradčanech. Roč. III., čís. A.

Fr. Bezoid: K dějinám husitství. Kulturně historická
studie. V Knihovně Rozhledů Jos. Pelcla v Praze, Miku
láš, třída 36. Stran 122.Za 1 K. Kniha ukazuje nám, pokud
se myšlenky husitské vtělovaly či nevtělovaly v skutek.
pokud slovo se stalo či nestalo tělem. Vypisuje nábo
ženskou, sociámě politickou a národní stránku husitství.
Českonárodní stránka husitství vyložena tu úplně.

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové (%
nabízí své ochotné služby ku prove
dení všechzakázek zoboruknihtisku.
Cenymírné, vyřízenísprávné arychlá.

Hornoslezské
We“ uhlí "By

všech drahů,koksa dříví
palivové nabízí v každém množství

za ceny nejlevnější

V.J. Morávek
v Plotištich u Hradce Král.

Fillální sklad v Hradci Králové
OR“ v Komenskéhotřídě. "i

Ve eh
W Svatováclavské Matice Školské.
: O hod l
kapnípramšn v Rakoznka vokkovýc věší na

Kasla, parameniů
prádle. praporů. příkrovů, koberců aovovéhe máčimí ve výrobmách mejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

pinice mky, ro referencía od čeObriskové cenníky, roz a hotové s
k výběru franko. počty, vzory

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
Oeny aš 0 30%, než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a40 lot. vlastníčinnosti.
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Depeš. adresa Albibanka. Telet. č. 83

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s r. 0.

v Hradei Král, - Adalborinam

provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

(Výhodné uložení vkladů
Úvěry

všeho druhu. Velkoobchod uhlím,

f koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskýmistroji, strojnímioleji

a petrolejem. | Inkaso nájmů.

Podporajte podnik českých katolíků!
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Válka vyhlášena.
Prohlášení ministra zahraničních záleži

tostí hr. Berchtolda zní:
Na základě Nejvyššího rozhodnutí Jeho

c. a k. Apoštolského Veličenstva ze dne 28.
července 1914 bylo dnes královské srbské vlá
dě zasláno ve francouzském jazyku sepsané vy
povězení války:

»Poněvadž královská srbská vláda neod
pověděla uspokojivě na notu, kterou jí ode

vzdal rakousko-uherský vyslanec v Bělehradě
dne 23.července r. 1914,jest c. a k. vláda nuce
na, aby pečovala sama o ochranu svých práv
a zájmů a aby za tímto účelem apelovala na
moc zbraní. Rakousho-Uhersko má tudíž za to,
že jest od tohoto okamžiku ve válečném stavu
se Srbskem.c«

Cisařský manifest.
Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil

nejmilostivěji vydati tento Nejvyšší vlastnoruční
list a manifest:

Milý hrabě Stůrgkhu!
Vidělo se Mi, naříditi ministru Mého domu

a věcí zahraničních, aby oznámil královské
srbské vládě, že mezi mocnářstvím a Srbskem
nastal stav válečný.

V této osudné chvíli jest Mi potřebou,
obrátiti se na Svoje milované národy. Nařizují
Vám tudíž, abyste přiložený manifest veřejně
vyhlásil.

V Lázních Išlu, dne 28. července Ig14.

František Josef v.r. ©
Stůrgkh v. r.

Mýmnárodům!
Bylo Mým nejvroucnějším přáním, abych

léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána,
mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje
národy před těžkými obětmi a břemeny války.

V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhod
nuto.

Pletichy protivníka plného nenávisti nutí
Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství,
na ochtanu jeho vážnosti a moci, k zabezpe
čení jeho državy po dlouhých letech míru
chopil se meče.

S nevděkem rychle zapomínajícím nastou
pilo království srbské, které od prvního za
čátku své státní samostatnosti až do nejnovější
doby od Mých předkův a ode Mne bylo chrá
něno a podporováno, již před lety cestu otevře
ného nepřátelství proti Rakousko Uhersku.

Když Jsem po třech desitiletích požehnané
práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil
Svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo

toto Moje opatření v království srbském, jehož

práva nižádným způsobem nebyla porušena, výuchy nevázané náruživosti a nejrozhořčenějšíne
návisti. Mojevláda užila tenkráte krásného práva
strany silnější a žádala v nejkrajnější shovíva
vosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby sní
žilo počet vojska na stav míru a slíbilo, že
budoucně setrvá na dráze míru a přátelství.

Týmž duchem umírněnosti vedena, ob
mezila se Moje vláda, když Srbsko před dvěma
lety nacházelo se v boji s tureckou říši, na há
jení nejdůležitějších životních podmínek moc
nářství. (Tomuto jednání děkovalo Srbsko
v první řadě, že dosáhlo účelu války.

Naděje, že srbskékrálovství ocení shoví
vavost a mírumilovnost Mé vlády a že dostojí
svému slovu, se nesplnila.

Stále výše šlehá plamen nenávisti proti
Mně a Mému domu, stále otevřeněji vystupuje
snaha, nerozlučná území Rakousko-Uherska
násilně odtrhnouti.

Zločinné řádění sahá přes hranici, aby na
jihovýchodu mocnářství podkopalo základy stát
ního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce
věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho větr
nosti k panovnickému domua vlasti, aby svedlo
dospívající mládež a podněcovalo ji ke. zlo
činným skutkům nerozumu a velezrády. Řada
vražedných útoků, s rozmyslem připravované
a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar Mne
a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest da
leko viditelnou krvavou stopou oněch tajných
pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny.

Tomuto nesnesitelnému řádění musí se
učiniti přítrž,ustavičná vyzývavost Srbska musí
se ukončiti, má-li čest a vážnost Mého moc
nářství zůstati neporušena a jeho stání, hospo
dářský a vojenský rozvoj býti ušetřen stálých
záchvějů.

Marně podnikla Moje vláda ještě poslední

pokus dosíci tohoto cíle prostředky míru, ponouti Srbsko vážným napomenutím k obratu.
Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé

požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti po
vinnostem, jichž splnění v životě národův a
států jest přirozeným a nutným základem míru.

A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby
se mocí zbraní opatřily nezbytné záruky, které
mají zabezpečití Mým státům pokoj uvnitř a

! trvalý mír na venek.

Akciový kapitál K 8,000.000"—.

Prodejna c. k. třídní loterie.
.
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Vklady přes K 30,000.000—. “
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zhotoví nejlépe v mírné ceně

Momentnísnímkyděti:

* Sklad rámů



V této vážné chvíli Jsem si plně vědom
celého. dosahu Svého rozhodnutí
vědnosti před Všemohoucím: 

Vše jsem prozkoumal a uvážil.
S klidným svědomím nastupují cestu,

kterou Mi povinnost vykažuje.

Spoléhám na Svoje náródy, kteří ve všechbouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého
trůnu se seřadili a pro čes

Spoléhám na statečnou, obětavým nad
Šením naplněnou brannou moc Rakousko
Uherska. :

A důvěřují ve Všemohoucího, že Mým
zbraním dopřeje vítězství.

František Josef, v. r.

Stůrgkh v. r.

Zase u mrtvého bodu.
: (14) Hrozné události posledních dní odvrátily
veškeru pozornost od vnitřních záležitostí říše,
k nimž bez odporu náleží česko-německé vy
rovnání. Od tohoto závisí osud říšské rady po
prázdninách a od říšské rady zase celá řada na
léhavých předloh, mezi nimiž starobní pojištění
je ovšem nejdůležitějším. Žádají-li socialisté, aby
toto starobní pojištění bylo vyjmuto z české
obstrukce, pak odporují si sami, nebof souhlasi
li na jaře s usnesením českých stran, že bez
českého zemského sněmu není žádné říšské rady.
To však mnoho u nich neznamená, protože
vlastní prospěch jde jim napřed, pak nepřijde
nic a dlouho nic a konečně — aby se neřeklo
— také prosĎěch národa.

S tím ostatní české strany souhlasiti ne
mohou a nebudou, protože se od jarních poměrů
nic nezměnilo, odpadá tudíž každý důvod taktiku
měniti. My kněží měli jsme slíbené zlepšení
svých hmotných poměrů, jež mělo nastati v pod
zimní říšské radě, poměry tyto přímo křičí po
nápravě, ale než za tuto cenu, raději ještě po
čkáme a souhlasíme s českými stranami, že je
nemožno jednati na říšské radě o požadavcích
říše, dokud nejsou splněny požadavky českého
národa a dokud trvá nynější nezákonný stav.
Ostatně je nemyslitelno, že by vláda svolati říš
skou radu byla ochotna pouze k vůli této .je
diné předloze, na níž jí celkem mnoho nezáleží
a že by schovalado kapsy své požadavky,jež
považuje za nezbytnější.

Náš jarní článek byl jaksi sumárním po
jetím všeho, co přinesla zima a kam dospělo
esko-německé vyrovnání; tento článek s týmž

obsahem má za účel seznámiti naše čtenáře se
stavem věci po známé schůzi v nostickém pa
láci. Bylo to 22. června, kdy sešli se zástupcové
obou národností a kde v zásadě bylo usneseno,
aby říšská rada byla ihned svolána a aby zvolena
byla komise z poslanců obou národností pro ú
pravu jazykové otázky, jakož i pro úpravu
zemského zřízení. Byli-li Češi ochotni na ten
to návrh přistoupiti, nemohli připustiti, aby
zvláštní komise jednala o jazykové otázce a jiná
o zřízení zemském, nýbrž musili na tom státi, že
dvě tyto věci mají se projednati současně a pa
ralelně vedle sebe, což zase Němci nepřijali a
tak toto slibné zasedání skončilo jaKo všecky 0-;
statní před tím, t. j. úplným nezdarem. Němc
měli totiž za lubem Čechy do Vídně přilákati 4
prosaditi některé vládní nezbytnosti. Když Češi
jim nešli na lep, prohlásili česko-německé pora“
dy za odložené, poněvadž jim nynější status gu0
je nejmilejší a nejlépe jde jim k duhu. Všecka čest
zemské komisi jako úřadu; svou běžnou agendu
vyřizuje rychleji nežli zemský výbor, ale konec kon
ců je to přece jen úřad státní a ten ještě nikdy
Němcům v Čechách neuškodil, naopak jestliže nám

echům v něčem vyhověl, Němce jistě na dru
hé straně desetkrát za to odškodnil. I dnes se
německé národnosti ochotně vyhovuje. Proč by
se tedy Němci vyrovnávali, když jim nynější
stav neškodí, proč by byli pro vypsání zem
ských voleb, pro zasedání zemského sněmu,
před nějž předlohy vyrovnávací náleží? Krátce

proč by byli pro vyrovnání, jímž by ne
mohli ničeho ziskati? Oni musí s námi na oko
vyjednávati, aby se nezdálo, že nejsou pro mír
v Čechách, ale najdou vždy v posledním oka
mžiku kličku, z níž se chytře umějí vyvléci. Dlou
ho však tento stav trvati nemůže, provedou-li
Češi svou zásadu: „bez zemského sněmu žádná

mus v konstitučním státě je možný jen pro vý
minečné poměry, ale i pak jitří se jím jen ná
rodnosti, konstituční ústava se znehodnocuje
a. konečně S 14. vystačí jen na některé věci.
Právě odbývané tábory v Čechách jsou proje
vem takovéto nespokojenosti,a bylo by si jen
přáti, abyje neinsčenovala'strana, které na zákoni
tých poměrech nejménězáleží. Řádkysvé piše

wl

cose článek objevív tisku,tali: své ljřů:
poutala, národové. rakouští jáík nesp

rotože jedni od druhých, t. j. všecky ode dvou
sou utlačení; tovární lid nezaměstnán, živnosti

upadají. Věru není žádnou radostí nésti v Ra
kousku zodpovědnost za 'tyto všecky poměry a
seděti u vesla vlády.

Volné listy.
Poměrné hlasovací právo. Přes všechny

chvalozpěvy na pokročilost nynější r a přes
všechno klanění osvětě čím dál zřetelněji vystu
puje pravda, že moderní společnost velmi ráda
si podkuřuje a kochá se v sladkých klamech,
které si pro vlastní potěchu vykouzlila. Kdo umí
pozorovati život a přemýšleti, nejednou zastaví
se u věcí, které, vybaleny jsouce z frasi, bez této
příkrasy vypadají velmi bídně a uboze.

Vypustí-li se nějaké heslo a vykřikne-li se
o něm, že jest pokrokové, hned se k němu
ženou se všech stran davy přívržencův a bez
rozmyslu tancují kolem něho, jako divoši kolem
svého fetiše.

A to jest právě známkou naší doby, „po
krokovostí“ přímo poblázněné, že jí snadněji lze
získati pro pozlátko a barevné praporečky než
naučiti ji věcně mysliti a správně usu
zovati.

Na příklad, co nesmyslného rámusu natro
peno bylo již se všeobecným rovným hlasovacím
právem! Bylo a jest posud tak velebeno, jako
by znamenalo největší lidovou spravedlnost a lék
pro všechny společenské nemoci. Pamatujeme se
dobře, jak u nás noviny a řečníci všech skoro
politických stran neměli ani dost slov pro pilnost
tohoto práva, a nezapomněli jsme, že buď vy
sokomyslným politováním nebo nadávkami ča
stován byl ten, kdo heslo dne přijímal s náležitou
soudností a jistými pochybami. Když vídeňský
parlament byl již blízek toho, aby všeobecné
rovné právo odhlasoval a když sociální demo
kracie bouřlivými demonstracemi terorisovala
všechnu naši veřejnost, „Obnova“ tehdy o věci
psala v tento rozum: „I my jsme pro toto právo,
protože přijde čas, kdy bude opraveno a při
způsobeno skutečným potřebám. V této podobě
však naprostým ideálem nám není.“ „Obnova“
také vzpomněla slov Bourgetových, řečených
v předmluvě k jeho „Žákovi“: „Všeobecné rovné
hlasovací právo jest násilim a despocif.“

Minulo několik let, dostavily se zkušenosti,
a ozývají se již hlasy, že všeobecné hlasovací
právo r. 1907'uzákoněnémá stabiny a že hlavně
dlužno jest doplniti je poměrností. Čojsme tehdy
die podnětných slov Bourgetových jen tušili, dnes
opakujeme s jasným přesvědčením: dnešní vše
obecné rovné hlasovací právo jest despocií a
násilím, protože (kromě jiných závad) ušlapává
svobodu menšin. Poznatek ten dostavil se i ve
Francií, kdež leckteří vůdčí duchové, jaka ku př.
Taine, pronesli proti právu tomu myšlenky až
rouhavé.

„Obnova“ nejednou již promluvila pro vše
obecné právo poměrné a naposledy tak učinila
po volbě v okresu Švihovu, dovozujíc, že v ny
nějších strannických zápasech mladočeši nejlépe
by pochodili, kdyby, neohlédajíce se ani v pravo
ani v levo, střední a majetkové vrstvy vzali
v ochranu proti pusté demagogii jak sociálních
demokratů tak socialistů národních. Řeklijsme,
že mladočeši zbaví se oslabujících a škodlivých
aliancí, když zasadí se o všeobecné právo po
měrné.

*

.—Mladočeský „Národ“ dne 11. července
nepřímo svědčí, žemínění naše, tehdy pronesené,
jest správno. Protože „Obnova“ bojuje za věc
spravedlivou a protože jí běží o to,.aby ve
prospěch poměrného práva zaujaly se vrstvy
nejpočetnější, uvádíme hlavní myšlenky z „Ná
roda“: „Kde jest hledati příčinu nynějšího zdi
vočení politického života? Stranám, které dosud
nemají podíl na politické moci, jaký myslí, že jim
přísluší, jde vlastně o zápas soutěžný. A kon
kurence politická jest. po pravidlu špinavá, jak
svědčí zkušenost, že nejprudčeji se potírají strany,
nejbližší sobě programem a apelující na stejné
vrstvy. Zákona proti nekalé soutěži politické
ovšem domoci se nelze. Ale 'není možno omeziti
soutěž samu? Prostředek — a je to starý po
žadavek národní strany svobodomyslné — je
na snadě: zastoupení menšin. Po menši
novém zastoupení volal již téměř před čtyřiceti
lety dr. Karel Sladkovský, myšlenkou tou zabýval
se dorost strany let devadesátých a dr. Rašín
tehdy vypracoval i návrhy konkretního provedení.
Je třeba jenom starý programový postulát strany,
který se stává potřebou dne, znovu a znovu
zdůrazňovati a připravovati pro něj půdu i v po
litice říšské, nejen doma. Jde tu o požadavek
politické spravedlnosti, o požadavek politického
osamostatnění středních vrstev, které dnes jsou

—

i, rozhodování dělnictva, neboť
okresy;:v.nichžo EK Shora y nabýti

pplitichkého (parlamentního)Zastoůpéšk — Jj
uje“statíštikatVe městech téměř nejsou.

Poměrné volení jest prostřední stav městský ne
zbytným doplňkem becného a rovného volení.
Uskutečnění jeho není beznadějné :-kruhy roz

ro ně "získati, neboť politika
středních vrstev vždy bude brzdou třídní politiky
dělnické, zásadně sklonné k postupu radikálnímu.
Ani třídně uvědomělé dělnictvo nebude se asi
vzpírati proti požadavku menšinového zastoupení,
nejen pro jeho spravedinost, nýbrž i proto, že
dočasně jím získá: nyní sice jsou jeho hlasy

pro ně samo, kde nemá skutečné plné většiny,
aby zvítězilo již při prvé volbě, jsou ztraceny.
Za menšinového zastoupení padaly by pro ně
na váhu všechny jeho hlasy, čož by pro ně bylo
jistě ziskem. A přídavkem pro vnitřní náš život
politický bylo by jakési uklidnění strannických
sporů, k němuž by vedlo vědomí stran, že par
lamentní zastoupení, přiměřené své síle, mají za
bezpečeno bez pochybných kompromisů a bez
ubití strany odpůrčí. Jde tedy jenom o to: po
třebu dne učiniti aktualitou.“

Ano, jest potřebí, aby poměrnému právu
hlasovacímu úsilně byla ražena cesta, neboť po
žadavek tento podávají nejen zájmy politické, ale
také společenské a hospodářské, a bylo by
známkou nespravedlnosti a sobeckosti, kdyby
některá z našich politických stran této potřebě
odpírala.

Justiční vražda? Při odhalení pomníku
Husova v Hořicích řečnil prof. Flajšhans. Dle
„Národních Listův“ o sporu církevním a ná
boženském podstatně promluvil toto: „Mistr Jan
Hus dovedl raziti dráhy nové a dostal se proto
do „sporu s církví. Výtky, které mu ve příčině
jeho učení byly činěny, byly namnoze nepravdivé
a nesprávné, a M. Hus nemohl odpřisáhnouti
bludy, kterým neučil. Žádal, aby byl církví kato
lickou poučen, a když se to nestalo, nemohl od
svého učení ustoupiti a musil za své přesvědčení
zemříti na hranici. Avšak církev má sama nej
větší příčinu, aby svého kostnického ortelu lito
vala. M. Jan Hus zůstal chloubou našeho národa
a zůstane jí vzdycky.“

Jestliže vždycky se strany katolické co do
otázky husitské bylo voláno po přísné a ne
stranné pravdě, potřeba požadavku tohoto
výrazně vystupuje jmenovitě v době, která jest
předchůdcem 4. 1915. My katolíci uznáváme, co
v působení mistra Jana Husa bylo znamenitého
a záslužného, což ostatně určitější formy nabude
v roce 1915 samém, alé nemůžeme vzdávati se
obrany, když církvi v dobu Husovu podstrkují
se-činy, kterých nebylo a které nevznikly v hla
vách historických badatelů, nýbrž původ svůj
vzaly ve zlobě lidí, jejichž cílem nebyla a není —
pravda. Historické prameny o době Husově jsou
přístupny a nezměněny, a jest podivno, že prof.
Flajšhans vybral si z nich o odsouzených článcích
dvojí mínění, z nichž jedno zásadně odporuje
druhému. Palacký, Pekař, Krofta neřekli, že církev
odsoudila Husa pro články, kterým neučil. Prof.
Flajšhans rovněž prohlásil, že Hus byl správně
odsouzen, ale rok po té mluví již o justiční vraždě
a obvinění toto pronáší i v Hořicích při odhalení
pomníku. Kterými cestami této myšlenky nabyl ? Či
snad na něho měl vliv Masaryk, který o justiční
vraždě „s přesvědčivostí“ vykládá ve spisku
„M. Jan Hus“ ? Ale vždyť Masarykovi byla určitě
tehdy dokázána nevědomost věci, kterou chtěl

o Masarykovi důkazně tvrditi, že jeho výroky,
jež chtěl míti národními kategoriemi, mají více
nadmuté smělosti a domýšlivosti, nežli pravdy.
Masaryk totiž tvrdil, že Hus byl odsouzen pro
nesprávné a jemu podstrčené učení o přepod
statňování. Profesořisvětštíi theologovéznají
úplný seznam a doslovné znění zavržených článků
Husových,ale není mezi nimi učení o pře
podstatňování. Humánní,svědomitýa citlivý
Masaryk vyhodil proti církvi trumf justiční vraždy,
kterou sosnoval na podkladě nepravdy, která,
není-li úmyslná, svědčí jistě o hrozné nevědo
mosti.

Jest to záhada s tímhle Masarykem! Ne
vědomost jest jednou z těch běd, kterých se bojí
již člověk průměrně vzdělaný. Člověk, jenž ví
o své nevědomosti, zakouší zvláštní zmatek mezi
těmi, jejichž vzdělanost jest mu dobře známa;

cítí, jako by byl nižšího rodu a jest bojácný.Musi-li promluviti, činí tak s nedůvěrou a pode
zírá i úsměvy a laskavost těch, s nimiž událo
se mu dáti se do hovoru. Ale Masaryk, jemuž
jako psychologovi hanba nevědomosti měla by
býti obzvlášť zřetelna, proti pocitu průměrného
vzdělance jest vyzbrojen brněním Širokého svě
domí, kterýmž neodevzdává si se svými spolu
bojovníky, u nichž jest také všechno široké —
i pravda. Či nerozpovídal se na příklad redaktor
„Času“, Dušek, na soudě o pravdě jako o pojmu
velice širokém, až zpráva o tom roznesla se ši
roko daleko? Touto širokostí pojmů, které ne

couzského revolučního konventu, z nichž jeden

ohlásil, že žádná pravda není jista, aby se z níala-udělatipořádnálež, —



Pe %to odcbyléé vralme30.ku prof. Ftajš

kanon) vůči němaf zji toto: ProfesorHajšhans, jehožpřáce o. husitské si vá
žíme, a -Velmi ceníme, vydává Husovy spisy.

Vedle těchto „Apisů. jak nahoře bylo řečeno,máme doslovné znění cirkerních odsudků, jimiž
byl Has póstižen. Z těchto dvou skutečnosti
samo sebou plyne, že na sozřešení otázky, byl-li
Hus. správně či nesprávně odsouzen, postačí,

se zněním církevní censury. Výtěžkem toho pak

jest určitý a jasný poznatek, že Hus všem odsouzeným bludům učil většímdllemdo
slovně a všudy v tom smyslu, jak mu rozuměl
církevní sněm. Učení, které sněm odsoudil, čteme

posud v latinských i českých spisech Pusových.Z těto jednoduché zjišťovací metody podává se
pak sama sebou jistota, že církev ani v jednom
bludu mistru Janu Husovi ničeho nepřičítala,
čeho by v jeho spisech nebylo až do dneška.
Rozumíme-li justiční vraždou odsouzení viníka
pro činy, jichž se nedopustil, pak jest zdělán ne
vyvratitelný důkaz, že církevní sněm neodsoudil

usa ani omylem ani úmyslně pro učení mistrovi
snad podstrčené. A co jest hlavního, církev sou
dila jen ty bludy, které byly ve spisech, a prote
správný soudní postup církevního sněmu ne

„může býti oslaben povídačkami, že sněm po
přával ochotně sluchu háncům Husovým, kteří si
vymýšleli možné i nemožné věci, které prý mistr

má býti vzbuzeno a podepřeno ve veřejnosti
naší přesvědčení, že církev spáchala na Husovi
justiční vraždu. Zkušenost totiž učí, že na lidské
řeči a ústní donášky nelze spoléhati a že od
souditi někoho dle pouhé pověsti, znamená čin
násilný a merozumný. Zastanci justiční vraždy,

„na Husovi :prý spáchané, bijice tedy na tuto

prý Husa dle bludů, které byty proti němu vy
myšleny. Ale snaha, svésti soudní postup v Kost
nici na tuto cestu, dokazuje jen velikost svého
podskoku a —zajisté proti vů Hlasatelů justiční
vraždy — jest zároveň stkvělým důkazem. že
církevní sněm počínal si správně. Jest pravda,
lecco bylo de Kostnice donášeno, leckteří od
půrci Husovi hodně zveličovali, ale sněm jako
jediný věcný podklad žaloby v úvahu bral toliko
mistrovy spisy.

Toho jsou si docela dobře vědomi i znalci,
z jejichž prací vyrozumíváme, že sbor v Kostnici
soudil Husa věcně a spravedlivě a že církev,
nechtěla-li poškoditi svých zásad, jinak ani po
Čínati si nemohla. Domníváme se tedy, že prof.
Flajšhans přes svoji badatelskou opravdovost
podrobil se tyranství veřejnosti, která co do hu
sitské doby jest vedena duchy, jimž neběží o
důstojnou oslavu Husa a opravdu, nýbrž o pusté
štvaní stoj co stoj.

* .
»

Sousta vybranáz „Času“ LístMasarykův
dne 18. července napsal: „Vinou balamutícího
tisku trpí i tisk, jenž nebalamutí. Po chvíli čes
kým časopisům nebude věřit nikdo, jako nevěří
vídeňským a peštským. A my novináři jsme zod
povědní za stav veřejného mínění.“

Svatá pravda, jenže „Čas“ neuvedl, které
časopisy české náležejí do třídy balamutících a
které do skupiny nebalamuticích. Bylo by vděč
nou prací, sbíral-li by některý český člověk
k tomu doklady v novinách. Ze statistiky takové
dalo by se pak zjistiti, jak česká vzdělanost
v pokrokové době zmohutněla, a které noviny
píší, aby Čtenáře povznesly a veřejné minění na
plnily láskou ku pravdě a poctivosti.

Nedávno tomu, co „Čas“ přinesl potupnou
zprávu o katolickém knězi a jeho dítěti. Bylo mu
dokázáno, že jeho zpráva je ničemnou pomluvou.
Slušný časopis by odvolal, „Čas“ však přes
časté výzvy tak neučinil. Asi před měsicem „Čas“
přinesl zprávu, že budějovický p. biskup Hůlka
proti právu přisvojil si památný mešní kalich
v Obratanech, a list Švihův zprávu svoji roz
douval v hroznou aféru. Ačkoli zjištěno bylo, že
běželo jen o náležitou opravu kalicha, což děje
se v každém kostele, a proto kalich musí se po
slati pasíři, orgán Bejlisův a Hilsnerův opovážil
se dne 19. července pomluvu opakovati: „Pa
mátný kalich obratanský, jejž budějovický biskup
Obratanům chtěl odciziti, zůstane obci zachován.
Kníže Jan Adolf Schwarzenberg dal jej ocenit a
zjistiv, že cena starého husitského kalicha je ve
liká, dá pro něj zříditi nedobytnou schránku.
Nedobytnou hlavně — pro biskupy.“ Zpravodaj
„Času“ čerta věděl o památném kalichu. Teprve
když biskup kalich prohlédl, cenu jeho rozpoznal
a projevil přání, aby kalich byl restaurován, po
krokářský mravnosta rozkřičel se o památném
kalichu a udělal z toho biskupskou krádež. —

„Čas“ chlubí se často, že za ním stojí in
teligegce. Když tato inteligence snesla „švíhov
štinu“, a když tato inteligence dává se krmiti
takovými nejapnými zprávami, jako na příklad
jest tato biskupská krádež — pak věru této in
teligence „Času“ nezávidíme. Kaziti a býti kažen,
toť ta pokrokářská společnost, která opravdu

P

8 „Čltem“ řádí tak, že „po chvili Časo
pisátm nebude věřiti nikdo.“ Tím zároveň jest
řečeno, do které svrchu z uvedených tříd „Čas“
náleží. Nebalamuticí skupina to ovšem není, pro
toše láska ku pravdě a poctivosti jest „Času“
jWit-dávnozboším přepychovým a proto zbytečným.

A teď ještě z jiného soudku. „Čas“ jest
časopisem sábavným a vzbuzuje humor a smích,
i když chcemluviti vážně.Přečtětesi jem,co pověděl
Wéhož 19. července. Připomináme v

Z jeho hlavy. Ono to sice všechno vyjde na jedno,ale pro šnformaci čtenářstva dime, fe originálem
jest tentekrát evangelický list „Husův Odkaz“,
za nímě „Čas“ uctivě cape. „Aféra Švihova“,
praví Husův Odkaz“, obnažila Český národ.
Vidíme jej, ale nic není viděti toho, proč bychom
ho žádostivi byli. „Všecka hlava jest neduživá a
všecke srdce zemdlené. Od spodku nohy až do
vrchu hlavy není na sěm místa celého, jen rána
a zsimalost a zbiti zahnojené. Tof dědictví Říma.
A monismus? Ten doráží, co ještě dýchá du
chovním, lepším životem. Proto musíme býti
prof. Masarykovi vděčni, že vykonal zase veliký
kus práce pro český život. Nebýt jeho — kam
bychomse to sřítii?“ ...

Ohromující logika, že ano? „Národ soudil
Švíhu jako zrádce, protože odsouzením jeho
chtěl vymítati ze svého těla wány a zbití zahno
jené, a toto počinání mároda jest dědictví Říma.
Masaryk však, který zrádce hájil, aby rány a
zbití zahnojené tím více v národ se zažraly, dle
evangelického listu vykonal zase ohromný kus
práce pro český márod. „Čas“ pak byl tak dobré
duševní chuti a tak vzácného vkusu, že tento
vrtohlavý žvást z „Husova Odkazu“ otiskl, a co
jest zvláštního, redaktor, jenž to opisoval. ne
zlomil si při tom péro a nepřekousl « jazyk.
Moh! by se leckdo domýšleti, že si „Čas“ Ma
saryka tímto způsobem dobírá, ale myšlenka tato
musí býti zamítnuta z důvedu modlářství, které
„Času“ vůči obhájcí Švihova vzniklo již do všech
svalův a kostí a které jest u poknokářů v per
manenci. Na jedné straně títansky bouřiti proti
autoritám a káceti modly, a na dkuhé straně
tímže dechem vlastní modly ctiti i oupostemi,
které lámou vaz, tof u „Času“ humor přímo $i
beniční.

AŮŮUŮUŮUŮUUUŮůn n
Nepřehlédněte!

Výhodná příležitostná
koupě pro knihovny:

. místoK jenK
Máj, roč. X. Stran 629.. . . .. .12— 5—
Zvon, roč. XIL Stran 780 . „12— 5—
Zvon, roč. XIII. Stran 780. „12— 5—
Vlček: Spisy, seš. 1—4. . . . 580 3—
Kosmák: Obrázky z Kukátka. 290
Tolstoj: Vzkříšení, 512 str.. ... 180 1—
Tolstoj:Povídky,436 str... 160 —9%
Lie: Vojta Proklouz, str. 140. 120 —70
Seidlová: Kuchařka Jitřenky, str.

2465,váz. 1. "5" .. 2—
Sahula: Rozmarnépříhody,I.. . 220 180
Sahula: Rozmar. příhody, II., str. 176 1:80 1-40
Sahula: Veselé chvíle, str. 270 . . 220 180
Brynych: Štít víry, str. 108.. . . 120 —50
Mimra: Obrázky ze smíšené osady,

str. 168... .. . . . . <. —86 —50
Brodský: Naši přátelé, str. 100.. . —60 —40

Kdo so choe naučit němocky, kup si
výborné příručky:

Schulz-Vorovka: Vzorná cvičení řeči
německé,váz... . .. ..... 3—

Vymazal: Lidová učebnice němčiny 1:50
Sohulz-Vorovka: Rozmluvy Cecha

s Němcem,váz... . . .... 2—
Glaser: Německy snadno a lehce 1-40

veškeré cestopisy, průvodce,
Pr turisty mapy a plány lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Rolníci, sáhněte k svépomocii
Konečně po některých hladových letech

slibuje úroda rolníkovi trochu odměny. Za na
máhavou práci celoroční bere svou mzdu rolník
jeu v dobé sklizně. Jestliže se úroda pokazí,
celou práci rvění konal zemědělec zdarma, bez
naděje ua zaplacení perné uámahy.

Jak zemědělec křesťansko-sociální tak
agrární a jiný bývá kritickou dobou postižen
stejně. Nyní celé davy zemědělců ubírají se na

le válečné. Jestliže se tedy ozývají tak Často

esla vlastenecká, nuže: nechť jsou podányv době nynější zřetelné důkazy, že půdy po
otcích zděděné si vážíme všichni! Celá úroda

w oblasti českého živlu jest majetkem národ
ním, vypěstovaným velice pracně. V době, kdy
jednotlivec tolika pouty sociálními jest vázán
k různým skupinám lidské společnosti, poškodí
zkáza majetku jednoho rolníka řadu občanů
jiných. Proto jest národohospodářskou povin
ností, vypomáhati si navzájem.

Jestliže první výzva agrární měla na
mysli výhradně vzájemnou podporu kruhů
agrárních, povzbuzujeme našince, aby prakti

ckými činy dokázali, že jim jde o přispěnírolnictvu všemu. Doba tak mimořádná vyža
duje uplatnění humanity obecné, skutků lásky
k bližnímu každému. Přičiňte se o účelné or

anisování svépomocných kroužků, rozšířených
le potřeby i na několik obcí. Právě vzá emná

obětavá ochota přispěje k utišení škodlivých
výstřelků bojů politických. . . .

Kdo přikročí z lásky k bližnímu i k nej
horlivější a těžké polní práci, má rozhodně
postavení mnohem lepší než jeho spoluobčané,
plnící zodpovědnou povinnost vojenskou. .

Prosíme zároveň, aby naši studenti, naši
dělníci z tovární práce propuštění a vůbec
všichni našinci, pokud jim čas zbývá, pomáhali
rolnictvu ochotně. Rolníci jistě rádi zaplatí
práci vykonanou, pokud jim prostředky stačí.

Nebude-li mít letos rolník, př nynější průmyslové a obchodní krisi pocítil bynásledky špatné
sklizně kašdý velice trpce.

Proto, rolníci, pomáhejte si navzájem hor
livě bez ohledu na politické rozvrstvení! A kdo
z jiných stavů může, nabídni také ruku po
mocnou!

Příčiny válek.
Občané, kteří se nejhonosněji chlubí velikým

uvědoměním, ustrnuli svými názory:o válce na
stanovisku nejzpátečnějším, pro stromy nevidí
lesa! Radikální živly hovoří o zbytečnosti silné
ozbrojené moci často tak, jako negramotná sta
řena ze Zlámané Lhoty. Volá se frásovitě: „Od
zbrojte !“ Ale titíž protimilitaristé ani prstem
nehnou, aby se stala veliká vojenská moc zby
tečnou. Pohlaváři různých radikálních stran ne
poučují svých stoupenců o skutečných příčinách
silného zbrojení, naopak rozdmychují demago
gicky vášně takové, které jsou aspoň nepřímou
příčinou zbrojení dalšího. Jestliže radikálové sami
prohlašují, že při luštění každé vážné otázky má
proniknouti rozum až ke kořenům, pak hřeší
proti svému heslu nejvíce právě v otázce vo
jenské moci. Kdo nechce býti demagogem, právě
fen má povahu tak složitého moderního zjevu,
jakým jest militarismus, vysvětlovati lidu conej
důkladněji. Ale tu jest kámen úrazu, že by radikál
musil při vysvětlování žalovati sám na sebe.

„Odzbrojte, zanechejte krveprolitil“ houká
do omrzení poslanec, který sám dovede okrva
vitl jiné poslance ve sněmovně zcela zbytečně.
„Odzbrojte!“ volají pumaři, kteří bezcitně sami
prolévají krev lidí nejnevinnějších. Ano — anar
chistické živly by potřebovaly odzbrojení jako
soli, aby mohly sami dynamitem, ekrasitem a
jinými výbušnými látkami tyranisovati mírumilovné,
svobodné občany. „Není potřebí velikého vojska!“
křičí z plných plic demagog, který vodí celé zá
stupy proti krámkům maloobchodníků, který na
vádí chytře, jak se mají nejobratněji vybíjeti okna
celých ulic, jak se má ničiti zboží, na kterém
pracovaly tisíce rukou nejpilnějších. — „Není
potřebí velkých válečných čet, ať se lidstvo ra
ději oddá užitečnější práci“, hlásá profesor, který
se své kathedry vychvaluje živly revoluční a pra
cuje -nenápadným způsobem k násilným poli
tickým a hospodářským převratům. „Chceme
pokoj, ať se řada kasáren promění v ústavy
kulturní a lidumilné !“ prohlašuje i takový člověk,
který dává podnět ke krvavým kraválům proti
národnosti druhé. — „Jest potřebí tolik vojska?“
táží se stoupenci dvou radikálních stran, které
se na smrt nenávidí. Dojde ke schůzi, strana od
porná stropí v ni kravál, lítají židle, pracují hole —
a honem obojí rozvadění protimilitaristé křičí,aby
je ozbrojená moc hájila proti dalšímu krveprolití.
Bez ochrany ozbrojené moci by — strana straně
loupila svobodu způsobem barbarským.

Ozývá se dosud mezi lidmi zpracovanými
tiskem demagogickým nejzakrnělejší fráze, že prý
vladařové si mají mezi sebou sami srovnati to,
co proti sobě mají. Kdo mluví takovým způ
sobem, buď jest obalamucen podvodnými agenty,
anebo jeho mysl nestačí chápati ani politickou
abecedu. | kdyby vladař proti vladaři měl přání
bojovat z důvodů osobních, tu zvláště v ny
nější době stokrát si rozmyslí, než vyhlásí o
sudnou válku. Jestliže touží přímo horečně po
hlaváři různých politických stran po veliké po
pularitě, zajisté i vladaři záleží aspoň na tom
aby nebyl nenáviděn od lidí těch, jimž vládne.
Vladař sám také velmi dobře postřehuje, jak
slovo o válečném zakročení působí hromově, ja
vyvolává mnoho slz. A což teprve pomyšlení, ž
by vojsko jeho mohlo býti poraženo ! Nanikoho
by se nesypaly výtky tolik, jako na původce
nešťastné voinv. A v případě norážkv otřása



se křesla vladařská tak, že často vladař se ra
ději poděkuje dříve, než podráždění dostbupí
vrcholu. Pak také vladař ví, co znamená trvalý
soud dějin pro jeho celý rod. Jestliže by vedl

mentu, ještě po smrti celá staletí by bylo jeho
jméno na pranýři dějin. Něco se odpouští vá
lečníku vítěznému, poraženému však nic. Proto
i tam, kde by vladař mohl rozhodovati úplně

vypoví lehkomyslně, rovněž tak se neukládájí
málo populárné daně na vojsko jen z osobní
libůstky.

Leč k tomu nutno míti na zřeteli, že nyní

8 Každým vladařem na vojenských akcích se účastní Širokévrstvy, že spolupůsobí živly, které
pouze v silné ozbrojemé moci vidí dostatečné
zabezpečení svých zájmů. Na zbrojení a branné
zakročení působí vlivy, které rostou přes hlavu
nejmírumilovnějším ministrům a nejlidumilnějším
vladařům.

Tažme se na př., co si měl dojednávat
bulharský král osobně sám s tureckýmsultánem?
Tito dva panovníci si osobně ani nejmenším ne
ublížili. Ale celé davy bulharského lidu volaly,
aby se zakročilo proti barbarskému mučení bul
harského obyvatelstva v Makedonii. Národ žádal,
aby bulharský lid byl vymaněn z poroby moha
medánské, jejímuž řádění ani sám sultán nemohl
dostatečně učiniti přítrž. Kdyby býval král váhal
s vojenským zakročením, byl by vyvolal revoluci
ve vlastní zemi.

Urazil snad něčím osobně král italský sul
tána anebo některého tureckého ministra? A

řece vznikla veliká válka o Tripolsko, protože
Řatie k vůli svému lidu potřebovala té země jako
soli. Výboj italský vlastně spravedlivý nebyl, ale
rozhodly o něm mocné vlivy, kterých král sám
zdolati nemohli.

Urazil snad president Spojených států se
veroamerických presidenta mexického? Osobně
si oba neublížili. Mírumilovný, lidumilný Wilson
otálel tak dlouho s válečným zakročením, až se

dával v šanc posměchu severoamerického lidu.
Naposledy musil povoliti, protože se jednalo o

nápravu urážky, která platila Spojeným státům
vůbec.

Jeden stát vyhlásí taková obchodní pravidla,
že by obchod a průmysl státu sousedního byl
krajně ohrožen, hrozí ožebračení statisíců lidí.

vzdoruje. Ministři krčí rameny, poukazujíce na
vůli národa.
po odvetě. Dochází k demonstracím a křiku:
„Chceme válku.“

A což národnostní záší, živená vytrvale
celou řadou časopisů? Snad takové šovinistické
řádění se dá pojednou srovnati cestou zcela
smírnou, bez použití zbraní, jestliže rozkvašení
národové náležejí státům různým?

Všimněme si poměrů v irském Ulsteru. Tam
s největší drzostí zakazuje samosprávu celého

Touží po tom, aby mohla svou despocli dále
vybíjeti na katolické většině. Urazil snad pro
testanty anglický král, který jest rovněž pro
testantem? Povzbudilulsterské protestanty vůbec
nějaký monarcha, aby si tajně opatřili celou
spoustu zbraní k vzdorování samému londýn
skému parlamentu ? Kdo tlachá, aby si vladařové
své spory vyrovnali sami mezi sebou, ani ne
pozoruje, jak vlastně poličkuje i vlastní zásady.
Což války husitské? Tenkrát snad si měl také
sám Žižka všecko vyrovnat osobně se Sig
mundem? Anebo Prokop Veliký s Divišem
Bořkem z Miletínka? Nestály tu proti sobě
sporné zásady milionů křesťanského lidu? A před
bitvou na Bílé Hoře snad by se bylo všecko
spořádalo soubojem mezi Bedřichem Falckým a
Ferdinandem II.? Stál tu přece svět protestantský
proti světu katolickému.

Jaké potoky krve prolity při výpravách
křižáckých! Byl by tu něco urovnal osobní zápas
některého papeže nebo katolického císaře se
sultánem? Jakmile by býval sultán přistoupil na
příkazy křesťanstva, ihned by býval nucen z Tu
recka se vystěhovati. Vždyť turečtí věřící věděli,
co přikazuje Koran proti křesťanům.

Tedy fráse, aby si vladaři sami mezi sebou
vyrovnali své spory, ozývá se z koutů zcela za
temnělých. Jest smutné, že v osvíceném století
jest potřebí bojovati proti heslování tak naivnímu,
že jest potřebí vykládati pravý stav věcí „uvě
domělým vrstvám“ jako malým školáčkům od
abecedy.

Leč některý stát silného 'vojska potřebuje
často více proti nepříteli vnitřnímu než vnějšímu.
O tom ví dobře sama republika francouzská. Tam
téměř každý rok musí vyrukovati vojsko proti
tisícům demonstrantů, ohrožujících majetek a ži
voty lidí pokojných. Čím více štvavých živlů ve
státě, tím větším počtem vojska chrání stát. své
řády.

3 Každý dobře vidí, kdo ohrožuje státní mír,
kdo vnáší do lidu štvavá hesla, proti nimž' se

uslyšíte frási, že prý války zaviňují klerikálové.

jak dovedou mrzačit rozum lidu fanatičtí dema
gogové. Z kterého táboru čpí dynamit na sto
honů? Kdo vrhá purhy? Kdo osnuje ničemné
atentáty? Jaké jest jméno těch zákeřníků,proti
nimž se musí postaviti celé kompanie vojínů a
detektivů, jestliže vladař vyjede mezi svůj lid i

, za účely nejlidumilnějšími? Proti katolíkům není
třeba zajišťovati bezpečnost vladařů takovým vo

| jenským způsobem, za to však proti těm, kteří
protestují proti vojsku, ale sami se oddávají vý
hradně zabijáckým úmyslům.

Těch podvodníků, kteří dovedou tak neo
maleně viniti katolictvo z úmyslů krvežíznivých,
zeptejte se, zda pumy v Kragujevci robili kleri
kálové, zda také klerikálové v Šrbsku štvali tolik
proti Rakousku. Byla zaviněna válka rusko-ja
ponská nějakými klerikály? Přinutili snad kar
dinátové zednářskou vládu italskou k boji o Tri
polsko? Klerikálové snad štvali Turky do ne
dávné války proti Jihoslovanům? Snad papež
zavinil nelítostnou válku Angličanů proti Burům?
Vydal snad nařízení některý arcibiskup, aby
Francie válčila s nepokojnými obyvateli Maroka?
Od mluvků, kteří na katolíky hledí strčit všecko,
žádejte okamžité důkazy. Nynější vlády tolik
dbají o „klerikály“, že ani papežskou stolici, tře
baže jest suverénní, nepozvali k mírovým kon
ferencím. A protože církev naše byla naprosto vy
loučena ze zasahování do otázky militaristické,
proto také mírové snahy ztroskotávají.

Až se vytrhnou kořeny, uschne také peň.
Až lidstvo bude uplatňovati skutečnou lásku
křesťanskou, až se nedá vodit od demagogů
proti svým spolubližním, pak také začne milita
rismus klesati. Pokud však se bude vybíjeti pý
cha, závist, lakota a šovinistické snahy nacionál

n potud sám lid na sebe bude plésti bič milirismu.

- oltářů, kazatelen, soch a
i veškerého kostelního zařízení

Děporačenípo race. Napožádání jsem Mv be ká
"7 joditákíat se“ Šstavití. senimeu

telích sarajevského atentátu. Trestní vyšetřo
vání, vedené u soudu v Sarajevě proti Gavrilu
Prinčipovi a společníkům pro úkladnou vraždu,

spáchanou dne 28. června t. r., po Případě prospoluvinu na této vraždě, vedlo až dosud k těmto
výsledkům: 1. Plán zavraždit arciknížete Fran
tiška Ferdinanda za jeho pobytu v Sarajevě byl
zosnován v Bělehradě Gavrilem Prinčipem, Ne
delikem Čabrinovičem, jistým Milanem Cigano
vičem a Trifko Grabcem za spolumoci majora
Voje Tankosiče. 2. Sest pum a 4 browningové
pistole s náboji, jichž použili zločinci jako ná
trojů, byly opatřeny a odevzdány Prinčipovi,
abrinovičovi a Grabcovi v Bělehradě jistým

Milanem Ciganovičem a majorem Vojtou Tanko
sičem. 3. Pumy jsou ruční granáty, které pochá
zejí ze skladiště zbraní srbské armády v Kra
gujevci. 4. Aby zdar atentátu byl zabezpečen,
poučil Ciganovič Prinčipa, Čabrinoviče a Grabce
o zacházení s granáty a naučil v lese u střelni
ce topšiderské Prinčípa a Grabce stříleti brow
ningovými pistolemi. 5. Aby Prinčipovi, Čabri
novičovi a Grabcovi bylo umožněno přejíti bo
sensko-hercegovské hranice a podloudně dopra
viti zbraně, byl Ciganovičem organisován zcela
tajný dopravní systém. Přechod zlosynů se zbra
němi do Bosny Hercegoviny byl proveden po
hraničními hejtmany šabským (Rade Popovič) a
ložnickým, jakož i celním orgánem Rudivojem
Grbičem z Ložnice za pomoci několika jiných
osob.

P Ztčení srbského profesora a 80 stu
dentů. V Banjaluce v Bosně bylo zatčeno 30 stře
doškolských studentů, jakoži profesor srbské ná
rodnosti. jest jim kladeno za vinu, že věděli o za
mýšleném útoku na následníka trůnu Františka Ferdi
nanda a že neučinili o tom udání úřadům.

Poněmčování Poláků v Poznaňsku. Pro
testantský spolek východní marky, který má za účel
poněmčiti a poprotestantštiti Poláky v Poznaňsku,

' podal protest proti vládě pruské, že příliš liknavě
provádí poněmčování Poznaňska a východního Pruska.

; Spolek sice uznává, že r. 1913 opět přes 200 mili
onů marek bylo užito pro politiku východní marky,

ale že z toho „jen“ 75 milionů bylo vydáno na
vlásíni účěle | spolek východní
marky mluví také proti nedostátečhému užívání vy

vlastňovacího zákona, ačkoli fébrve nedávno 6300jiter pozemkůpolského. velkostatkáře Szuldrzynského
bylo vyvlástněmo. Ovšem vyvlastnění se stalo na zá
kladě vojenského zákona vzhledem k získání po
zemků ve prospěch armády. Tím nikterak není se
světa zprovozeno bezpráví páchané na Polácích, jest
lže se vyvlastnění svádí na vojenský zákon. —
Zvláštní „evangelická“ svoboda|

Z uejnovějších císařských a minister.
ských nařízení. Obce a její orgány jsou povinny
spolupůsobiti při provádění zák. předpisů, týkajících
se válečné moci nebo vojenské obrany mocnářství.
Každý veřejný úředník k úkolu tomu povolaný má
Jej vykonávati, dokud nebude povinnosti té od nad
řízeného úřadu státního sproštěn. Provinění trestají
se tuhým vězením od 1 do 12 měsíců, po připadě
od tří měsíců do tří let, Jsou-li ustanovení obecního
trest. zákona přísnější, budiž použito těchto. — Ve
řejní úředníci, zřízenci státních závodů, železnic,
plavby a pod., poruší-li plnění své. povinnosti, tre
stají se tuhým vězením od 6 neděl do 1 roku. Stejně
je trestán, kdo k podobnému čínu jiného svésti chce
odstrašováním nebo násilím, nebo kdo zařízení pod
niku poškodí (sabotáž). Kdo poškodí nebo zmaří
dodávky pro ozbrojenou moc, trestá se tuhým vě
zením od 1 měsíce do 1 roku a kromě toho peně
žitou pokutou do 20.000 K. Vznikla-li z toho státu
škoda, zvýší se trest od 3 měsíců až na 3 leta —
Vojenskými soudy trestají se: velezrada, urážka Ve
ličenstva a členů cís. domu, rušení veřejného klidu,
povstání, vzpoura, násilné jednání proti veřej. shro
máždění, soudu nebo jinému úřadu (dle S 76., 77.,
80.), zlomyslné poškození železnic, strojů a j., zlo
myslné jednání a opomenutí na železnicích a tele
grafech (dle $ 87.—89), podporování deserce ($ 220.
—221.), násilné jednání a vyhrožování proti úřední
vrchnosti, zabití, těžké ublížení na těle, loupež, tý
kají-li se osob vojenských, četníků, zřízenců železnic
a telegrafu a pod., jiné případy veřejného násilí,
žhářství, -týkají-li se majetku erárního nebo majetku
osob právě jmenovaných a j„ — Zeměpanským ú
řadům bezpečnosti dává se právo všecky zásilky le

udání důvodů. Prohlídka děje se u přítomnosti před
nosty pošty. Poštovní úřady mají povinnost přesně
určené zásilky vyloučiti z další dopravy, po případě
právo samy zaslati takové zásilky zem. poštovnímu
ředitelství k policejní prohlídce. Dopisy s penězi a
balíky s udanou cenou odesílají se jen tehdy, byly-li
zabaveny. — Všecky telegramy mohou býti censu
rovány. Odesílatel soukr. telegramů musí udati adresu
svoji. Šifrované, tajné nebo bez textu a vůbec po
dezřelé telegramy nemusí být dopraveny ani doru
čeny. Soukromé telegramy s vojenskými zprávami

řadů. Telegrafovati do Uher. Bosny, Hercegoviny a
do ciziny lze jen v zemské řeči místa podání, dále
německy, francouzsky, anglicky, italsky, do Uher i
maďarsky; obdobně naopak. Meziměstské hovory
telefonní se pro soukromé záležitosti zpravidla za
stavují, v místě dle potřeby, za hranice úplně.

Proklamace srbské vlády, vydaná26. čer
vence, zní takto: „Před dvěma dny podala
rakousko-uherská vláda srbské vládě notu s urči
tými požadavky a žádala, aby na tyto dána byla
odpověď do 6 hod. večer s pohrůžkou, že diplo
matické styky budou přerušeny, jestliže odpověď

kterého si přeje nejen Srbsko, nýbrž i celá Ev
ropa, šla tak daleko, pokud dovoliti jí může po
volnost, ale nemohla jíti dále, než může couvnouti
neodvislost státu. Spolehneme se na Boha, na
svá práva a na přátelství velmocí, které, o čemž
jsme přesvědčení, zrovna tak míru si přejí jako
my, a doufáme, že krise v míru bude vyřízena.
Poněvadž rakousko-uherský vyslanec jménem své
vlády prohlásil, že s notou naší není spokojen,
a diplomatické styky dlužno tudíž považovati
rozvázanými, považuje se srbská vláda povinna,
učiniti nejnutnější vojenská opatření k hájení
země pro každý případ. Považujeme za svou po
vinnost, abychom vyzvali národ k hájení vlasti,
a doufáme, že tento našemu patriotickému vy
zvání vyhoví. Jestliže budeme přepadeni, tož vojsko
již vykoná svou povinnost. Občany, kteří nebyli
povoláni k plukům, vyzýváme, aby klidně po
kračovali ve svých pracích.“

Záložna v Hradci Král,

Vkladyna knížky 41% 1"
Vkladyvázanévýpovědí4a vklady pokla

Obrana.
Národní postup. Moravský tisk sděluje: Není

tomu dávno, co v Král. Poli u Brna vítal starosta
Havliš Sokoly a za to veleben. Sokoli zakoupili ku
sletu všecky potřebné sklenice od německé firmy,



všecintdrbež-od-německéfi
obecní výbor Král. Pole zadal stavbu ústředního

| měmevté firmě“(Porpesově).:Čieten -obecního

výboru je také lidovo-pokrokovýSne Votruba.Zase protikatolický: vandalismus. S di
vokým žurnalistickým povykém proti naší církvi
množí se vandalské řádění proti. katolickým sochám.
Zase nová surovost! V Penčičkách u Přerova socha
„Vzkříšení Páně“ v přírodní velikosti byla dlátem
od podstavce odštípnuta a hozena na zem. Na zemí
hlava uražena, ruce zpřeráženy, prsty na nohou
utlučeny a celá ostatní část omlácena. Lid zůstal
celý zaražen nad děsným řáděním.

Sjezd katolického učitelstva ve Fraacii.
Tento sjezd, konaný v St. Etienne, byl nemalou
důtežitostí pro vývoj katolického školství v této
zemi. Školnízákonodárství v Belgii, Holandsku
a v Anglii bylo v několika referátech předvedeno,
a při tom zjištěno, že toto zákonodárství se tam
blíží ideálu spravedlnosti. Slečna Decaux, před
sedkyně organisace katolických učitelek, mluvila
proti státnímu monopolu při vzdělávání učitelstva.
Svoboda, volba paedagogických method, práva
stávajících katolických a svědomí katolické byly

by tím porušeny. Jiný zpravodaj žádal, aby vezkušebních komisích zasedalo učitelstvo z kato
lických škol z jedné třetiny. Advokát Prenat, ka
tolický protikandidát Briandův v St. Etienne, žádá,
aby z komisí, které jednají o stížnostech do zá
kazu zřizovati nové školy, byli vyloučení prefekti,
učitelé státních škol, ježto jsou zaujati.

Prý klerikálové háji kartely. Tak sekři
čelo zcela bezdůvodně z agrárních řad před 3 roky.
Nyní však jest dokázáno, že velkokapitalismu po
máhá někdo zcela jiný. Pud protektorátem výkon.
výboru strany agrámí začala kolínská továrna vy
ráběti agrární cikorii, které byl dán název „Družka.“
Kolínská továrna zaplatila straně agrární za protežo
vání této cikorky 70.000 K na volební fond proti
stranám jiným Mimo zmíněnou kvotu bude vyplá
ceti kolínskátovárna agrární straně 7 K ze 100 kg
z docíleného obratu. — Připomenouti dlužno, že ny
nější správa továrny jest požidovštělá. — Také se
proti výkon. výboru již ozývají sami agrárníci. —
Valná schůze Svazu sušařů čekanky a řepy již dne
11. listopadu r. 1913 usnesla se na resoluci, v níž
řečeno: „Tento krok vedení agrární strany, kterým
náš družstevní čekankářský průmysl byl těžce po
škozen a kterým bychom í my ve svých právech:
rozhodovat o zadání agrární značky, tedy o pro
speritě, ba o existencí našich družstevních závodů,
byli nanejvýš zkrácení a uražení, museli bychom se
vší rozhodnosti odsoudit, vážně litovat, kdyby se
stal a také vyvodit z něho nejkrajnější důsledky.
Zodpovědnost za všechny škody, přívoděné zadáním
agrární značky kolínské továrně, museli bychom
uvalit na ty, kdož by škodlivé zadání agrární značky
bez nás a proti naší vůli odhlasovali a uplatnili.
V posledním ještě okamžiku varujeme a žádáme,
aby výkonný výbor strany agrámí zastavil jednání
směřující ku podepsání smlouvy s kolinskou továrnou
ohledně zadání agrármí značky a podal Svazu ury
chleně určitou odpověď, jak se zachová či zachoval.“
Leč tato resoluce byla bezvýslednou, agrární značka
byla kolínské továrně zadána znovu. Proto take před
stavenstvo „Družstva sušařů Čekanky a řepy“ uve
řejnilo dne 24. t. m. v „Hlasech Venkova“ důrazný
protest, z něhož vyjímáme: „Projevili jsme dokonce
ochotu, že chceme rádi z prodané čekanky finančnímu
odboru strany přispivati. Mimo toho starosta Družstva
sušařů osobně intervenoval u předsedy strany p. A.
Švehly a upozornil jej na nebezpeči, které zadáním
značky této jak Družstvu sušařů, tak i straně vznikne.
Vzdor tomuto našemu protestu byla značka kolínské
továrně přece jen zadána a našich věcných důvodů
proti zadání a našich zájmů a přání nebylo povšimnuto.
Přes 2 miliony korun vložili jsme do staveb našich
družstevních sušáren a proto musí každý uznati, že
jest naší svatou povinností starati se o jich prospe
ritu a zúročení investovaného kapitálu. Řádná jich
prosperita podmíněna je však jedině dobrým a hojným
-odbytem sušárenského zboží. Ten zase závislý jest
na konsumu kávových náhražků jedině oněch firem,
které odebirají od nás suché zboži. Zadáním agrámí
značky cítíme se také ve svém právu zkrácení a
bylo naším již dávno vyslovenýu přáním, abychom
i my směli spolurozhodovati o zadání známky tak,
aby náš sušárenský průmysl nebyl poškozován a jeho
existence ohrožena. Jako zemědělci jsme přirozeně
příslušníky strany agrární, ale jako družstevníci mu
„sime houževnatě brániti se tomu, aby se na škodu
českého sušárenského průmyslu nadržovalo kolínské
továrně, té továrně, jejíž nákupy u naších družstev
nejsou žádné neb jen nepatrné. (Letos 20 vag.). Ko
linská továrna provádí pravidelně nákup v Cizině a
sama počet svých vlastních sušáren rozmnožuje. To
má jediné ten účel aby se stala od družstevních 8u
šáren neodvislou. V důsledku toho obracíme se touto

„cestou ku všem svépomocným družstevním organi
sacím, příslušníkům naší strany agrární, jakož i
k ostatní české veřejnosti, aby naše spravedlivé dů
vódy a požadavky uznali a kupovali jedině cikorku
u těch firem, jež potřebu svojí kryjí v Čechách u
našich družstev, sušárenských. Ku cti Ústřední Jednoty
-českých hospodářských společenstev pro král. České
v Praze konstatujeme, že tato zachovala se vůči

zadání agrární značkyvělice taktně, naopakupo
kruhy strány agrární na možné ná

sledky tohoto jednání“

(SF Svěťoznámákola |
KORUNA
s pětiletoupísemnou zárukou dodává

LADIASLY ŠVESTKA
Prahs, Václavské n.53.
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Národohospodářská hlídka.
Kdo zdražuje? Za nynějších časů, kdy ú

roda jest u nás dobrá a prostřední, jest to pešt
ská plodinová bursa, která spekuluje s obilím a
stanoví jeho ceny. Agenti skupují nebo jen si
zaznamenávají dodací Ihůtu ohromného množství
obilního a potom čekají s cenou, až jak dopadnou
žně jinde, jaká bude celková úroda, jaký dovoz
ruského a amerického obilí k nám atd. Potom
se teprve za cenu, kterou si samí určí, prodává.
Ve spekulaci pešťské plodinové bursy, jež sta
noví ceny pro celé Rakousko, mají velké slovo
pešťské mlýny. Předsedou pešíských velkých
mlynářů jest Eduard Langfelder — souvěrec Ad
lera, Pollatschecka, Baura, Meisnera, Wintera. A
potom se divte, že soc. dem. dělník pevně věří,
Že drahou moukou jsou vinni šlechtici, křesťan
ští rolníci a také — klerikálové.

Kdo určuje směry sociální a hospodářské po
Utiky. O tom praví >Čes. Západ«: »Svět ovládá
rodina Rotschildů v Londýně, Paříži, Frankfurtu,
Vídni; veliké banky, jako drážďanská a diskontní
německá, deset velikých bank vídeňských a velko
kapitalisté: Mendelssohn, Reitzeles, Wollhelm, E
phrussi, Pereira, Deutsch, Pollak, Sohn, Schif —
samí baronové a rytíři a předsedové velikých ak
ciových společností. A nyní tážeme se, jak se jme
nují vůdcové soc. demokracie? V Německu jsou
to: Marx, Lassalle, Frank, Heine, Stadthagen, Kaut
sky, Bloch, Bernstein, Goldstein, Rosa Luxembur
gová, Friedberg, Heilmann, Landsberg, Koblen

zer, Hirsch atd. Vůdcové rakouští jmenují se: Adler,
Karpeles, Ellenbogen, Bauer, Deutsch, Verkauf,

Ornstein, Austerlitz, Pollatschek, Braun, Winter,
Pick, Freund, Diamand, Stein, Winkler; v Americe
velí organisacím soudruh Gomperz, v Uhrách Va
szonyi (dříve Weiss), na Rusi jsou jen židé včele
dělnických zástupů. — Jest nemyslitelno, že by ži
dé, jak spolu drží, byli současně i kapitalisté i roz
hodní protikapitalisté. Také to mení nikde vidět.
Když ve Vídni »o červené neděli« soudruzi z Ottak
ringu rozbili okna v ministerstvu, kavárnách a ho
stincích, paláce Rothschildova, Bérlova, Guttman
nova ani se nedotkli. V Paříži baron Rothschild
vydal na Jaurésovu »La Guerre Sociale« pod jmé
nem »Rosnoble« 50.000 franků. Soc. demokratičtí
vůdcové berou si dcery židovských milionářů.Tak
soc. demokrat Aarons si vzal dcerumilionářského
bankéře S. M. Bleichródera, socialista Siidekum má
dceru uhliřského barona Wollheima, mladší Lieb
knecht si vzal dceru bursiána Paradiese. A potom,
že proletáři a velkokapitalisté tajně i otevřeně ne
jdou spolul« .

Lichváři a potravinami na postupu. Již
se rm rychlo zdražují potraviny ty, které byly za
koupeny za ceny normální. Tisice živitelů rodin jde
do boje, ale nenasytný kapitál opuštěné rodiny chce
ke všemu ještě vyssávati. Očekáváme, že povolané
kruhy učiní takové taktice přítrž v pravý čas.

Z bospodářské situace rakouské. V Ra
kousku převážná část spekulujícího občanstva tvoří
se z vrstev, které jsou hospodářskému životu a ci
tění velice vzdáleny a nemohou míti řádných vě
domosti a informací. V cizině jest úroveň hospo
dářského a finančního vědění vůbec vyšší a spekulují
tam jen lidé, kteří počítají a kalkulují, kteří jsou
detailně informováni o celkové hospodářské sitvaci,
stejně jako o situaci specielních odvětví a v jichž
rukou sbíhají se nitky důvěrných a spolehlivých in
formací. U nás naproti tomu jsou to často lidé, kteří
uzavírají bursovní obchody bez nutného kapitálu a
vědomostí jako nějakou hazardní hru. Naše obecen
stvo nemá vůbec ponětí o podstatě a funkci burs,
pro ně je to místo, kde může každý snadno a bez
risika zbohatnoutt. Hospodářská krise zmenšuje
příjem obyvatelstva měrou velice značnou. Tím po
stihování jsou nejen podnikatelé, nýbrž i zaměstnanci.
Následkem toho jest vyčerpávání úspor z let tučných.
Dokladem pro toto tvrzení jest pohyb vkladů
v bankách a spořitelnách. Ovšem nutno rozlišovati
zde ono vybírání vkladů, které bývá jen příznakem
strachu v dobách válečného napětí aneb následkem
nedůvěry k peněžním ústavům aneb konečněod onoho
vybírání, jež bylo určeno k potřebě záložníků, po
volaných k činné službě vojenské. — Velice špatné
a neurovnané platební podminky jsou jednou z nej
závažnějších vad rakouského průmyslu. — Kořen
všeho tohoto zla jest v tom, že v Rakousku chybí
mohutný činitel mezi výrobcem a spotřebitelem,
řádný a kapitálově silný obchod. Rakouský výrobce
musí svému odběratelstvu poskytovati dlouhodobý a
značný úvěr a z toho vyvinula se v konkurenčním
boji ta nebezpečná praxe, že soutěžící firmy ne

předstíhovaly se navzájem lepší kvalitou nebo nižšími
cenami zboží, nýbrž výhodnějšími podmínkami pía

tebními. :
Nivé nařízeni $ 14. Vyšlo nařizení,ktetým

se státnímu melioračnímu fondu povoluje mirořádná
datace 2,500.000 K. Fond tento byl založen k od
vodňování a zavodňování pozemků a ké chránění
jich od povodní, aby se zvýšila výnosnost půdy,
pokud je to ve veřejném zájmu. Meliorační fond, zří
zený zákonem ze dne 30. června 1884, měl původně
roční dotaci 1,000.000 K, která postupně byla zvy
šována, až dle platného zákona ze dne 4. ledna
1909 obnáší 8;000,000 K ročně. Aby byla prove
dena aspoň část melioračních opatřenl, bylo — praví
se v důvodech nové mimořádné dotace — nutno
poskytnouti další dotaci melioračnímu fondu, jehož
normální dotace na rozpočtový rok 1914/15 byla by
opětně vystačila jen k vyrovnání pekračovacích splátek
na dosavadní podniky. Toto opatření bylo i proťo
naléhavé, poněvadž podniky, které mají býti nyní za
počaty, musí býti pojaty do připravovaného prelimi
náře melioračního fondu na rozpočtový rok 1914/15,
což nebylo možno bez mimořádnéhodotování fondu.
Tímto opatřením vyhoví se naléhavé nezbytnosti,
která souvisí do jisté míry se zahájenou činností
většiny zemských sněmů, a uplatňuje se vždy ve
větší míře a zvlášť intensivně právě v poslední době
v širokých kruzich obyvatelstva, provozujícího pře
vážně zemědělství.

Žádné obavy o vklady! Do četnýchpe
něžních ústavů dostavili se četní vkladatelé, žádající
okamžité vyplacení svých vkladů. je přirozeno, že
zmobilisování tak značného počtu obyvatelstva má
u zápěti zvyšenou potřebu hotových peněz. Pokud
jde o úhradu této potřeby, nelze proti vybrání ne
zbytné části zajisté činiti námitek. Peněžní ústavy
vykonaly také hned pečlivé přípravy, aby odůvod
něným požadavkům mohly hladce a rychle vyhověti.
Ale jako již při pedobných příležitostech byli jsme
několikrát svědky, stává se i nyní, že obecenstva
zmocní se naprosto neodůvodněné falešné obavy.
Takováto panika vkladatelů může pak způsobiti škody
daleko horší než skutečná válka. Je proto v zájmu
vkladatelů. samých, aby zachovali klíd a chladnou
rozvahu a také v nynější vážné chvíli vytrvali v ne
ztenčené důvěře, kterou dosud věnovali ústavu, jemuž
svěřili své prostředky. Soukromé vklady v peněžních
ústavech válečným hnutím nikterak ohroženy nejsou
a povinnosti obecenstva je, aby neztěžovalo nynější
komplikovanou situaci bezhlavým vyblráním svých
úspor nad míru pouze zcela nezbytné potřeby. Oče
kávame pevně, že obecenstvo české i nyní plně
prokáže svou hospodářskou prozízávost a disciplinu.

Cirkevní věstník.
Z eucharistického sjezdu lurdského.

Poutníků sešly se obrovské davy. Dne 22. t. m.
v Asylu N. D. de Lourdes sešli se Čechové
k informativní schůzi. J. Exc. nejdp. biskup dr. Jos.
Doubrava vyslovil veliké potěšení nad tím, že
bylo Čechům popřáno sůčastniti se sjezdu tak
velkolepého. Na vyzvání dr. Al. Koliska provo
láno nejd. arcipastýři za jeho obětavost a lásku
nadšeně „Sláva.“ Po vyřízení administrativních
záležitosti vřelým doslovem biskupovým byla
schůze ukončena. — Odpoledne o půl 4. hod.
shromáždili se našinci k všeobecné zahajovací
první schůzi na skvostně vykrášleném náměstí
před Růžencovou basilikou. Zde za bouřlivého
potlesku vystoupil na tribunu papežský legát
Granito Pignatelli. Vznešený hodnostář usedl
mezi kardinály, patriarchy, arcibiskupy a jiná
církevní knížata. President stálého komitétu Msgre
dr. Heylen zahájil sjezd nadšenou řečí.P, 
něm promluvil biskup tarbský dr. Schoepfer.
Kardinál-legát promluvil o významu Eucharistie.
Mezi dalšími pozdravujícími hodnostáři ujal se
před dvacetitisicovým zástupem slova i náš arci
pastýř, při čemž Čechové nadšeně tleskali. Začal
mluviti latinsky a pak česky. Čeho se našincům
nedostalo při kongresu vídeňském, to jim nahra
zeno před zástupci celého katolického světa. Tak
byla representována vlastně celá naše monarchie,
protože nikdo jiný z episkopátu našeho moc
nářství sjezd oficielně nepozdravil. — Po pro
slovech udělil kardinál-legát papežské požehnání;
následoval svátostný průvod a večer průvod svě
telný. — Dne 23. dopřáno české výpravě míti
vlastní bohoslužby v posvátné jeskyni, povoleno
to mimo program se zvláštní laskavosti biskupa
lurdského k našemu národu. O 6. hod. nejdp.
biskup královéhradecký tam sloužil mši sv. Byla
modlitba českého růžence a česky zde zpíváno.
O 9. hod. dopol. zavítal do České sekce (do
dvorany Asylu) nejdp. biskup náš, který zahájil
jednání vzletným proslovem. Poslány pozdravné
telegramy Jeho Veličenstvu Františku Josefovi I.,
Sv. otci a episkopátu zemí koruny české. Dr. Ko
lísek pak přednesl referát: „Kristus eucharistický
— náš král.“ Zapěna papežská, rakouská a česká
hymna. Byli zde hostmi Poláci a Francouzové. —
Odpoledne byla všeobecná slavnostní schůze, jíž
obcovalo již na 30.000 účastníků. Předneseny
velmi časové a hluboce promyšlené referáty. Ná
sledoval majestátní svátostný průvod, v němž



*kráčelo 410 kardinálů, na 200- biskupů, kolem

3000 kněží na 30.000 Hných věřících.V klášteře 00. kápucínův Chrudimi
konány od 20. —24. července duchovní řádové exer
cicie za vedení vidp. Hyancintha Nováka, O. Cap.,
jichž se mimo Členy řádu súčastnili ze světského
kléru následující vldpp.: J. Dvořák, bisk. děkan ze
Skutče, J. Novák, bisk. notář a profesor z Chrudimě,
J. Sobotka, prof. z Něm. Brodu, F. Baborovský, duch.
Správce věznice z Kartouz, J. Zelinka, katecheta z
Chrudimě a A. Macháně, spirituál z Chrudimě. Vidp.
exercitátorovi za dojemná a časová rozjímání jakož i
vldp. P. guardiánovi M. Schreibrovi za milé poho
stinství srdečný dík!

GOleté kněžské jubileum vsdp. Megra
Pavla Rozínka ze Skalky. V neděli, dne 9.
srpna o pouti v Bílém Ujezdě slavi velice oblíbený,
po nivách českoslovanských chvalně známý lidumil
vsdp. Msgre Pavel Rozinek 50leté jubileum svého
vysvěcení na kněze. Ač Msgre Rozinek nepřál si ve
své známé skromnosti žádné hlučné oslavy, nedal
si přece vikariátní klérus těto řídké přiležitosti ujíti
a usnesl se na vikariátní konferenci okázalým způ
sobem dáti svému miláčkovi svou vřelou lásku a
oddanost na jevo. Pořádek slavnosti bude následu
jicí: V neděli dne 9. srpna o 9. hod. dopoledne
shromáždí se farníci z celého okolí v zám. kapli na
Skalce u Dobrušky. Odtud vyjde slavný průvod do
Bílého Újezda, kdež očekávati budou šlechetného
jubilára vikariátní klérus, obecní zastupitelstva, spolky,
družičky, školní dítky atd. Ve farním chrámu, kdež
konati se bude právě poutní slavnost, prosloví po
„Veni sancte“ slavnostní řeč rodák skalecký vdp.
profesor reálky z Kladna P. A. Dostál. Po té bude
celebrovati vsdp. jubilár mši sv. Celá slavnost se
ukončí ambros. chvalozpěvem: „Te Deum.“ Zveme
k této řídké slavnosti všechny ctitele Msgr. Rozínka
co nejvřeleji.

Zprávy organisační
a spolkové.

Orelský slet dne 15. t. m. se konati nebude.

Smiřice. Pro přítomné vážné události přípravy
k slavnosti katolické národní jednoty se vůbec za
stavují. Slavnost se odvolává.

Nový Hradec Králové. (Přednáška) Dne
26. července t. r. uspořádal zdejší kř. soc. lidový
spolek přednášku na thema: „O nutnosti organisace,“
Přednášel dp. Jan Havelka, kaplan z Pouchova. Před
náška trvala půl 2. hodiny, ve které p. řečník
přítomné posluchače povzbudil, aby se drželi názoru
čistě křesťanského, který jedině jest s to přinésti
obrození za našich trudných časů, jak v řádu spo
lečenském tak v kruhu rodinném, Za tuto poučnou
a krásnou přednášku poděkoval předseda dp. Ant.
Doležal. Děkujeme ještě jednou p. řečníkovi za jeho
krásnou, nadšenou a povzbuzující přednášku a dou
fáme, že nám zase brzo takovou přednášku uspo
řádá. — Před přednáškou konala se výroční valná
hromada. Oznámený zahradní koncert pro rozruch

podali pří valné hromadě své zprávy, načež prove
deny volby, při nichž aklamací zvolen jednohlasně
starý výbor. Zdař Bůh!

Nová Ves n. Pop. (NovopackýokrsekOrda.)
Dne 12. července pořádal křesťansko-sociální Orel
svůj okrskový slet v Nové Vsi n. Pop. Četné domy
vyzdobeny byly červeno-bílými prapory, takže nepo
mohla ani výzva mladého p. učitele ke svým věrným,
aby praporů nevyvěšovali. P. řídicí prý chodil a za
pisoval si, kdo ze Sokolů prapor vyvěsil To není

truc přednášku. Agitováno horečně, zejména v Lom
nici a výsledek? 17 přítomných při přednášce! Naše
milé hosty vítaly dvě slavnostní brány s případnými
nápisy. Slavnosti súčastnily se všechny odbory, mimo
to mnoho katolických spolků a jednot, z nichž „Ka
tol. jednota“ z Nové Paky a Lomnice se spolkový
mi prapory. Všem účastníkům vzdáváme upřímnédíky.
Při průvodě ráno napočítáno bylo přes 900, odpo
ledne přes 1200 osob, což jest patrno také z pro
daných vstupenek. Vsdp. děkan Vincenc Mrštík slou

žil slavnostní mši sv. v kapli na starém hřbitově,
při niž přítomní zpívali píseň „Bože, chválíme Tebe“
s doprovodem novoveské hudby p. j. Čapka. Odpo
ledne na cvičišti k Orlům připadně promluvil p Po

stipendistů reálných škol za II. pololeti t. r. byl
vzat na vědomi. — - S ředitelstvím městského
dívčího lycea bylo sděleno,že c. k. ministr ve
řejných prací propůjčil vyšší škole pro ženská
povolání hospodářská zde na školní rok 1913
1914 právo veřejnosti. C. k. ministerstvu
kultu a vyučování podá se žádost za zvýšení
subvence pro městské dívčí lyceum. — Žádosti
za místo učitelky šití na škole pro hospodářská
povolání ženská předloženy byly měst. zastupi
telstvu.

V Mobilisace. Již v neděli začal jak v Hradci
tak v okolí veliký ruch, po silnicích plno vo
zidel. V ponděli již zde byly tisíce reservistů.
V následujících dnech podobalo se naše město
rozvlněnému modravému jezeru. Zvláštní vlaky
rychle za sebou dovážely nové a nové mužstvo.
Vojsko ubytováno ve školách, ve dvoranách a
jiných větších místnostech. Některé krámy oblé
hány, až se všecko vyprodalo. Někde se začala
praktikovati lichva potravinami, ale rázným za
kročením c. k. hejtmanství zjednána náprava.
Houfy vojska a civilistů kupi se před vyhláškami,
ve dne v noci supají automobily, hrčí vozy s mu
nicí, provianty, vojenská hudba hraje každo
denně, přecházejí silné hlídky, cvičí se jedno
tlivé čety atd. Zkrátka Hradec nabyl tvářnosti,
jaké neměl po půl stoleti.

Na ochramu kupujících. Někteří živnost
níci odpírali přijímati paplrové peníze a zadržo
vali u sebe drobné kovové mince zcela zbytečně.
C. k. okres. hejtmanství toto zcela neodůvodněné
počínání přísně zakázalo. Též propadá přísným
trestům obchodník denními potřebami, který by
tajil své zásoby, zpečoval se kupujícím zboží
prodávati anebo používal nynějších poměrů ke
zdražování potravin na úkor obecenstva.

Zápis žactva na obecných a měšťanských
školách v Hradci Král., koná se t. r. v ne
děli 13. září, v pondělí 14. září a v úterý 15.
září vždy od 8—9 hod. dopol.

Studentstvu všech škol. Kdo by v po
hnuté době nynější chtěl pomoci prací svou nejpo
třebnějším rodinám rolnickým v okolí Hradce Králové,
nechť se přihlásí u knihkupce Melichara neb gymn.
profesora Wiplera. Tiž přijímajítaké dotyčné přihlášky
rolníků.

pitelných důvodů jest státní censura v nynější vá
lečné době značně zostřena, takže tisku není dovo
leno rozepísati se o současných událostech tak, jako
jindy. To budiž omluvou i nám. Úřady docela zaká
zaly vydávání některých radikálních listů, — Mobilisaci
pocitila i naše knihtiskárna, takže i oba strojoví sa
zeči odebrali se ke svým plukům. Vzniknou-li tedy
některé nepravidelnosti při vydávání našich listů,
nutno to přičíst na vrub mimořádných okolnosti.

Velké Jeřice. V neděli dne 26. července
konala se v osadě naší významná slavnost 150leténo
jubilea založení samostatné duch. správy a svěcení
korouhví, darovaných p. patronem, velkostatkářem a
továrníkem Haueyem. Již v ranních hodinách jevil
se v ten den v Jeřicích neobvyklý ruch. Šedesát
družiček, školní mládež a zástup osadníků shro
mažďovaly se ve faře, aby odtud v průvodě šly
k vlaku uvítat světitele, slavnostního kazatele a cele
branta vsdp. Msgra Th. Dra Františka Šulce, papež.
komořího a č. kanovníka z Hradce Králové. K ra
dosti nás všech objevil se před námi na zastávce:o

lik na thema: „Proč zakládáme odbory křesťansko
sociálního Orla.“ Po přednášce následovalo cvičení

členů a členek. Jednotlivá cvičení provedenabyla
bezvadně, skupiny provedeny byly přesně. Škoda, že
odpolední slavnost, která byla tak srdečná, přerušil
asi na hodinu déšť. Vzdáváme díky p. Fr. Fajfrovi

koliv způsobem přispěli ke zdaru slavnosti.

Zprávy
místní a z kraje.

Na žádost p. Jindřicha Suchánka, lékárníka, u
děleno bylo povolení ke zřízení plotu kol jeho
vily v Žerotínové ulici. — Výkaz klassifikace

farářem a družičkou, jež podala mu kytici. Za zvuků
hudby kráčel průvod ze zastávky do fary. O půl 10.
hod. dostavil se do fary p. patron. komisař, správce
velkoslatku jeřického Karel Stuchlík, vyslovil jménem
p. patrona duch. správci přání hojného zdaru k tak
významné slavnosti a přivítal vzácného našeho hosta
vsdp. kanovníka. V téže době dostavila se opětně
hudba s p. kapelníkem Fr. Novákem, jež vedla
průvod s novými korouhvemi do farního chrámu
Páně. Zde vykonal vsdp. kanovník slavné svěcení

korouhví a posvětil i nový zelený orát, darovaný
rovněž p. patronem. Po svěcení zazpíván bylkrásný
sbor, po němž místní farář vsdp. světiteli srdečnými
slovy poděkoval. Pak vystoupíl vsdp papež. komoří
na kazatelnu a promluvil úchvatnými slovy o významu
slavnosti 150letého jubilea jeřické duch. správy a o
tom, že ani v XX. století není hanbou pro osvíce
ného člověka býti věřícím katolickým křesťanem.
Téměř hodinu trvající řeč zanechala v posluchačích
hluboký dojem. Po slavných službách Božích za
pěna byla papežská hymna a konán opětně průvod

|

pežská, rakouská a národní a osadníci odcházeli do
svých domovů. Třebaže rozšířeny byly u nás hned
z rána poplašné zprávy o mobilisaci vojska, slavnost
naše přece tím netrpěla a za velkého účastenství
osadníků byla dle programu provedena. Slavnost naši
poctili svou přítomnosti i vldpp.: bisk. notář M.
Panský, děkan Zajíček, farář Melich a katecheta
Vančura. Blahopřejné projevy mimo jiné zaslali:
victp. poštovní správce Lukeš z Hořic, vdpp. Dr.
K. Truxa a Frant. Pour z Kutné Hory.

Chrudim. 28. t. m. zemřel p. Jan Scholle,
vážený a přičinlivý majitel knihtiskárny. Výkrop tě
lesných ostatků vykonán včera a pohřeb bude v Praze

šanském hřbitově. Odpočívej v pokoji!
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Našemu veledůstojnému duchovezstvu

„ku provádění kostelních vřele mladou
pro r abeol.ce.k. okr artarotí čeaboaBOHUMILABEKAvHOŘEKUTNÉ.
Ronov nad Doubravou. Byl to utěšujícía:

povznášející pohled, když v pondělí dne 27. července:
řady naších jinochů a mužů, povolaných na pole vás
lečné k obhájení práv naší společné vlasti, před od
chodem z domova o 5. hod. ráno při mši svaté,
kterou sobě na rozloučenou se svými drahými byli
vyžádali, přiklekly ke stolu Páně, aby smíření
s Bohem, požehnání a pomoc boži sobě a svým
drahým vyprosili a tíži rozloučení usnadnili. Viděli
jsme víru a důvěru vaši, potěšili jste nás v těžké

náboženství pocitili, že statečně a oddaně nastoupili
Jste cestu povinnosti, obětujíce sebe za nás a my
rozloučili jsme se s vámi v důvěře, že Pán váspro
vázeti bude a přivede vás šťastně opět v náruč naši.
Vzpomínky a modlitby naše vás provázejí.

Dvakačovice. V neděli dne 19. července
měla naše obec slavnost, jaká zde ještě nebyla. Na
památku ke cti a slávě Boží postavila mládež kato
lická nový kříž, který byl slavně vysvěcen za ohromné
účasti lidu vdp. farářem Jos. Kučerou za asistence

dp. Houdka z Hrochova Týnce, Po požehnánívyšel
mohutný průvod z chrámu Páně Vejvanovického za
hlaholu zvonů a hudby a za zpěvu „Tisíckrát pozdra
vujeme Tebe“ do Dvakačovic ku kapli nejsv, Trojice
Boží, kdež na návrší pněl křiž a kde bylo již velké
množství lidu. Někteří až půl druhé hodiny z dáli
sem přispěchali, tak že se zde již na prostranství
vtěsnati nemohli, když přišel sem průvod obrovský.
A když objevil se dp. Houdek na kazatelně, která
byla umístěna uprostřed prostranství, uchvátil svým
kázáním obrovský zástup tak, že se nám ani jíti
domů nechtělo. Ve svém kázání přesvědčivě doka
zoval, že věda a pokrok bez náboženství nemůže

žádného člověka učiniti šťastným. Povzbuzoval všecky
věřící, aby při svém povolání plnili věrně své nábo

Ženské povinnosti a nikdy se za své přesvědčení
nestyděli. Děkoval všem, kteří se o postavení kříže
postarali. Kéž slova drahého kazatele blahodárně dále

působí! Děkujeme timto vdp. faráři Kučerovi a dp.
Houdkovi za jejich obětavost, dále slav. knížecísprávě
velkostatku vejvanovického, pánům učitelům a slečně
učitelce za vedení školní mládeže a družiček, všem
rodičům, kteři své dítky za družičky vypravili a vůbec
všem, kdož nám na úpravu plotu a postavení kříže
pomoci své neodepřeli a nám radou i skutky nápo
mocní byli. Voláme z hloubi srdce: Zaplaťf Bůh|

Pěčín u Žamberka, Dne 25. července1914
byla famost Pěčínská svědkem tiché a dojemné slav
ností — v Pěčíně zajisté Hdké. Oslavil toho dne
v pěčínském kostelíčku památku svého 2šletého
kněžství host ve zdejší farnosti, rodilý ze sousední
Javornice vdp. P. Bruno Bárta, řádu sv.Dominika,
velezasloužilý farář a správce Dominikánské fary na
Pražském Předměstí z Plzně, který právě v. Pěčíně
dle! na dovolené. Po krátkém vylíčení zasloužilé čin-
nosti vdp. semijubilanta od místního faráře celebroval
vdp. P. Bárta za asistence místního duchovního
správce zpívanou mši sv. v přítomnosti svý stařičké:
paní matky a příbuzných a „slušné účasti věřících,
kteří v kostelíčku se sešli, ač byl všední den. Kéž
nejdobrotivější nebes Pán ráčí popřáti vdp. faráři
P. Bártovi takového věku, aby v Pěčíně mohl též.
oslaviti své zlaté kněžské jubileum! — Také nutno
se zmíniti o sv. misii, kterou v Pěčíně od 28. června:
do fi. července b. r. konali vdpp.: P. Superior Stryhal:
Josef a P: Vídenský František Tov. Jež. z Hradce
Králové. V prvních dnechbyla návštěva sv. misijních.
pobožnosti slabá pro senoseč. Ku konci velmi stoupla:
a největší byla při svěcení obnoveného misijního.
kříže, tak že kázání, které nadšeně proslovil vdp.
P. Vídenský, musilo býti pro veliký počet posluchačů
venku. Svaté svátosti v době sv. misie přijalo 550:
věřících a již dříve v době velikonoční 350 věřícich,.
úhrnem tedý 900 věřících, počet to zajisté na farnost,
která nečítá ani 1100 katolíků, dosti slušný. Nynější
mobilisace ukázala, jak sv. misie v Pěčíně na výsost
bylo potřeba a že pro vážnou nynější situaci, která
naši říši překvapila, byla celkem sv. misie v Pěčíně
hlavně pro nastoupivší muže k c. a k. vojsku v době
dosti příhodné. Nejsrdečnější: Zaplať Pán Bůh vdpp.
misionářům' Vděčná farnost.

Hořice. Jsem již hodně stár, ale ten hluk,
ten rozruch a nejistotu jsem posud nezažil —- pravý
výminečný stav. Na každém rohu rokování, chuť
k práci odpadla, ovšem i k placení, každý drží jen:
noviny v ruce. Že i v této všeobecné tisni, jež leží
na nás všech bez rozdílu stavu jako balvan, chtějí
někteří lidé uplatniti své divoké zásady, je věru po
Jitování hodno. Aspoň v takových dnech mohli by si
dát pokoj a nepřilévat oleje do ohně. Kdo může za
válku, jež byla a dlouho ještě bude, než ten, kdo ji
vyvolal a kdo za ni bude zodpovídat, jestliže Ji vy
volal nespravedlivě? A kdo ji vyvolává? Lidé, kteři
sami vyznali, že čtením anarchistických spisů byli
tak rozčileni, že se odhodlali spáchati čin; jimž by
se vyznamenali. Kdyby nebylo Ferrerů, nebylo by
Prinčipů, kdyby nebylo svůdců, nebylo by svede
ných, kdyby nebylo anarchistů theoretických, nebylo.
by ani praktických, t. zv. anarchistů činu. Apřece.
i při tak jasné situaci, Již i dítě chápe, najde se za
slepený čtenář socialistických lístů, jenž hanbu vy
křikuje klerikálům, jakoby oni válku nynější vyvolali.





"Nemají proto ani nejmenšího důkazu, leda své noviny,
vichž-redaktoři stav věcí znají, ale štvou proti kato
dické-církvi, protože je to jejich řemeslo a jejich
„chlebiček. Kdyby jim to někdo zakázal, o čem by
«pak psali?:! Psala nikoli česká, ale německá „Reichs
«post“ pro válku, a učinila tak jako mluvčí strany
:rakousko-dynastické, jež v zájmu cti, bezpečnosti a
"vážnosti říše považuje vystoupení Rakouska proti
-vyzývavému Srbsku za nezbytné. Jeden občan zde
řekl, nač se prý Bůh dívá, je-li spravedlivý. Jsme tak
rozumní, že v tak těžkých chvílích něco umíme omlu

-viti, Ale ten holeček zapomněl, že se Bůh musí dnes
na ledacos dívat. Musí se dívat, jak ve jménu svo
ibody vraždí se panovníci a osobnosti jim blízké, o
„stát a veškerou občanskou společnost zasloužilé jen
proto, že se staví mužně a poctivě proti zhoubným
:proudům, které mohou dovléci nynější lidstvo k pro
„pasti soc. revoluce. Rovněž musí se dívati, jak vraždí
se nevinné řeholnice, jež zasvětily se službám milo

„srdenství a lásky, jak ničí se ve jménu této svobody
„bombami kostely, kláštery, ba v pekelném záštii di
vadla, v nichž sedí přece též lidé stejně nevěrec

-kého smýšlení. Divoch v pustinách Afriky neb Ame
tiky též zabíjí svého nepřítele, ale on se mu postaví
jako -muž proti muži, aby uhájil proti němu své pa
stviny, tedy svou vlast, ale v t. zv. kulturní Evropě
zabíjí lidé své protivníky zákeřně, úskočně, protože
se mu s otevřeným hledím postaviti bojí a svou
osobu chrání. Na to všecko se musí Bůh dívat, On
se musí divat, jak se útlá mládež k bezbožectví a
opovrhování vší autoritou svádí a to zas ve jménu
osvěty a pokroku; On se na to vše dívá, poněvadž
by bylo pod Jeho Božskou důstojnost, aby v každém
případu, kdy by si to ten ubohý lidský červíček přál,
činil zázraky, sestupoval se svého trůnu zřejmě a
zasahoval viditelně v osudy člověka. On dopouští i
války, jež si lidstvo navzájem strojí, aby se také na
vzájem ztrestalo a k rozumu přivedlo. V Boha v do
bách dobrých nevěří nynější svět, když přijdou však
zlé časy, tu Ho jedni uznají, jiní však, kteří Ho jindy
upírali, Mu klnou a zodpovědným činí. A tací lidé
se domnívají, že mají zdravý rozum.

Pro dobro venkovského lidu! Komukoli
by bylo stíženo hledati mimořádné pomocníky pro
polní práci anebo se k téže práci nabídnouti u zří
zených již kanceláří, nechf se přihlásí u podepsaného
sekretariátu. Naše sprostředkování nemíní zasahovati
zbytečně tam, kde se již v tom směru něco děje,
ale chce zcela zdarma spolupracovati zvláště v pří
padech neodkladné nutnosti. Kdo by si na své do
tazy přál odpověď písemnou, nechť přiloží korespond.
listek s plnou svou adresou. — Sekretariát Politic
kého družstva tiskového v Hradci Králové.

Z válečného pole. Dne 29. t. m. vyhodili
Srbové v 1 hod. 30 m. ráno do povětří obrovský
most mezi uherskou Zemuní a Bělehradem. — Pak

monitory (válečnými loděmi) na srbské posice za
mostem. Srbové ustoupili, rakouské ztráty jsou ne
patrné. Dne 28. t. m. malý oddíl rakouských zákop
níků s mužstvem finanční stráže polapil dva srbské
parníky, které vezly střelivo a miny. Posádka běle
hradských lodí přemožena. Náklad odvezen dvěma
dunajskými pamíky. — Srbské úsilí, aby bylo zniče
ní mostu u Zemuně dokončeno, bylo zmařeno před
nimi rakouskými hlídkami a dělostřelectvem. U Pro
goru (na Sávě) zmařen pokus srbských čet v pře
kročení řeky. Dva nepřátelské vyzbrojené parníky
zničeny naším dělestřelstvem.

Pozor! Trať Pardubice—Praha a Brno—
Vídeň jest vyhrazena právě nyní pro vojsko.
Proto „Obnova“ na některá místa bude poštou
expedována teprve v několika dnech.

Z vojenskéhořádu Jana Žižky a spojenců
jeho. Nejprvé, když bychom chtěli vytrhnúti z mě
sta kterého, nebo-li kde se hnůti chtěli z mista, kdež
bychom polem leželi, aby nižádný napřed nejezdil k
městu, ani Šel, aniž se vezl, sobě mista neb hospody
zastávat, ani se kde polem klad bez dopuštění a roz
kázání města jmenovaného od jmenovaných starších
hejtmanův, kteříž na to a k tomu vydání a jmeno
váni budú . ... A když by se chtěli hnůti z toho
mista, kdež by polem leželi, s dopuštěním a rozká
záním těch starších jmenovaných, aby vytrhli na po
le, kdež by místo podobné a hodné bylo k tomu, a
tu sebe zčekali, aby se všecko vojsko hnulo-z sla
noviště; a žádný aby nezapaloval bud, ani kde jinde
pálil, kde bychme táhli nebo leželi, jedno (jenom) ti,
ješto k tomu vydáni a ustanovení budů, a to pod ve
diků pokutů, aby toho žádní jiní nečinili. Potom než
by se ihned z mista hnuli, prvé než by které věci
činili a rozkázali, aby se nejprv Pánu Bohu modlili,
kleknůc a padnůc před Tělem Božím a před tváří
Boží, když vytržení bude z vojska anebo z města,
aby Pán Bůh všemohácí rěcil svů pomoc dáti, a tu
svů při svatů (svou svatou záležitost) provésti k své
svaté chvále a k rozmnožení toho dobrého a věr
ným k spasení a ku pomoci. Pak potom aby lidi ši
kovali nebo zřídili, každů rotu pod své korůhve,

nuli a tak táhli, která napředrota bude šikována ten
den pod svými koráhvemi ;.a jiní aby se v ně nemísili,

»

Pán Bůh dal nepřátely přemoci a poraziti, města,
tvrze, hradu dobyti, táhnáce polem, nebo polem le
žice,kterýchkořistídobyti,sbyten vzatekaty ko
řisti sneseny, svedeny, svezeny a na hromadu skla
denybyly. . . a k tomuabybylivydáníavoleni
starší ze všech obcí... aby věměspósobili ty
věci chudým i bohatým,aspravedlivě, jakž na koho
sluší, rozdánya rozděleny byly, aby nižádný sám
sobě nebral ani co kdo (pro sebe) zachovak Jestli
pak že by kdo co vzal, nebo-li zachoval, k tomu
takovému chtěli by popráviti, k jeho hrdlu i statku,
buď kdož buď, žádných osob nevynimajíce, jakožto
k zloději Božímu a obecnému ... Svárův, křikův,
a potrhání aby žádných nebylo u vojiště ani mezi
námi... | prosímefvás, miléobce, abyšte se k tomu
dobrému svolili a nám toho radni a pomocní byli.
A my vám zase též držeti, plniti i mstiti chceme
pro milého Pána Boha, pro jeho svaté umučení, pro
vysvobození pravdy zákona Božího, svatatých a jich
zvelebení, ku pomoci věmým církve svaté a zvláště
jazyka českého i slovenského i všeho křesťanství, ku
pozdvižení věrným a ku potupě neústupným a zjev
ným kaciřům a pokrytým a zloskvmíkům, aby Pán
Bůh všemohůcí nám i vám ráčil svů pomoc dáti, a
svítěziti nad nepřátely svými i našimi a za nás i s
námi vámi bojovati svů mocí a neodlučovati nás své
svaté milosti. Amen.

Naleziště nerostů v Čechách. Vápenec
hutný nalézá se ve Velkých Žernosekách; písko
vec v Hořicích, Březovicích, Doubravě, ve Sv.
Josefě, ve Vojicích (vesměs u Hořic), Hloubětíně,
Král. Dvoře, Nehvizdech, Podmokií, Podole, Ná
chodě; opuka v Kopanině a u Bílé Hory u Prahy;
mramor v Lochkově a Slivenci; žula v Č. Krum

lově, Skutči, Maffersdorfu u Liberce, Čerčanecha Červ. Kostelci.
Město Bělehrad leží při ústí řeky Sávy do

Dunaje na pravém břehu obou těchto řek, které tvoří
hranici srbsko-rakousko-uherskou. Má 100.000 oby
vatelů. Městem probíhá důležitá železniční trať Bu
dapešť—Sofie—Cařihradresp.Budapešt—Niš—Sko
plje—Soluň. Ceny jako pevnostBělehradnemáskoro
žádné, ježto jeho opevnění nechrání ho před ra
kouskými střelami. Jedinou páskou spojující Bělehrad
se Zemuní byl velký železniční most přes Dunaj.
V zimě zamrzne zpravidla Dunaj u Baziáše a oby
vatelstvo přechází pak řeku po ledu. Řeka Sáva za

r. 1718. 1739. Rakouskem, které po | tureckých
vojnách dostalo do rukou severní část Srbska. Opev
nění neobkličují města do kola, nýbrž jsou na se
verní straně města na návrších, vystupujících asi 50
metrů nad hladinu Dunaje. Valy, které chrání opev
nění, jsou hodně zpustlé a neodolaly by na dlouho
útoku. Až do anekční krise- nebylo na nich vůbec
děl, teprve od té doby jsou na nich 12 a 15 cm
děla. Na jih a na východ nedaleko od Bělohradu
jsou ještě zbytky linii prince Evžena, „Laudonov
šanac“, stará, rozpadlá to opevnění v délce 5 km.
Jako pevnost nemá tedy Bělehrad ceny žádné, v ně
kolika minutách by mohl býti zapálen a nelze ho
udržeti. Jenom pro paroplavbu na Dunaji má velký
význam, ale i to jen tak dlouho, dokud nebude
vážně napaden.

Všelieos. Na hranicích uhersko-rumunských
zatčeno 30 vysokoškolských posluchačů, kteří z Ru
munska podnikly výlet do Uher. Studenti spilali Uhrám
a při vystupování z vlaku udeřil jeden student čet
níka holí a naplivl mu do tváře. — Minulý týden
stiženy byly různé kraje bulharské katastrofálními
průtržemi mračen. — V Předlitavsku vycházelo r.
1912 časopisů 4534, z nichž 187 denníků. V Čechách
celkem 1346, z nichž 470 politických. Celkem bylo
německých listů 2492, českých 1209, polských 389,
italských 130, slovinských 96, maloruských 65, char
vatsko-arbských 39, rumunských 16... — Cisař
jmenoval arciknížete následníka Karla Františka Josefa
plukovníkem a přidělen jest husarskému pluku č. 1.
— Tyto dni slavily křest. odborové spolky v Belgii
desítileti svého trvání a dovršení prvního 100.000
členů. — Nové černohorské noviny budou vycházeti
v Podgorici a také v Cetyni, oba politické. Dosud
vychází jediný čemohorský politický a současně vládní
list týdenník „Glas Crmogorca“ na Cetyni — Prin
cezna Františka Bourbonsko-Parmská, starší sestra
arcikněžny Zity, vstoupila těchto dnů do kláštera
benediktinek v opatství sv. Cecilie v Ryde na anglickém
ostrově Wightuv Lamanšskén průplavu. -- Naří
zením ministerstva vnitra a spravedlnosti, jakož i fi
nancí a obchodu zakázána doprava srbských novin
a časopisů do Rakouska. — Časopis „Háj“ píše, že
následkem přímo ohromě stoupající spotřeby papíru
nucen jest průmysl paplrnický hledati nové suroviny,
což vedlo v Italii k tomu, že použivají též rostliny
kručinky k výrobě papíru. - 

Budou co nevidět! V nejbližšídobě budou
vydány nově kalendáře a bude nutno, abyste sii Vy
na příští rok 1915 opatřil jeden pro sebe a své
drahé. Sta a tisice kalendářů rozptýlí se jako zástupy
vlaštovic pod české střechy a není rodiny, jež neo
patřila by si vhodný, dobrý kalendář. Nedejte si však
vnutiti kalendář, jenž není v souhlasu s Vašimi zá
sadami a náboženským přesvědčením! Pod jménem
„kalendář“ vtírá se Často pod český krov nejedna
kniha, jež rázně měla by býti odbyta pro svůj po
chybný obsah. V zájmu dobré knihy doporučujeme
P. T. čtenářům dobré katolické kalendáře Cyrillo
Methodďějské knihtiskárny a nakladatelství V. Kotrby,

.—-

Praha-Il., č. 200, kteráž co do obsahu, ilustrací a
úpravy věnuje kalendářům svým možnou péči
a snaží se úsilovně, aby vyplnilyco nejdokonaleji
svůj úkol a byly přístupné a milé všem, kdož je
otevrou. — Bližší“ oznamuje prospekt, přiložený
k dnešnímu číslu t, 1. — Vd. kléru pošle administrace
ochotně vzorky.

Srbsko. Vedle hlavního města Bělehradu
jsou v Srbsku větší města Niš 25.000 obyv., Kra

k 16.000, Leskovac14.000,Požarevac 13.000,c -12.000, Vranje a Pirot po 11.000. Nápadná
jest veliká převaha obyvatelstva mužského ve mě
stech, kde na 1000 mužů připadá jen 717 žen. Vel
ká většina obyvatelstva (84*/,) živí se zemědělstvím,
průmysl jest zcela nepatrný. — Na balkánském po
loostrově vzpomínají se Slované v dnešním králov
ství Rumunském, na samém počátku vlády Justinia
na (527—565!. Odtud pěší čety jejich konaly vpády
do provincií východořímských. Jména plemen slovan
ských, sedících na jih od Dunaje, vynikají teprve
od věku X. Mezi těmito kmeny vynikli vlastní Srbo
vé. Boje Srbů proti Bulharům připomínají se již v IX.
a X. století. O pohanství Srbů nemáme zpráv. Kře
sfanství se rozšířilo hlavně stykem se staršími oby
vateli, s Rumuny a Albanci, kteří od římské doby
byli křesťané a s měšťany přímořských měst v by
zantských provinctich na pomoří dalmatském a drač
ském. — Srbové měli už s počátku dědičná knížata.
Po velikém županu Štěpanu Nemanjovi (1171 —96)
stalo se Srbsko z odlehlé horské země velikým a
mocným státem. Vrcholu svého dosáhlo Srbsko za
Štěpána Dušana. Na západ sahalo Srbsko za dobý
královské ku pobřeží jaderskému, od ústí Drinu až
nedaleko na sever od ústí Neretvy; teprve ve sto
letí XIV. Bosňané vypudili je z Chlmu. Jen Dubrovník
nenáležel nikdy Srbsku. Starou přirozenou hranicí
proti Bosně byla dolejší Drina. Král Štěpán Dušan
(I331—55) odnímal Řekům kraj po kraji v Albanii
i Makedomii. © velikonocích 1346 dal se Štěpán
Dušan ve Skoplji korunovati za cáře Srbův a Re
kův. Po smrti Dušanově nastal úpadek. Dne 15. čer
vna 1389 poražen nejmocnější kníže severního Srb
ska Lazar na Kosově poli u Prištiny. Lazar s jinými
velmoži zajat a na bojišti sťat. Sultán Bajazid rychle
pak odtáhl do Asie, pročež bitva od vrstevníků byla
zprvu vykládána jako vítězství křesťanů. Srbsko po
bitvě Kosovské trvalo ještě 70 let jako veliký stát se
širšímí hranicemi než byly Lazarovy. Za doby pa
novníkův t. zv. despotův (1349 —1459) povzneslo se
Srbsko znovu ke znamenité moci. R. 1444 bylo Srb
sko jako stát poplatný zároveň Uhrům a Turkům.
20. června 1459 přitáhl sultán Muhamed před Sme
derevo, které po útěku bosenského despota Štěpana
vzdalo se bez boje. To byl konec starého srbského
státu, které dobytím Bělehradu 1521 ocitlo pod pan
stvím tureckým. Osvobození Srbska nastalo v letech
1804 -15. V čelo za osvobození od jha tureckého
postavil se Karaďordě Petrovič, bývalý hajduk, a tak
r. 1807 dobyt i Bělehrad. Ale r. 1813 ztratili Srbo
vé zase všecko. V čelo nového povstání r. 1815
postavil se Miloš Obrenovič, Turci v několika
bitvách poražení a tak knížetem srbským pro
hlášen ©Miloš Obrenovič (1815-39). Ten vládl
krutě podle vzoru tureckých pašů. K vládě dostal se
Alexander Karaďorděvič 1842 —58i. Knižetem podru
hé prohlášen stařec Miloš Obrenovič |1858—60), po
něm jeho syn Michal (1860 68), který byl vzděla
nější a nadanějsí než jeho předchůdci. Za něho za
vedeny moderní řády. Na.trůn povýšen jediný zbý
vající Obrenovič, synovec Michalův, l4letý Milán.
Nová ústava r. 1869 prohlásila Obrenoviče za dě

loučila Karaďorděviče z práva na trůn. R. 1876 vy
povědělo Srbsko ve spolku s Černou Horou Turkům
válku, ale bylo 30. září poraženo a v míru obnove
ny hranice dřívější. Za války rusko-turecké povstali
Srbové nanovo a v míru Sv. Štěpánském obdrželi od
Turků Niš a Nový Pazar, jakož i úplnou nezávislost.
R. 1882 prohlášeno Srbsko královstvím. Když Bul
harsko se spojilo s Vých. Rumelií, král Milán pro
hlásil toto spojení za porušení rovnováhy na Balkán
ském poloostrově a 13. listopadu 1884 vypověděl
Bulharsku válku. Byl však poražen u Slivnice. Roz
mařilý, neschopný Milán zapletal se čím dál tím více,
znesvářil se i s královnou, která nucena vystěho
vati se ze země a Milán sám 1839 musil se podě
kovati ve prospěch svého 12letého syna Alexandra,
jehož jménem vládlo vladařstvo. Ale 17letý Alexandr
1893 prohlásil se sám plnoletým a vládl bez vladař
stva. R. 1900 překvapil Alexandr svět svou svatbou
s mnohem starší milenkou svou, vdovou, prve dvor
ní dámou. Neschopný Alexandr ztrácel čím dále tím více
opory a lásky národa, až v červnu r. 1903 královský
konak obklíčen spiklenci povětšině z důstojníků a
král s královnou zavražděn. Na zkrvavělý: trůn po
volán prozatímním ministerstvem Petr Karaďorděvič,
narozený 1844 a hned 15. června 1903 jednohlasně
od skupštiny.za krále zvolen. Karaďorděviči jsou
blízcí příbuzní panovníků v Černé Hoře, v Italii a na

Rusi. 
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- Velice poučná pojednání
jsou uložena v brožuřách, jež vycházejí měsíčně

pod titulern >Česové Úvajby«.
Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed

notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílů se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >»Časové Úvahý vy

cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsou již rozebrány.

Posud však jsou naskladě u vě množství

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sy. zpovědi, sv. přijímání A ©

o
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Machar a křesťanství . . 8

hnojte ma podzim Karel IV., Otec vlasti . . 32
Klášter v Podlažicích a město Chrast . 8
Starý a nový názor světový . 8

m0 ou Jesultéa českáliteratura. 8
Při objednávkách brožur v ceně od 8do 24 h

nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň

Z Thomasovy ' Velovočapředplatnénaběžnýročník(12brožur)činípouze1K.

strusk Je-liobjednánvýtiskjediný,nutnopřidatikudané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
tisků připočítávají se na porto 4 hal.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
snámka + hvězda. veliké slevy. Objedná-lise zvlášť veliký počet

brožur, činí sleva až 50 procent.
Vysoké sklizně! Větší výnos! Lepší jakost! Z "tohovšeho patrno, že z vydávání našich

. x v poučných brožur není finančního zisku, a že na
Hospodář ské: Sdružení křest. opak vydavatelstvov zájmudobré věci ochotně

LN jkh , přináší oběti.
E PETE ' zemědělců a Zemský Svaz Protonechťkaždýupřímnýkatolíkpodporuje

„"družstev a společenstev tentozáslužnýpodnik!
POZORnaznánkuHVĚZDUTE| NOSD p o uje obratem

Praka II., Spálená ul 15. Administrace»ČasovýchÚvah«
v Hradci Králové.P OEHOHO O EECZ
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Z dějin žeského válečniciví.
V VIM století byla obrana českého obyva

telstva proti vpádům cizích vojsk velice primi

Znameníou te obranu protiútokůmposkytovaly našízemi veliké lesy. Úzké cesty, kte
ré jimi vedly, byly
zásekami a opatřeny
se pokročilo tim, že
zřizována stálá opevnění. Byly to veliké valy a
zákopy na místech, která ovládala krajinu a po
skytovala širší rozided v blízkosti zemských hra
nic. Uvnitř valů byla primitivní dřevěná budova,
v níž konali za jisté výhody okolní obyvatelé
stráž. Později tam stavěsy malé tvrze. Obranné
hradby byly z počátku dřevěné, později ka
-menné.

Vojsko skládalo se původně ze všeho zbra

v případě války zataraseny
okopy. V XI. století velice

prachu užívalo se u nás již před Žižkou kolem
roku 1400. I vozů se částečně užívalo, ale jen
výhradně k účelu obrannému. Žižka umístil střel
bu na vozích. Husitské vojsko s počátkuboje
obmezovalo se na místě velice obratně voleném na
obranu, která byla provázena silnou střelbou z
vozů. Když husitské vojsko přece někdy zapo
čalo útok, tu ihned, jakmile se přiblížilo na do
střel, započalo rovněž ostrou palbu, aby uvedlo
nepřítele do nepořádku. Váleční jezdci byliproti
vozové hradbě husitské bezmocní. Husitská jízda

nošením válečného znamení (meče, provazu) po
kraji. Převládala pěchota. Když se vytvořila třída
velkostatkářskáa poddaných, přestala všeobecná
branná povinnost. Službu vojenskou vykonávali jen
velkostatkářise svými sluhy jako zbrojnoši.Malí
svobodní držitelé pozemků neměli povinnosti vo
jenské, zato však vykonávali zemské roboty. Voják
na válečné výpravě se živil sám. Již tehdy knížata a
jiní mogní velmoži si vydržovali houfce vojáků
námezdních, většinou Němců.

Tehdy k vůli oslabení nepřítele dle vzoru
jiných národů Čechové při vpádu do cizího ú
zemi cestou všecko brali a odváželi, co bylo
možno odvésti. Všecko ostatní ničeno. Jest pou
hou frási, že Čechové v době sv. Václava, Bo
leslava I. a II. byli národem velice mírumilovným.
Naopak byli velice bojovní a udatní. již v IX. a
X. století se dávali Čechové najímati od Srbů k
boji s Němci. Naopak v následujících dvou sto
letích císařové němečtí vyhledávali pomoci če
ského udatného vojska na svých válečných vý
pravách.

Tehdy se ještě válka nevypovídala, ale zá
čala hned vpádem na cizí území, jesliže soused
ní stát nedostál svým závazkům.

Ani za doby královské nebyla vojenská or
ganisace valně vyvinuta. Kdy celé řady ostrých
sporů mezi jednotlivými státy urovnávali pape

podrobností organisovaného militarismu. Došlo

vali husité teprve tehdy, kdy již bylo zcela pa
trno, že nepřátelské vojsko podléhá. Na vojen
skou správu vojska husitského měli veliký vliv
kněží, který byl často neblahý. Leč jednotné ve
lení bylo pouze do smrti Žižkovy. Později vy
stupují zvláštní armádní sbory Pražanů s pány,
Táborů a Sirotků.

Po husitské válce sice bylo uznáno právo
krále k vedení války, ale stavy toto právo silně
obmezovali. Proto také i při velikém nebezpečen
ství tureckých vpádů dělaly stavy králi veliké
obtíže. Králové se zadlužovali, aby mohli proti
Turkům vypraviti větší vojska vlastním nákladem,
když stavové odpírali povoliti dostatečnou váleč
nou daň. Často ani největší nebezpečenství jich
nevyrušilo z klidu. Vojsko bývalo buď zcela a
nebo převážnou většinou stavovské, zeměpanské

lice malý počet bojovníků. V době Přemysla I.
a Jana Lucemburského ovšem bojovnost v Ue
chách byla značná. Protože však zemskou hoto
vostí nemohl král volně disponovati mimo hra
nice země, přestávala tato hotovost býti zákla
dem vojska. Již r. 1311 bylo ustanoveno, že ho
tovosti zemské na výboj lze užiti pouze se svolením
stavů. Vojsko českého krále sestávalo z lenníků,

ní pánové sloužili na koni a to pravidelně v těž
ké jízdě. Hotovost zemská byla většinou pěší a
ozbrojena byla primitivně. Velitelem býval král
anebo ten, kterého král jmenoval. Koncem sto
letí začal býti považován nejvyšší purkrabí praž
ský za osobu povolanou k velitelství předem.

Vojsko tvořilo skupiny dle místní přísluš
nosti. Taktickou jednotku tvořil jezdec rytíř s
družinou koňmo i pěšky. Páni se svou družinou,
svými vasaly, sluhy a zbrojnoši bojovali pod
vlastní korouhví, jsouce odtud zváni pány korou
hevními. Vasalové jednotlivých krajů byli pod
svými politickými náčelníky (purkrabími). Hoto
vost zemská skládala se dle krajů, náčelníkem
býval v starší době purkrabí, později zvláštní
hejtman. I v čele městskéno vojska byli hejtmani
zvláštní. Leč již ve XIV. století začala se vyví
jeti vojenská organisace jednotnější. Deset pě
ších mužů tvořilo rotu s desátníkem neb rot
mistrem, 400 —500mužů tvořilo prapor, 4 pra
pory houf pod hejtmanem. V jízdě tvořilo rotu
50 jezdců pod padesátníkem a 300 jezdců pra
por pod hejtmanem. Vedle toho byly některé
skupiny zvláštní. Boj rozhodovala hlavně těžká
jízda. O zásobování se musilo vojsko starati
samo.

Hrady stavěny pevnější a komplikovanější
a to tak, aby v případě dobytí jednoho uzavře

lení. Hrady staly se sídlem pánů, vlad kové měli
pouze tvrze, sestávající z nevysoké v že, anebo
hrazené dvorce. Města byla silně opevňována,
kolem hradeb byly vyhlubovány příkopy.

Války husitské způsobily v českémváleč
nictví veliký převrat. Dříve se rozhodoval boj
řadou soubojů, zvláště mezi jezdci, nedbáno pří
liš o to, aby se využitkovalo povahy terénu ú
čelně k mistrnému manévrování. Žižka však své
vojsko přetvořil v dobře roztříděný celek, pod
řízený vůli nejvyššího velitele. Jak v obraně tak
v útoku rozhodovala pěchota, majíc velikou 0
poru ve válečných vozecha střelbě. Střelného

lových. Obyčejně proti Turku scházelo se vojsko
tak zvolna, že se shromáždilo často pozdě. Po
dle toho také byly výsledky tureckých válek,

V
Veledůstojnému duchovenstva i katolickým

laikům odporučajeme co nejlépe

k ukládání vkladů

SrálovéhraĎeckou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalberlinum,

která jest podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

Citujeme zde zprávu »Hlasu Národa«.
V memoiru (pamětném listu) se praví: Hnutí,
vyšlé ze Srbska, jehož účelem bylo odtrhnouti
od mocnářství jihoslovanské části Rakousko
Uherska, aby byly spojeny se Srbskem ve
státní jednotu, sáhá daleko do ininulosti. Zů
stávajíc ve svých konečných cílech stále touž
a střídajíc se pouze ve svých prostředcích a
intensitou (silou), dosáhla tato propaganda na
srbské půdě v době anekční krise vrcholu. Od
vrhujíc ochranný pláštík tajnosti, vystoupila
tehdy veřejně, přiznávajíc své tendence a po
kusila se za patronance srbské vlády se všemi
po ruce jsoucími prostředky dospěti k uskuteč
nění svých úmyslů. Zalím, co veškeren tisk v
nenávistných, skutečnost překrucujících výpa
dech volal k boji proti mocnářství, tvořily se,
nehledě k ostatním propagačním prostředkům,
asociace (spolčení), které tento boj připravova:
ly. Významem vynikala mezi nimi »Národní.
Obrana«. Vyšedší z někdejšího revolučního vý
boru, byla tato organisace srbských vojenských
a občanských funkcionářů, ustavená jako sou
kromý spolek, úplně všt“ závislá na běle
hradském zahraničním úřadě, vyvolána v život.
Jejími zakladateli byli mimo jiné wenerál Božo
Jankovič, bývalí ministři Ljuba Jovanovič, Ljuba
Davidovič a Velislav Vulovič, řiditel státní tis
kárny Živojin Dačič a někdejší setníci, nyní ma
joři Voja Tankošič a Milan Pribičevič. Tento

spolek vytkl si za úkol utvořiti a vyzbrojitisbory dobrovolníků pro nastávající válku s ra
kousko-uherským mocnářstvím.

-——

i

V příloze uveřejňuje se výtah ze spolko
vého orgánu ústředního výboru »Národní O
brany«, ve kterém vysvětlují se v četných ka
pitolách činnost a cíle tohoto spolku. Praví se
tu,že ku hlavním úkolům »Nár. Obrany« patří
spojení s našimi blízkými a vzdálenějšími bratry
za hranicemi a s našimi ostatními přáteli ve
světě. Rakousko považuje se za prvního a nej
většího nepřítele. Jesliže »Národní Obrana« ká
že nutnost boje s Rakouskem, káže tím sva
tou pravdu naší národní situace. Závěrečná
kapitola obsahuje apel na vládu a srbský ná
rod, aby se všemi prostředky připravoval k boji,
který naznačila anexe. Názorný obraz tehdejší
činnosti »Národní Obrany« podává mimo jiné
výpověď bosensko-hercegovského zemského pří
slušníka Trifka Krstanoviče, který byl vyslech
nut u krajského soudu v Sarajevě a v oné době
nalézal se v Bělehradě a mimo jiné příslušníky
z mocnářství byl »Národní Obranou« získán za
komita Asi se 140 ostatními členy čet byl
Krstanovič přiveden počátkem roku 1909 do
školy, zřízené pro výcvik čet v Čupriji (okres
jagodinský) a řízené setníky Vojou Tankosičem
a Dušanem Putnikem, Učiteli byli tam výhrad
ně srbští důstojníci. Generál Božo Jankovič a
setník Milán Pribičevič prováděli inspekci to
hoto tříměsíčního kursu čet, v pravidelných
časových intervalech.

Dále byli komiti cvičeni ve střelbě, vrhá
ní pum, kladení min, vyhazování železničních
mostů atd. Po slavnostním prohlášení srbské
vlády z r. 1909 zdálo se, že nadešel také konec
této organisace. Očekávání to se však nesplnilo,
naopak srbský tisk pokračoval v propagandě.
Memoire uvádí jako příklad způsob, jak bylo
použito publicisticky atentátu na bosenského
zemského uáčelníka Varešanina; útočník byl
oslavován jako srbský národní hrdina a jeho
čin byl veleben. Listy ty byly rozšiřovány nejen
v Srbsku, nýbrž dobře organisovaným pod
loudným způsobem dopraveny i do mocnářství.
Za stejného vedení, jako při svém založení,
byla »Národní Obrana« opětně střediskem agi
tace, k níž náležel střelecký svaz se 762 spolky,
sokolský svaz s 2500 členy a různé jiné spolky.
Vystupujíc v roušce kulturního spolku, jemuž
leží na srdci pouze duševní a tělesný vývoj
srbského obyvatelstva, jakož i jeho hmotné se
sílení, odhaluje »Národní Obrana« svůj pravý
reorganisovaný program V uvedeném výňatku
ze svého spolkového orgánu, ve kterém se
káže »svatá pravda«, že jest nezbytnou nutností,
vésti proti Rakousku, tomuto prvnímu a nej
většímu nepříteli, vyhlazovací boj puškami a
děly a obyvatelstvo všemi prostředky připra
vovati na boj ku »osvobození« pokořených ú
zemí, v nichž úpí 7 milionů ujařmenýchbratří.

Memoire cituje provolánía řeči podobného
rázu, osvětluje všestrannou Činnost »Národní
Obrany« a jejich spojenců, která pozůstává v
přednáškových cestách, účasti na slavnostech
bosenských spolků, při nichž veřejně byli získá
váni členové pro zmíněné srbské sdružení.
Nyní nevede se ještě vyšetřování o tom, že so
kolské jednoty srbské podobná sdružení v moc
nářství vyzývala, aby se s nimi spojila ve svaz,
udržovaný dosud v tajnosti. Důvěrníky byl jed
vzpoury vnášen do kruhů dospělých a lehko
myslné mládeže. Tak byli Milanem Pribiče
vičem někdejší honvédští důstojníci a četnický
poručík svádění k opuštění vojenské služby v
mocnářství za povážlivých okolností. Ve školách
a učitelských ústavech byla vyvíjena daleko
sáhlá agitace a žádoucí válka proti mocnářství
také vojensky potud připravována, že srbští
emisaři byli v případě vypuknutí války pově
řeni ničením dopravních prostředků atd. a roz
plameňováním vzpour a panik. Všechno to do
loženo jest zvláštním doklady.

Memoire líčí dále souvislost mezi touto
činností »Národní Obrany« a spojených orga
nisací s atentáty na královského komisaře
v Záhřebu Čuvaje v roce 1912, S atentátem Do
čičovým v Záhřebu 1913 na Skerlecze a ne
zdařeným atentátem Scháferovým z 20. května
t r. v záhřebském divadle. Memoire rozšiřuje
se pak o souvislosti atentátu na následníka a
jeho choť, o způsobu, jak si mladí, již ve škole
myšlenkou »Národní Obrany« otrávení útočníci
opatřili za pomoci Pribičeviče a Dačice nástroje
k atentátu, při čemž zejména vyložena jest také
úloha majora Tankosiče, který dodal vražedné
zbraně, a úloha jistého Cyganoviče, bývalého
komita a nyní úředníka srbského železničního
řiditelství v Bělehradě, který se vyskytuje již

v roce 1909 jako chovanec komitské školytehdejší »Národní Obrany.«
Způsob, jak pumy a zbraně byly uepozo

rovaně dopraveny podloudně do Bosny, ne
připouští pochybnosti, že tu byla pro dobře

připravení a tajné účely »Národní Obranye«asto používána postranní cestička. Příloha ob



sahuje výňatek ze. spisů krajského soudu sa
rajevského o vyšetřování pro atentát na arci
knížete následníka a Jeha-choť. Dle uěho při
znali se Prinčip, Čabrinovié, Grabec, Čubrilovič
a Popovič, že
čem utvořili spiknutí na zavraždění arciknfžete
a že za tím účelem na něho číhali. První dva pa
chatelé doznali, že měli úmysl spáchati vraždu.
Další části příloh obsahují podrobné udání ob
viněných vyšetřujícími soudci o vzniku spik
nuti, o původu pum, jež vyrobeny byly po to

způsobu jich zabalení pocházely ze srbského
skladiště zbraní v Kragujevaci a konečně o
dopravě tří útočníků a zbraní ze Srbska do
Bosny. ©

Z dalšího svědeckého protokolu vysvítá,
že jistý příslušník mocnářství chtěl několik dní
před atentátem rakousko-uherskému konsulátu
v Bělehradě podati zprávu, že existuje pláu na
spáchání atentátu na arciknížete za jeho pří
tomnosti v Bosně. Tomuto muži bylo bělehrad
skými policejními orgány, které jej z nicotných
důvodů zatkly bezprostředně před tím, než
vešel do konsulátu, zabráněno podati tuto
zprávu. Dále vysvítá ze svědeckého protokolu,
že dotyčné policejní orgány věděly o chystaném
atentátu. Poněvadž tyto údaje nejsou ještě pře
zkoumány, nemůže býti o jejich správnosti pro
nesen zatím žádný úsudek.

O,
ploupencům našich organisaci.

Odporučujeme vřele křesťanský český závod

vyšívačokažiček»Záštita«v Ghrasti
u Obrudimě,

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Ved. duchovenstva naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě epokojeni|

ORP*>Odporačujte ve svém okolí! ij

O
Náprava českého života.
V. Dufek napsal ve „Střádalu“: Poslední

události, svědčící o naprosté rozháranosti sou
časného veřejného života, vyvolaly hojně diskusí,
vyznívajících vesměs v oprávněnou touhu po ra
dikální nápravě našeho společenského žití. Vždyť
bezohledněji než kdy jindy potírá dnes strana
stranu a znepokojující měrou propukává na všech
stranách kletba české povahy: nevraživost a
závist, vlastnosti to, jež často nás už přivedly
na pokraj záhuby.

Tu a tam proskočila také touha, aby zří
zena byla „liga inteligentů“, jejímž úkolem by
bylo povznésti a zlepšiti veřejný a mravní náš
život.

A tu bych rád poukázal na instituci, která
již po řadu let kráčí vytrvale za tímto vznešeným
cílem. je to Jednota Českých Střádalů v Praze II.

Jednota obrala si sice za bezprostřední úkol
pouze povznésti hmotnou stránku našeho národa;
leč uvážíme-li, že trvalé zlepšení hospodářských
poměrů není myslitelno bez současného zvýšení
mravnosti, pochopíme rázem hluboký význam

rození.
Bude-li každý Čech střádalem, podiví se

svět, jakého rozmachu se domůžeme. Pak nebude
již u nás zbahnělých afér a umlkne to věčné za
hanbující doznávání vlastní morální nemohouc

nosti, pAkož i volání po nápravě.ravý střádal musí si mnohé a mnohé uměti
odepříti, věda, že tim prospívá celku, svému ná
rodu. Dovede-li se však člověk uskrovniti a pře
bývající haléř uložiti, pak nepozná hmotné tísně
a jistě se nedá tak snadno zlákati k činům
nekalým.

Střádal zavrhuje marnivost a liché blýskání
se; střádal je ve svých výdajích opatrný; střádal
šetří i své zdraví; střádal pracuje s veselou
mysli a s tichou radosti ukládá uspořený halíř.
Střádal jest vychovatelem rodiny, okolí, společ
nosti, nabádaje všude ke spořivosti a ukazuje
cestu, jíž dlužno jíti. Maje úspory, přece nemění
způsobu svého žití, čímž opět koná blahodárný
vliv na jiné, kteří ví, že by si mohl mnohého
dopřáti, ale že to nečiní. Střádal napomáhá roz
machu hospodářského života a sílí naše hospo
dářské těleso; střádal pracuje o všeobecném
blahobytu.

Střádal nehledá ve světě rozptýlení. Jemu
stačí příroda, od- níž se učí; jeho pobaví
dobrá kniha, která ho povznáší a seznamuje
s velikány lidstva; jeho uspokojuje klidná, čistá,
spořádaná domácnost, z níž dýše mír a spoko
jenost; střádal klidně žije, klidně pohlíží do bu
doucnosti, věda, že pro případ nahodilé nemoci,

bezzaměstnanosti má ušetřený groš, jenž mu
I mnohou trpkost ušetří. Sfřádal je i chráněn před

nemocemi, poněvadž moudře hosp i se
„svými tělesným silami. Proto, kéož jsi dobré
vůle a myslíš dobře se svými drahými, se svými

! přístušníkya se svým národem, staň se členem
| Jednoty. Uč se šetřiti a pomáhej zvelebiti naši

vlast po stránce hospodářské i mravní“ 

Kostelní práce
pozlaoovačské a malířskéjako: malbu, tónován
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Letošní slavnosti velehradské počnou 11. srpna
1914 odpoledne bohosloveckou akademií. Dne 12.
srpna zahájen bude IV, unlonistický sjezd, na němž
budou mluviti Francouz Jiří Goyan >o účasti laiků
na životě náboženském v církvi západní a východ
ní«. Jiří Goyan byl profesorem dějin na École fran
caise v Římě a ve Francii jest neunavným agitá
torem pro katolicism. Chotí jeho byla dcera býva
lého presidenta p. Faurésa. Dále budou přednášet
profesor Karel Viller z Engheinu »o stycích mezi
theology východní a západní církve ve století 17.«,
archivář monsgr. Snopek o bule >Industriae Tuae«,
De Maistre z »Řeckého ústavu« v Římě, P. Josef
Pejška, prof., P. Prešern T. J. z Inšpruku a profe
sor Louis Delporte z Lovaně >0 pokladu zásluh«.
Dogmatickou otázku tuto proberou úplně se stano
viska dogmatického (De Maistre), historického
(Pejška), etického (Prešern) a exegetického (Del
porte). Se stanoviska církve východní osvětlí 0
tázku >0 pokladu zásluh« prof. A. VI. Kerenskij z
duchovní akademie v Kazani, jeden z nejplodněj
ších současných spisovatelů bohosloveckých v Ru
sku. Rusín dr. Malyniak referovati bude >0 pře
kážkách sjednocení«, farář z ruského velevyslane
ctví v Berlíně Goeken »o pravoslavné nauce o pří
mluvě svatých«, probošt dr. Balan z Bukurešti >0
potřebě a významu jednotného ústavu bohoslove
ckého pro Východňany<. — IV, unionistického sjez
du, který se koná pod protektorátem Jeho Eminen
ce Františka kardinála Bauera, sůčastní se ze
vzdálenějších hostí metropolita hr. Szeptycki ze
Lvova, arcibiskup černohorský dr. Mikuláš Dobre
čič, a český biskup americký monsgr. Koudelka.
Delegáty zastoupení budou | kardinál-arcibiskup
pražský, kardinál Mercier belgický, arcibiskup bu
kureštský dr. Netzhammer.

Středověkou scholastiku po Sombartovi a ji
ných bere v ochranu dr. Martin Grabmann. »Hlíd
ka« k jeho knize o středověké filosofii poznamená
vá: »Bedlivým studiem scholastiky byly již mno
hé předsudky odstraněny. Na 80. sjezdě němec

„kých přírodoapytcův a lékařů, konaném r. 1908 v
Kolíně n.-R., nazval Stadler Alberta Velikého po
zorovatelemn prvního řádu. I protestant Seeberg
vyzývá k pilnému studiu scholastiky. Píšeť: »Kdo
jen poněkud se v tom oboru vyzná, pozná všude,
jak nejistým jest ještě naše poznání v jednotlivo
stech. Z této příčiny jest naléhavou potřebou ve
škeré vědy, aby s probádáním středověké filosofie
a theologie konečně systematicky a methodicky
bylo započato. Úloha velkolepá (grandios) je tím
naznačena.« Má studium scholastiky jen historický
význam či také filosofický? V různých směrech
moderní filosofie nacházíme zdravá jádra, která ne
zřídka jsou již ve filosofii scholastické obsažena
nebo jsou výsledkem vývoje té které scholastické
myšlenky, což autor zcela jasně dokazuje. Středo
věcí myslitelé byli přesvědčeni, že nedosáhli vr
cholu, jehož lidské myšlení vůbec může dosáhnout;
naopak měli přesvědčení. že i v myšlení třeba or
ganického vývoje a stálého pravého pokroku. Ná
hled, že filosofie středověká bvla jen služkou theo
logie. třeba po pravdě vyložiti. Právě u knížete
scholastiky nacházíme pravé ocenění rozumu lid
ského. jasné oddělení otázek theologických a filoso

| fických S jakou opatrností mluví Tomáš v úvodu
posvého díla Summa contra Gentes« a v Komentáři

k díl: Boethiovu >De Trinitate« o poměru mezi
| theolozií a filosofií, Tomášovi a jiným scholasti

| kům nejednalo se o nic jiného leč o pravdu. »Dojemná touha, pravdu — plnou pravdu najít. napjetí
vší energie myslící, dosáhnout dobra pravdy« jeví
se u všech scholastiků. »Má-li filosofie »vědou o
všeobecně platném« být a jí zůstat a chce-li relati
vismus. který právem >»smrtífilosofie a její resig
nací« byl nazván. pak nemohou pominout myšlen
kové pochody a přesvědčení, k nimž se Aristoteles

| a Tomáš Akv. hlásili.«
| Výalednice atentátů. Jestliže někde vládne
, nespokojenost nad politickou nebo sociální situací,

nedá se nesnáz odstraniti způsobem barbarským, pro

tože barbarství není positivní prací, směřující k ozdra
vění poměrů. Zlo nelze udolati zlem, naopak špatné
prostředky jenom zlo rozmnožují. Lidé, kteří lhou, že
jesuitům účel ogrčcoval prostředky, sami nyní svým
chováním prozratují: zcela veřejně, že sami mají tu
zásadu, kterou podstrkávají jiným. Schvalování zá
keřných přepadů anebo aspoň jásání, jak po smrti
některého vlivného muže nastanou ánky doby
nové, úzkostlivéomlouvánívrahů — to v
o tom, kdo vlastně holduje zásadě: „Učel posvěcuje
prostředky.“ Dr. T. W. Forster napsal: „V Tolstého
povídkách lidových praví Petr Michajlov k dělníkům,
kteří chtějí zavražditi nenáviděného dozorce: „člo
věka usmrtiti není těžko, ale krev uvázne na duši:
zavraždíš člověka a duši svoji poskvrniš krví. Zničíš
zlo — a zlo bude v tobě. Myslíš si: zabil jsem
špatného člověka, myslíš si: vyhubil jsem zlo. Ale
zlo jsi ještě zhoršil v sobě.“ Těmito slovy je řečeno
celkem všechno, co možno namítati proti opravám
vraždami. Většina lidf — jako zmínění mužíci —
obyčejně zastaví se u osvobozujících úspěchů, jež
vraždy na chvili přivodí: je odstraněna překážka;
kde dříve byl člověk, je nyní prázdný prostor —
svobodě zdánlivě je uvolněna cesta. Zapomíná se
však, že překážkou nebylo přece tělo zavražděného
člověka, nýbrž smýšlení a neschopnost, vykonávati
svou vůli a své úkoly společenské jinak než hrubou
mocí —- a tento násilnický směr vůle neusmrcuje
se vraždou, nýbrž naopak přenáší se na ty, kteří na
násilí odpovídají násilim a dopouštějí se vraždy: a
přenáší se nejen na bezprostřední vykonavatele, nýbrž
také na všechny, kteří potom dávají se oslepiti chvil
kovým a vnějším ulehčením i osvobozením a strhnouti
svůdnou spravedlností celého výkonu a v nitru smi
řují se s krvavým odstraněním škodlivého člověka
a vzrušující obraz tohoto úspěšného odstranění při
jimají do svého svědomí. A tento nový násilnický
směr vůle proto nezbytně celé dílo opravné zatěžuje
kletbou a opět v něm oživuje, pouze v jiném ze
vnějšku, tytéž surové a nevázané pudy, které zne
možnily starý řád. Tyto pudy se prorvou tím silněji,
poněvadž jsou nyní ozářeny slávou úspěšného osva
osvobození a jšou znovu společensky posvěceny i
povzbuzeny. A proto násilí ve službách účelů šle
chetných tisíckrát víc než ve službách účelů nízkých
a protispolečenských. Rozšiřuje se tim přesvědčení,
že surovostmi možno vytvořiti a udržeti, co v životě
je vyššího, a víra v takovou možnost podkopává
veškeré základy svědomí — vždyťsíla svědomí záleží
právě v neúprosné kletbě, která Ipí na určitých
skutcích; připustí-li se tu výjimky a oslavují, pak
lidé hled+jí a také až“příliš“snadno nalézají vyšší
úč-ly pro každou Surovost a násilí — zmizí
veškeré zásadní rozdíly zla a dobra a za ně v ži
votě i v politice nastupuje krátkozraké prospěchářství
a sprostá žádostivost.: Zvířecké pudy a surové jednání
staly se takto zase schopny „života společenského“,
cítí se sproštěny naprosté kletby, jež na nich Ipěla,
pozbývají veškerého studu a dobývají demonické
vlády nad celým člověkem: „Duchů, které jsem vy
volal, nemohu se zbaviti“ .. Člověk, ze
šlechetných pohnutek něčí krev prolévaje, nevidí,
že násilnický prostředek, byv posvěcen vyšším ú
čelem strhává všechny ochrany svědomí ve člověku
nešlechetném nebo vášnivém, že v něm podkopává
veškeré základy mravního studu: Výjimka ubíjí zde
pravidlo — a poněvadž tuto výjimku dovolili si lidé
výše stojící, působí to tím rozvratněji na povahy de
monické a sprosté. Jako lékař při operacích vždy
dává pozor, aby nenařízl hlavní žíly, musí také 80
ciální reformátor všechny jednotlivé prostředky svého
dila svědomitě zkoumati, zda nepoškodí hlavních žil
Života společenského tím, že by zasáhly nebo zne
hodnotily mravní přesvědčení, která drží celou kulturu
a jediná jsou s to, aby ovládla vrozenou divokost
lidskou. Není možno hrubou rukou ze společenského
organismu „vyříznouti“ jednotlivý život lidský a ne
zasáhnouti tím celé těleso společenské v podmínkách
základních a nevydati je vykrvácení. Kdyby šlechet
nější mezi takovými vražednými útočníky věděli, jak
hrozné následky mají jejich násilnosti, kolik rozvratu
působí — jistě by sami prokleli své krvavé dílo. Ale
nesmí padnouti jediná hlava, aby statisíce lidí byly
zachráněny? Takové otázky vynořujíse v podobných
případech. Ale nemyslí se na to, že mravní rovno
váha milionů závisí na tom, že tato jediná hlava ne
padne, že se naprosto zarazí před životem lidským.
Bída a hrůzy, jež jdou v zápětí mravního rozvratu a
uvolnění všech násilnických pudů, jsou bez po
rovnání větší a trvalejší než všechno, co může ná
tropiti tyran. — Ve starověku spojitost těchto věcí
tušili živěji a myslili, kdo zavraždil tyrana, že potře
buje náboženské očisty — a to ne pouze sám, nýbrž
celá společnost, pro niž byla krev prolita. Cítili, že
vraždou bylo poskvměno nitro, že duše se odvrátily
od svrchovaných zákonů životních, a že by jistě
přišla kletba na celou společnost, kdyby se neočistili
a výslovně neodřekli demonických sil, které v duších
byli vzbuzeny vraždou. . . . — A právě to je čímsi
osudně neživotným v celé naší kultuře, že tolik lidí
už nezná podstaty a nejhlubších následků svých činů,
nýbrž v politice i v hospodářství každý zločin po
suzují pouze dle bezprostředního užitku a technické
účelnosti: je to neslýchaný a zaslepený hřích na zá
kladním kapitálu veškeré lidské kultury! Není už po
svátných přikázání a zákazů — stále víc mizí nezmě
nitelná měřítka, která povstala z nejhlubší znalosti
životní i duševní spojitosti lidstva a jediná jsou s to,



jednání naše vpravila ve shodu e plnou sku
dečnost věci. — jsou věci, o nichž nikdy nelze dáti roz
hodovati jedincům, poněvadž je nebezpečí, že jich zne

užijí, hrozně velké; alibovolná výjimkabyla by velkou
loupeží na mravní jistotě jiných. Představmesl, co
by se stalo, kdyby dle Haeckelova přání bylo na př.
-dovoleno, usmrcovati stabé a vadné děti. Je dojista
mnoho dětí, jimž by se tim prokázalo dobrodiní a
přece musi jejich život býti naprosto posvátným, po
něvadž příliš mnoho lidí má sobecký zájem na od
stranění nějakého dítěte a proto nesmějí býti uve

„deni do tak strašného pokušení. Kolik rozvratných
důsledků mělo by hmed všude pouze částečné zne
svěcení některého života: hned by se pokročilo dále
a usmrcovali by se nemocní a věkem sešli a až pří

-Hš rychle bychom se octli u mravouky divochů. Forel
„a jiní veřejně se zasazují o to, aby se usmrcovaly
děti slabomyslné, znetvořené a zakrnělé. Nevidí, že
péčeo tytomrzákyje zároveň péčí o děti nor
mální. Udržuje se v nich takto představa, že není
okolnosti, v nichž by se směl člověk usmrtiti, a že
zdánlivěsebe neužitečnějšíživot nás neosvobozu

je od péče co největší. Pravě zde jsou základy veš
keré mravníprotičinnosti proti zvířeckýma 80
beckým pudům lidským. Kdyby bylo dovoleno usmr
covatí,znetvořili by se a zakrněli lidé nor
mální — a to především těmi důsledky, které by
se z dovolení odvozovaly: proč by se neměly také
usmrcovati děti mravně zakmělé, jež jsou sobě a
jiným přece daleko obtížnějšími než tvorové pouze
fysicky nenormální? Čím více jsme donucování překo
návat odpory lidí duševně a nikoliv násilím a nuce
ním, tim více dozráváme pro pospolitost a pomáháme
tvořiti a prohlubovati pospolitost v životě: proto je
ohromným omylem domnívati se, že je možno po
kroku lidského společenství posloužiti násilnictvím.
Nedotknutelnost životů je nejvnitřněj
ším důsledkem veškerého opravdu spo
lečenského jednání: Člověkje nucenuplatnit
se ne pouze fysicky, nýprž společensky, ve všech
svých záměrech je mu počítati se jsoucností a vůlí
jiných, musí právě v nejvyšším rozpětí své energie
upustit od úplného a okamžitého vyplnění — v tom
je základ výchovy vpravdě společenské. Násilí je
vždy indivídualistické a vychovává ve všech oborech
protispolečensky, třebasže prvnípohnutkyjsou
společenského rázu.“

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.
Význam katolického kněze v Poznaň

sku velmi příznivě oceňuje spisovatel Václav
Dresler v pěkném informačním článku „Národo
hospodářské snahy Poláků v Poznaňsku“, otiště
ném v právě vyšlém dvojčísle „Slovanského
Přehledu“ (čís. 9, 10). Dresler zajel do Poznaň
ska, aby na vlastní oči seznal stav poznaňských
Poláků, vydaných násilnému Drangu velkoněmec
kému. Polský lid poznaňský nemá doma šlechtic
kých magnátů v té míře, jak se jimi mohla a dosud
může vykázati na příklad Halič, ani peněžní ari
stokracie, kterou poměrně prosluly Varšava nebo
Lodž, ani stoletých tradic obchodně-průmyslo
vých; při tom pak denně jest nucen zápasiti
nejen s odbornou konkurencí vyspělejšího národo
hospodářství německého či židovského, ale i s ú
myslným úředním Ššikanováním místních orgánů
státních. Přes to vše tam zmohutněli Poláci právě
na poli hospodářském více než jejich národnostní
bratří v kterémkoli z obou státních záborů. Dle
mínění Dreslerova je to skutečná chlouba a nej
vyšší možné uznání o životní schopnosti polského
živlu v Poznaňsku. V tomto svépomocném pro
bíjení se národohospodářském mají poznaňští
Poláci ledacos obdobného nebo příbuzného s dří
vějšími generacemi českými. V tomto zápase stojí
mezi předními bojovníky i polský katolický kněz.
Společenská činnost kněží neomezuje se jen na
působení protialkoholní, nýbrž zasahá i do obo
rů národohospodářských. Kněží mají mezi pol
ským lidem doposud ohromný vliv vpravdě du
chový, mravní, autoritativní a náboženský, a slouží
k veliké jejich cti a vždy bude zlatým písmem
v národních dějinách polských zapsáno, že ho
užívají i k hospodářskému probuzení a uvědo
mění tohoto lidu. Působí v hranicích svého far
ního okruhu na ulužení svépomocného lidového
karakteru, zakládají svému osadnictvu rolnické
spolky, akciové podniky kupecké, drobné místní
spořitelničky, družstevní mlékárny, mlýny, cihelny
a sami vlastním kapitálem se těchto podniků sů
častňují, předcházejíce tak svým učňům povzbu
divým příkladem. Ředitel poznaňského „Banku

Valná hromada podpůr.spolku pro stud.
konvikt v Mladé Boleslavi konala se dne 16.
t. m. na proboštství mělnickém za přítomnosti
vys. důst. p. zakladatele konviktu, děkana fakulty
bohoslovecké msgra: dra Fr. Kórdače, univeršit

Členové výborů se do-:

chorobou vdp. kanovník Jos. Rejžek. Prof. Vacl.
Davídek, ředitel konviktu nastínil stručný přehled
důležitějších fakt konviktu se týkajících a podal
všem přesnou zprávu o finančním stavu ústavu.
Ústav čítal ve školním roce 1912—13 chovanců
180, z nichž 126 gymnasistů a 54 realistů. Pro
spěch veškerého žactva možno nazvati velmi do
brým. Ředitel vděčně vzpomíná obětavosti nejd.
bisk. konsistoře v Litoměřicích, duchovenstva,
účinné podpory dpp. prefektůa oznamuje,že
v tomto roce založili nové fundace: zakladatel
konviktu msgr. dr. Kordač (druhou), předseda
konviktu msgr. Jos. Bernat (druhou), děkan z H.
Lhoty Fr. Hladík a jeho Jasn. kníže Jan ze
Schwarzenberga na Hluboké. Zakladatel konviktu
a ředitel rozeslali množství prosebných dopisů

jim značnější peněžní obnos sebrati, jímž byl
umořen dluh u stavitele konviktu. Ve školním
roce 1913—14 čítal ústav 185 chovanců (nejvíce
od svého záložení), z nichž bylo 136 gymnasistů
a 49 realistů. Výchovný cíl konviktu směřuje
v první řadě k výchově dorostu českého ducho
venstva pro diecési litoměřickou. Slevy ze strav
ného a nadace se poskytují jen kandidátům, kteří
se dobrovolně k tomuto stavu hlásí. Ale při tom
neušlo správě konviktu, jak důležitou prací pro
náš veřejný život jest výchova dorostu inteligence
vůbec a proto se nemine konvikt svým povšech
ným účelem, když vedle kandidátů theologie —

maturanti, jimž platí práce ducha za čestný úkol
charakteru křesťanského. — Ve vigilii sv. Václava

viktní knihovnu bohatě obdaroval vsdp. probošt
Bernat. Konvikt jest nyní finančně zabezpečen,
ale uvážíme-li jeho pasiva u peněžních ústavů a
že vydržuje tak značný počet chudého žactva,
jest mu nevyhnutelně třeba dalších podpor, o něž
ředitel co nejuctivěji prosí. — Představenstvu do
stalo se zaslouženého absolutoria s uznáním, že
s penězi duchovenstva hospodaří se co nejsvě
domitěji. Na to bylo přikročeno k volbám, při
nichž byli všichni členové z minulého tříletí do
výboru opět zvoleni, nově zvolen byl katecheta
Václav Slavík z Mělníka.

| SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostředniovím našich

jednatelů.

akciová společnost prošicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 979.

Francouzská svoboda. Prý jest nejvyšší čas
vyváznouti z »klerikálního« útlaku! Ale despotové,
kteří takto mluví, násilníci, kteří mají připravena
v kapse pouta pro nejhorší ujařmení, nepovědí u
příinně. jakou tyranií chtějí nahraditi řády nynější.
Kdo však chválí zednářské otrokáře francouzské,
napovídá dostatečně, jakou cestou bude kráčeti
sám, jakmile jest umožněno jeho Karabáči svištět
zcela svobodně.

Uvedeno zde již dosti dokladů o francouzské
tyranii. Leč případy bezohledné vládní násilnosti

"se neustále množí. Ministr vojenství ve Francii za
kázal vojákům a důstojníkům účast v jakýchkoliv
sdruženích náboženských. Vojáci a důstojníci, u
nichž nalezeny byly mariánské medailony, znaky
mariánských družin, byli Přísně potrestáni degra
dací a vězením. V Nancy byl odsouzen poddůstoj
ník na měsíc do vězení,pro:ože na ulici podal ruku
jednomu účastníku katolické manifestace. Katolický
kněz s nasazením vlastního života zachránil 8 osob
od utonutí, Vláda odepřela mu dáti vyznamenání
jen z toho důvodu, že je katolickým knězem. V
Neuville-Plascau žila chudá vdova, matka 8 dětí,
které nuzně živila prací rukou svých. Dostávala
podporu ze státního fondu chudinského, jelikož muz
její zemřel na bojišti. Když jí zemřelo dítě, dala je

těchto věcech poučil, zná doklady, že jediný
kněz v okolí svého působiště založil až patnáct,
dvacet potřebných a dnes už dobře prosperují
cích hospodářských organisací lidově polských.
Poláci ovšem dovedou tuto kněžskou práci oce
niti a uznati.

s církevními obřady, byla vdově podpora zasta
vena a ona vydána v šanc bídě a hladu! V Amien
su šlo 50 dětí ku prvnímu svatému přijímání v prů
vodě. Byly policií přepadeny a rozehnány, ježto
prý policejní předpisy srocování a průvody nedo
volují. Když pak děti šly z kostela, stála policie
u dveri a rozháněla je, aby nemohly jíti v průvodě.
Chudé děti pařížských škol posílány jsou na státní
útraty v létě do »prázdninových osad« na zotave
nou. Děti, které se »přovinily« tím, že byly u zpo

vědi 4 svatého přijímání, byly z dobrodiní tohoto
vyloučeny. V Audimourtu byl farář Jacguot odsou
zen do vězení na několik měsíců za to, že uspořá

1 o Božím těle církevní průvod. Ve Vendome
stála na náměstí starobylá krásná kapte.Městská
rada dala z ní zříditi veřejný záchod, a aby kato

profesor gymnasia Pyrivu napsal o tom jízlivý člá
nek. V 26 městech byli chrámy katolické pronajaty
různýtm společnostem a židům za tančírny, divadla,
šantány, ba i za palirny a stáje! Katolík rozhodný
nedcstane ve státních úřadech místa. Důstojníci.

stáni. Vláda nepotvrdí nikdy katolíka jako staro
ste „ebo člena obecního představenstva. Vyslove
ný katolík nedostane povolení k provozování živ
nosti, zkrátka, svobodomyslné pokrokářství zo
tročilo úplně katolíky francouzské.

Kde který pokrokář český takovou bezcitnou
knutu pokárá? Kde jsou lidé, deklamující do omr
zení >0 svobodě svědomí«, aby pokárali bezcitné
moderní Herody a Nerony? Jen pumařům, lupič
ském apačům a jiným nebezpečným individulm
se popřává ve Francii mnoho volnosti. Katolík pro
své přesvědčení, které naprosto neohrožuje státní
nořádek. je pronásledován.

se zárukou neporušenosti prodává
p> celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

chle zhotoví uměl.Vazbuka 52
Richarda Šimáčka

v Hradol Králové, Pospíšilovatř. č. 131.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

VARHANY HARMONIAUD
VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN

ZNAMENÁNÍ - NÍKY ZDARMA
cís. AKRÁL.DVORNÍ ZALOŽENO ROKU
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Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná Arma)

J v Jablonném nad Orlicí (v Čechách:
(bratr P, J. Heškadiy, faráře vo Yýprachtieleh)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
svůj osvědčený a Často VyzRAMeDARÝ

Biskupská knihtiskárna
se| v Hradci Králové |%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.
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=—— kosti, pro kostel, školu i ku cvičení.

ap Praktikanta

Příležitost k řádnému, odbornému vzdělání'

Nabídky pod značkou „Budouenost“ přijímá
administrace t. 1.

Vep eh

W Svatováclavské atice Školské.

Uznaný za nejvýhodnějí a nejlevnějšínákupní pramen v Rakousku veškerých

kok, paramenů
rádla, praporů. příkrová, koberců a

Kovového mášmáčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a k —Obráskové cenníky, rozpočty, vsory a hotovésboží
k výběr franko.

Bex velkoměstské režie ve vlastních dílnách s
dozech, levné pracovní sfly ns venkově, čímě levnější
ceny aš o 30"/, neš všude jinde.
Jubil. 100let trvání m40 lot. vlastníčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

VADE MECUM
(bylinný dietetický likér)

osvědčený Ochranný prostředek
proti nevolnostem žaludečním

doma, ve vlaku i na lodi.

Žádejte po 150, 3 a 5 K ve všech řádných
drogeriích neb u firmy

„Vade mecum“., Dašice (Čechy).

Hlas z obecenstva:

Váš „Vade mecum“ koná mi výborné
služby; zašlete co nejdříve..

Dr. B. Segeta,
řed. gymn. v Kroměříži.

BYRRH
sílící a chuf povzbu- vĚlohnt nahořklé

zujícífrancouzskévíno chuti,jedině

L.Violet,ThuirP(ve Francii).
Všude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví. .

Zástupce:Josef Svoboda, Praha, Král.Vimohrady čís. 1004.

Elektrické

Jos Ježek,
elektrotechnický závod

v Hradoi Král.

| Hromosvody
staví a jich opravy pro

vádí velmi pečlivě a přesně.
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ÉJan Horák,*
soukenník

i. Rychnověnad Kněžnoui
M zasílá na požádání vždy

seno PB enisenykelickcičjších druhů pravýchm ěmýchlátek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo= i
emských.

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- 3
oluze mébe křesťanského závodu za

i dobu více než třice'iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na

|" skoušku.

Volejemnéelátky na taláry. iTéž na oplátky bez zvýšení cen!
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Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje «i dope
ruěiti veškeré kostelnínádobyaa
"uášíní a to: monstrance, kulchy

cíbáře, nádobky,paténky, paci
ny pap2 kálolnlo,kzndblatapatu
člena vyhovajíce Staré před

opravuje v původní tntenci a. o ni zlatí astříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závaznosti konpě.
Vše ze posílá posvěcené. Prdece ruční.

KE obet 6siříbrnýchblood jako: řelázt
madenek, in, pměýaků náramkůatd. :: Šlotářsképrotony, jídelní náčiní ze stříbra pravého

1 čínského vědy na skladě.

Staréslate, stříbroadrahobomybupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paslé a oiselour

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n

arevné

kostelní
oknasmc
F'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicíchu Hradce
Králové. |

'

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odberný.
—uměleckýzá

pro MAlĎU

oken kostelních.$
PRAHA--Í,

Malá Karlova »“"B|
8. 145 st.,
al. čís. 39nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
66 roků na Malém ná
teěstí pod loubím) dopo

ručuje se

SSR" Nosóotnáveřejné |písemnápochvalná omnácí,<?
Založeno roku 1863

Cenníky a rozpočty ns požádání8.

Značné ulehčení v pran
poskytují

KARIN
Jsou nejdokonalejší, prádlo netrhaji, 84

lidně stavěné, přitom levné.

prací
stroje

Za původní ceny tovární nabízí

František Přiby
strojní zámečník a výroba vá

v Hradci Králové.

Též různé druhy mandlf
máselniček, zahradních secíc
strojků rozprodám.

Račte si tyto stroje bez závazku ko
v mých skladech prohlédnouti.
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Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s r. 0.

(v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry— :
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji

a petrolejem. © Inkaso nájmů.

Podporujte podnik českých katolitů!

VYVVVYVYVYVYV

Pastýřský list Jeho Excellence
ndp. dra Josefa Doubravy, bi

skupa královéhradeckého.
S posvátným nadšením v srdci, jehož

jsem načerpal ve vroucí zbožnosti u trůnu
eucharistického Krále Ježíše Krista za ú
chvatného kongresu Lourdského, a: pro
dchnut sladkou radosti, kteréž jsem doznal
na milostných místech Neposkvrněné Panny
Marie, nastoupil jsem radostně cestu zpá
teční, nesa milené diecési požehnání, vy
modlené za nezapomenutelných dnů milosti
v Lourdech...

Těžká chmura zapadla v tuto náladu,
když vraceje se v Lyonu došel jsem zprávy,
že náš vroucně milovaný císař a král,
tento kníže pokoje, jehož nejvroucnějším
přáním to bylo, aby věnovati se mohl vý
hradně pracím míru na blaho svých ná
rodů, viděl se nucena pro záchranu cti
svého moonářství, pro obhájení jeho váž
nosti a državy tasiti meč v důvěře ve své
národy, v důvěře ve statečnou brannou
moc, především ale v důvěře ve Všemo
houcího.

Jak jest mi trudno, že nejsem již
doma v této vážné době, v době, kteráž
věrností a láskou těsněji nás s velemilo
vaným panovníkem spojiti, nás k vrouo
nějším modlitbám za císařea vlast naladiti
musí; jak je mi těžko, že nejsem ještě ve
vlasti, abych, jsa přítomen, s milovanou
diecésí za jedno byl v modlitbách k Bohu
a oněm žehnal, kdož z dlecése mé nadšeni
věrností a obětavostí řadí se pod prapory
k boji za čest a právo vlasti!

-. Vzpomínaje v ustavičných modtilkách

na uspíšené cestě zpáteční Jeho “„ského Veličenstva, vlasti a statečn

V Hradci Králové, dne 7. srpna 1914..

jínů, v hloubi duše cítím se puzena ještě
před návratem, jehož doba pro stávající po
měry těžko předzvídati se dá, poslati du
chovenstvu a lidu své milené diecése list
pastýřský, abych.se spojil s vámi v mod
litbách a učinil pořízení, jehož se dožaduje
naše nálada.

Jsouce jedné mysli s vřele milovaným
panovníkem svým, jenž vyhýbal se obětem

konec z plna přesvědčení o svatém právu
svém, chopíme se i my zbraní, posvátných
zbraní modlitby, abychom za přispění Bo
žího na pomoc byli v hájení práva, v boji
o slavné vitězství, v úsilí o blaho míru.

K tomu konci vidí se mi 8 výhradou
dalších nařízení po mém návratu nyní usta
noviti takto:

I. Jakmile tento pastýřský list dojde,
budiž ve všech farních a klášterních chrá
mech nejbližší neděli přečten a v touž
neděli budiž pořízena pobožnost před vy
stavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní tak, aby

1.) po dopoledních službách Božích
výstav se stal a přes celý den klanění ur
čitým řádem se dálo,

2.) na večer pak ve vhodnou dobu
modlila se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Je
žíšovu a poté modlitba za císaře a. vlast,
za mír a na odvrácení nebezpečí válečných.

II. Po dobu války budiž ve shodě s ru
brikami:

1.) v den nejblíže volný sloužena missa
votiva tempore belli;

2.) modlena jako imperata pro longiori
tempore: orace »pro imperatore et
rege« a oraceze mše»tempore bellia,

3.) denně po mši sv. připojena k ob
vyklým modlitbám ještě modlitba »Sub
tuum praesidiuma v jazykumateřském,

4.) nabádáno, aby děti a dospělí přistu
povali na dobrý úmysl k častému svatému
přijímání,

5.) všude přístupen chrám Páně, aby
věřící lid po celý den mohl přicházeti a v ti
chém klanění se Nejsvětější Svátosti své
bolesti a své úmysly zbožné obětovati lásky
plnému Srdci Ježíšovu.

Il. Věřící lid a velebné duchovenstvo
nechť v duchu křesťanské lásky a milo
srdenství ujímá se útěšně a pomocně těch,
jichž drazí k praporům povolání byli.

IV. Ostatně láska k císaři a vlasti,
účast a láska k bližnímu, prodchnutá zbož
nou myslí sama vnukne velebnému du
chovenstvu, oo by po rozumu těchto naří
zení ještě dále vykonati se mohlo.

V. Vzhledem k tomu, že jest očekávati
povolání mnohých duchovních z duchovní
správy k válečné službě ve vojenské správě
duchovní, a tím na mnoze závadu ve far
ních službách Božích a farních úkonech,
ustanovuje se toto:

1.) Budiž oto pečováno, aby na každé
osadě v neděli a ve svátek konaly se ale
spoň jedny služby Boží. K tomu konoi třeba:

a) aby kateebeté po dobu prázdnin buď
na svém etanovišti aneb na místě, kde
prázdniny tráví, v duchu kněžské oběta:
vosti k službám duchovním byli hotovi;

b) aby duchovenstvo sousední dle po
třebv a možnosti výnomoa konalo. P

i

[nserty. počítají se levně.
. , . 2 . i

Í v pátek v poledne. Ročník XX.

2.) Budiž také pečováno, aby farní ú
kony i mezi týdnem výpomocněse dály.

3.) Na umožnění těchto výpomocí se
prohlašuje,

a) že ti kteří kněží bez zvláštních žá
dostí mohou užíti licentiam binandi servatis
servandis;

b) že ty které osady farní ve vlast
ním duchovním zájmu zavázány jsou dle
možnosti poskytnouti knězi k výpomoci
ochotnému povoz;

c) že v případech nevyhnutelných lze
mši sv. počíti i o polednách;

d) že kněží, mající v jiné diecési ju
risdikci, nabývají v pádu výpomoci potřebné
jurisdikce pro diecési naši.

4.) K bližšímu provedení tohoto usta
novení zmocňují se veledůstojní páni bisk.
vikáři.

Požehnej vás všechny Bůh Otec, Syn
a Duch svatý. Amen.

Dáno na pouti z Lourdes v Ženevě,
dne 29. července 1914.

Průběh války.
Dne 23. července byla zaslána nota (s při

pojenými rozkazy) rakouské vlády Srbsku. 25. Čer
vence Srbsko odpovědělo neurčitě. Již následu
jícího dne nařízena v Rakousku mobilisace. Dne
27. července došlo k první přestřelce u Temeš
ského Kubína. Téhož dne vyhodili Srbové do
povětří velkou část mostu spojujícího *Zemuň s
Bělehradem. Dne 28. července vypovědělo Ra
kousko Srbsku válku a odmítlo anglický návrh
na sprostředkování. 31. července vyhlášena v
Rakousku mobilisace všeobecná.

Rusko chystalo se k válce velmi pilně již
dvě léta. Hledalo pouze již jen záminku k na
padení Německa. Aby car zastřel své pravé ú-:
mysly, chopil se chytré taktiky, jaké užíval Bis
marck: požádal Viléma Il., aby prostředkoval
mezi Srbskem a Rakouskem, zatím však sbíral
rychle rozptýlené své pluky k rozhodné ráně
proti Německu. Když dne 3i. července došla do
Berlína zpráva o všeobecné mobilisaci ruské,
tázal se telegraficky Vilém II., co tyto veliké pří
pravy válečné znamenají. Nedošla však žádná
odpověď. Za to však pohraniční hlídky ruské
překročily výbojně hranice. Nyní již Němci po
znali, co se chystá a proto v říši Vilémově na
řízena všeobecná mobilisace také. Dne 2. t. m.
vypovědělo Německo Rusku válku. Téhož dne
nařízena ve Francii všeobecná mobilisace. Fran
couzský aeroplán přeletěl hranice a vrhal pumy
nad Norimberkem. Německévojsko obsadilo Lu
cemburk.

3. t. m. do pohraničního města ruského
Kališe (v ruském Polsku) přitrhl německý prapor
pěšího pluku č. 155 s oddílem strojních pušek
a hulánský pluk č. I. Po krátké potyčce obsa
dilo německé vojsko i Bendrin a Častochov. —
Francouzi ještě před vypovězením války obsadili
několik německých osad. Letci vrhající pumy
objevili,se již i nad Badenskem a Bavorskem.

Německé loďstvo bombardovalo úspěšně
ruský opevněný přístav Libavu. Anglie vypově
děla válku Německu dne 4. t.m. Německé vojsko

totiž vstoupilo při pochodu proti Francli neoprávněně na belgickou půdu. Říšský kancléř
německý poctivě uznal chybu učiněnou proti
mezinárodnímu právu a zdůraznil vůli německé
říše, aby byly napraveny následky. Tak byla již

poskytnuta záminka státu s Belgií spřátelenémuzasáhnutí. — Na to dne 3. t. m. vypovědělo
Německa válku Belgii.

4. srpna dobylo německé vojsko Kibarty,

k východu, nechavše na místě zajatce. Té
nž dna n Rariinalrých uafbnhaníe hulu zahavenu
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vklady, náležející Rusku, jako majetek nepřátel
eké moci. Na srbských hranicích nastala dne 5.
t. m. zvýšená Činnost rakouských čet proti Srbsku.
V Bělehradě se snažila pevnostní děla překaziti
pohyby rakouského vojska na druhé straně břehu
a plavbu našich bojovníků jak na Sávě tak na
Dunaji. Rakouské dělostřelectvo brzy srbská děla
umičelo. Pevnosti při tom byly poškozeny, ale
město zůstalo bombardování ušetřeno. Do Aradu
byli přivedení první zajatí Srbové v počtu 117
mužů dne 3. t. m.

4. srpna plul nad rakouskými hranicemi
aeroplan typu Sikorského v zakázaném pásmu.
Létadlo bylo rakouským vojskem sestřeleno. Dva
ruští důstojníci, kteří nalezení v porouchaném
aeroplanu, byli zajati. Téhož dne turecká vláda
uveřejnila ustanovení, že se uzavírají mořské ú

lodi, ježto došla zpráva, že ruské válečné lod
stvo bylo spatřeno blíže Bosporu. Majáky v moř
ských úžinách byly shasnuty a položeny do
moře miny. Toto opatření jest však námířeno i
proti Rumunsku. Hned se začalo prohlašovati,
Že proti tomu omezení budou protestovati Rusko
i Rumunsko. :

Jaké bylo velebení cara ruského, když
tento „mírotvorce“ začal vybízeti jiné státy k od
zbrojení! Nyní vidíme celou tu neupřímnou po
litiku, která si vyžádá obrovských obětí na ži
votech lidských! Ještě hůřese zachovala zednářská
Francie. Překročení hranic a házení pum do
středu nepřipraveného, pokojného obyvatelstva
— tof mluva barbarská. Jest již nyní jisto, že
vzplanutí“ iveliké evropské války zavinila troj
dohoda, če se chytla záminek, aby mohla vy
chrliti náboje, které již dlouho hromadila.

Na Rusko, Anglii a Francii spadá všecka
zodpovědnost za to, co se nyní v obrovské a
komplikované válce stane. Státy, které samy na
sobě pocitily trpce řádění bezcitných živlů anar
chistických, stávají se nyní přímo nebo nepřímo
spojenci těch, kteří proti Rakousku sorganisovali
veliké zákeřné spiknutí. Kde nalézti v oslavované
„Francii aspoň ještě nějaké stopy politické mo
rálky? Budiž však pamatováno na to, že státy,
které cítí, že hájí věc spravedlivou, stávají se
proti sokům silnějšími tím vědomím, že jsou v
právu. Proto jen hlavy vzhůru!

Rusové ustoupili dne 4. t. m. od rusko-tu
recké hranice, když spálili strážní domky a po
traviny. Ve Švédsku povoláno do zbraně
5 tříd domobrany. — Dánsko ujišťuje, že zacho
vá neutralitu. — Dne 5. t. m. bombardovalo ně
mecké loďstvo, pokud se nachází v moři Stře

o opevněná místapobřeží alžírského. —Švýcarsko znovu prohlašuje, že zachová neu

Zprávy zahraničních listů o útoku rakouského
-vojska na Lovčen jsou zcela vybájeny. Na hra
nicích Černé Hory nedošlo vůbec k nějaké vý
znamnější příhodě.

Anglické námořnictvo jest mobilisováno. —
Diplomatické styky Rakousko-Uherska s Ruskem
dne 6.-t. m. byly přerušeny. — Anglická eskadra
střeží úžinu Gibrattarskou. — Jízdní divise ruská
6. t. m. pokusila se prolomiti u Švidrů němec
kou pobraniční ochranu, ale byla odražena.

Turecká i italskávláda oznamují,že budou
zachovávati přísnou neutralitu. Rumunsko však
prohlašuje, že zasáhne do. bojů, jakmile některá
moc zahraniční poruší jeho neutralitu; má prý
své závazky, jež dozrály k řešení.

PRANÍ ČESKÁ E. NA ŽIVOT
©PRAHA, palác „Koruna“, Václavské náměstí.
Nejlevnějí. "Žádejte prospekt. Nejvýhodnějí.

Kroky militarismu.
Ještě dnes uslyšíte mezi zfanatisovanými

davy štvavou frási, že prý militarismus zaviňují
klerikálové. Docela prý papež sám jest zodpo

charakteristické, že lidé, kteří se chlubí samo
statným myšlením, nežádají na toto tvrzení od
řemeslných demagogů aspoň nějaké skutečné dů
kazy. Může za to na př. papež, že v samé Italii,
kde jest vláda zednářská, zbrojí se vice, než ve
státech, kde diplomaté jsou aspoň z části smý
šlení konservativního ? V zednářských republikách,
jako na př. ve Francii, zbrojí se nepoměrně více,
než v monarchiích, kde uplatňují svůj vliv poli
tikové, chovající se ke katolíkům spravedlivě.
Papež má tolik vlivu na zbrojení, že nebyl vůbec
pozván k sensačním mirovým mezinárodním kon
ferencím v Haagu, ač jest uznáván za suveréna.
Tak zřetelným způsobem Evropa vyloučila pa
pežskou stolici vůbec z rozhodování o milita
rismu. Jest tedy možno církvi nějak přímo za
sáhnouti do nynějšího zbrojení? O počtu vojska
rozhodují tedy činitelé zcela jiní. Ve Francii na
př. se přičinili o postup militarismu velikým dílem

nistry zednářskými.
Ale obrafme pozornostk stoletím minulým.

Když církev byla ma vrcholu své moci, v kato
lických státech stálých větších tlup válečných
vůbec v míru nebylo. Vojsko se sbíralo teprve

tehdy, když nastalo válečné nebezpečensíví K velikým válkám mezi státy katolickými docházelo
zřídka, ačkoli krev středověkého lidstva byla ve
lice ohnivá. Většinu sporů nejpříkřejších dovedli
urovnati papežové. I když došlo k boji mezi

státy velikými, stály proti sobě obyčejně valepočtem velice slabé. Větší vojska se sbírala spíše
na ochranu křesťanstva všeho k válkám křižáckým.

Za to však právě hnutí husitské způsobilo,
že naše země stala se tak militaristická, jako
nikdy před tím. Tento dlouholetý husitský milí
tarismus neškodil jenom cizincům, nýbrž dran
coval, pálil a pobíjel fanatiky i v krajích čistě
českých. :

Vytrvalým militaristou byl protestantský
král Pruský Fridrich II (1740—1786). Ten si
činil neoprávněné nároky na některé čásli Slezska,
když s velikou horlivostí se postaral o silnou
armádu. Ta měla rozhodovati tam, kde právo
Fridrichovo pokulhávalo. Tento panovník zavinil
dlouhotrvající boje. Protestantský tábor pruský
bezohlednou útočností nutil, aby se zbrojiloi
v katolickém Rakousku. Již Marie Terezie byla
nucena založiti prvé školy pro odborné vzdělání
důstojnictva.

dyž z veliké revoluce francouzské se zro
dila republika, domnívali se někteří snilkové,
jaké bratrství, jakou humanitu takový převrat
přinese. Zatím však sami republikáni francouzští
podporovali nejkrvelačnějšíprotikatolické despoty.
Aby hromadné popravy katolického obyvatelstva
mohly pokračovati, zřízeno veliké vojsko na 0
chranu katanů proti obráncům práva. Konečně
svěřili republikáni dobrovolně žezlo vlády bez
ohlednému vojákovi Bonapartovi. Tento veliký
dobyvatel, militarista ©každým coulem, nebyl
žádným klerikálem. Naopak právě papežské sto
lici připravil svou pánovitostí nejbolestnější
chvile. Právě vinou tohoto nepřítele Říma mili
tarismus vzrostl v Evropě na obra, zakryl svými
temnými křídly skoro celou Evropu. Který stát
nechtěl býti od Napoleona nadobro zotročen,
musil chtěj nechtěj zbrojitl. Místo lidu vládl ve

hodující slovo vojsko, které byla zcela svému
císaři oddáno.

Prusko po lipské bitvě šlo dále ve zbrojení
rapidním pochodem. Když došlo k éře Bis

+

marckově, svět žasl nad dalším zbrojením pro

testantských politiků. I když Prusko Aokončilodvěvifězné války (s Rakouském a Francii),
zbrojilo silně dále, rozmnožovalo počet vojska

úžasně, jo by chtělo podmaniti celý svět. Apřece právě dvě veliká vítězství mohla žabezpečiti

musil báti na dlouhou řadu let nepřátelského
přepadu, zvláště když po válce s Francií ně
meťké státy se sjednotily. * P

: Bismarckovo neustálé zbrojení nutilo i jiné
státy rozmnožovati na kvap vojenské voje, jestliže
se neměly státi ubohými služebníky velkopruské
pofitiky. V zájmu zachování ozbrojené rovnováhy
zbrojila Francie i Italie, Rusko i Řakousko.

] uás právě Po válcé s Pruskem po nabytých zkušenostéch zavédena všeobécná branná
povinnost bez výjimky, s tříletou službou pře
senční. Přibyla zeměbrana jako doplňující část
řadového vojska. Leč Německo stále do světa
vykřikovalo, že se nebojí kromě Boha nikoho a
že jeho armáda musí býti první ozbrojenom mocí
v Evřopě. Což divu, že k vůli sebeobraně zbro
jilo se rychle i jinde dále? V Rakousku r. 1886
rozšířena vojenská povinnost pro případ váfky
na všechny zbraně schopné státní občány ne
vojáky v stáří 19—42 let (domobrana) a zákoném
z r. 1912 zavázáno všecko mužské obyvatelstvo
až do 50. roku pomáháti za mobilisace nebo za
války vojenským účelům dle svých sil.

Novými a novými zákony jak v Německu
tak ve státech jiných zvětšován počet vojska ú
žasně. Na př. samy malé státy jihoslovanské
věděly, že proti tureckému útisku nezmohoú ni
čeho, nebudou-li fníti dostatek silně vyzbrojeného
vojska. Když pak došlo k válce balkánské, uká
zalo se, že vlastně Bulharsko, Srbskoa Černá
Hora mají vzhledem k počtu svého obyvatelstva
četnější vojsko než Rakousko. A jihoslovanské
státy přece nejsou státy klerikálními.

Ptejme se, který z biskupů nebo arci
biskupů nutil pruskou vládu, aby rozmnožila
vojsko. Tažme se také, zda papež anebo jiný
hierarcha vybízel rakouské ministry, aby roz
množili brannou moc. Těchto církevních hodno
stářů vůbec žádný diplomat se neptal, zda se
má dále zbrojiti a do jaké výše jest zbrojení
dovoleno. Naopak sama církev byla nucena pře
vzíti různá, velice obtížná břemena, spojená s ne
ustálým dalším zbrojením.

Nuže — právě liberalismus starší i novější
zakřikoval páňovitě všeliké vsahování církve do
záležitostí státních a ovšem hlavně vojenských.
Rozhodování o těch záležitostech prý přísluší
výhradně laikům. Nuže — nyní můžeme pozo
rovati, kam až zcela samostatné. rozhodování
laiků dospělo.

Jen srovnávejme zcela klidně! Vizme „bar
barský středověk“, který nemá vůbec vojska stá
lého a přirovnejme jej k nynějšímu militaristické
mu systému všech států evropských. Co dokázala
v dávných dobách pro zkrocení vojenských váš
ní apoštolská stolice, to nedovedly v nynějším
století celé řady liberálních a pokrokových pro
timilitaristů. Kde tyto kruhy zasahovaly prakticky,
tam se dopouštěly velice četných a nešťastných
chyb. Docela „antimilitaristé“, kteří přece hlásili,
že jejich akce směřuje k odstraněnínásilí, do

ouštěli se tak surového násilnictví, ba i velikého

rveprolití, že vyháněli víka tygrem. Jim posvěcoval účel prostředky zákeřné, tyranské, tak že
pokojné obyvatelstvo musilo samo žádati vo
jenskou moc za ochranu proti těm, kteří se chlu
bili, že chtějí krvavé boje odstraniti.

Moderní zbrojení podporuje silně i nynější
kapitalismus, k němuž přece dle vyznání samého

„semitského © národohospodářského | spisovátele
Sombarta položilo základy židovstvo. Státy si
nevypůjčují na zbrojení milioný u biskupů, ale



u židovských bankéřů. Děla a koulé sE něHotoví
v biskupských -residencích, „alé v obrovských
dlinách, nad nimiž vládnou židovští velmoži.
Biskupové spolu $ papežem nemohou řici.: „Válka
nebude, protože na zbrojení nepůjčíme peněz.
A kdo by chtěl přece bojovat, spoléhaje se na

bo už jsme mu zapůjčili, od toho si vyžádáme, aby nám ihned vrátil, co jsmé mu zapůij
čili“ — Takto si smí houknouti na státy, že
noucí se do války, někdo zcela jiný.

koření ve světovém názoru křesťanském, kráčeji
od bankrotu k bankrotu. Jestliže se však zminfte
moderním osvičencům, že by církev učinila mno
hp nápravy, kdyby jí bylo popřáno aspoň trochu
úředního vlivu na záležitosti států, kde mnoho
občanstva katolického, slyšite pouze jizlivé po
šklebky. Ti však. kteří si na sebe a na všecko
obyvatelstvo Evropy upletli sami metlu, V malo
mocném hněvu aspoň si ulevují Ihaním, že války
zaviňují klerikálově. © ©

Kněžský militárismus.
Jestliže v nynější době nepokojné živly rá

dy by mluvily o touze duchovenstva po krvavé
válce, naleznou k tomu velmi mnoho látky ve
hnutí husitském. Jest to věru zvláštní, že novo
Rusitší antimilitaristé chodí jako slepí kolem mi
litarismu kněží husitských.

Reformní husitské čtyři články Pražské za
kazovaly sice mimo jiné i kněžské panování. Leč
Táborům vyčítali jejich protivníci, že jejich kně
ží přes to panují a „císařují“. Není prý města
jich strany, aby v něm jejich kněz nebyl „hut
manem“. Kněží dokazují konšely, z měst honí,
koho chtějí, rozhodují v soudech, koho zkaziti
a koho živiti. Kněží také vodili k bitvám tábor
ský lid a zjevně na kázání naváděli, aby „bylo
bojováno, mordováno a přinuceno k zákonu Bo
žímu.“ Mirný kališník mistr Příbram vyčítal, že
by ti muži krvaví ani neměli kněžími býti ani
více sloužiti. Chelčický nazval je rovněž krvavý
mi, „ješto nestojí o zdraví nemocných, ale pilni

jsou zabjen zdravých.“ (Winter: Život církevní,, 4.
Táborská příkře militaristická povaha jasně

vysvítá z hlavní válečné písně husitské: „Bíte,
zabíte, žádného neživte!“ Táboři o sobě tvrdili,
že jsou zástupy Božími, vyslanými k vyvržení
zlých ze středu spravedlivých, jsou andělé po
slaní k vyvedenívšech věrných z měst jako
z hříšné Šodomy na hory. Proto mají Činiti
pomstu a bíti ranami národy, protivníky zákona
Kristova i jejich města, vsí i městečka. V čas
pomsty Páně prý každý jest zlořečený, kterýž
meči svému zbraňuje od pomsty a od vylévání
krve protivníkův zákona Kristova, ale „má ruce
své umýti v jich krvi a posvětiti. Vždyť v tomto
času pomsty Kristus v své tichosti a V slitování
není následován k těm hříšníkům, ale v horli
vosti, v prchlivosti, ve spravedlivé odplatě.“
Kterýkoli pán, zeman, měšťan nebo sedlák ne
přidá se k táborské víře, takový nechť jest potřen
a zabit jako satanáš a drak. Kdo z bojovníků
Božích v boji zahyne, v tu chvíli bude v krá
lovství Božím. — Tak referuje o táborských zá
sadách mírný kališník Vavřinec z Březové, který
táborské řádění na vlastní očí viděl. Odkud vzali
smělí bojovníci zásady tak bezohledné, skutečně
militaristické? Od svých duchovních vůdců, kteří
jim Písmo vykládali a na které se prostí bojov
níci při různých rozpacích věroučných důvěrně
obraceli. Ti kněží, kteří si osobovali i světskou
vládu nad obcemi táborskými, tím větší moc
měli při tvoření nových názorů náboženských.

Mezi kněžskými vůdci husitských vojů vy
nikal uprchlý premonstrát z kláštera želivského
Jan, jehož radikální nauka se blížila nauce tá
borské. Tento duchovní dne 30. července r. 1419
uspořádal fanatické kázání v pražském kostele
Panny Marie Sněžné, v němž vykládal Zjevení
sv. Jana tak, aby podpaloval k bojování proti
konservativcům. Pak vedl veliké procesí do ko
stela sv. Štěpána, podal lidu svátost pod obojí
způsobou a přivedl zástup před novoměstskou
radnici, žádaje konšely, aby propustili kališné
vězně. Když to však bylo odepřeno, radnice
ztečena, konšelé a obecní starší vyhazování S
oken na meče, oštěpy a sudlice. Mrtvoly pak
ještě hrozně zohaveny. Jan ze Želiva stál při
tom, drže v ruce monstranci a povzbuzoval k
vraždění. Taková krvelačná povaha přece jenom
nalezla odsouzení i u mnohých současníků, tak
že byli na rozpacích, zda je v monstranci pravé
těto Kristovo, protože prý „mnoho ničemů a ka
cířů nesvěcených bylo, kteří kněžství vykoná
vali.“ (Helfert: Mistr Jan Hus, 200—261).

Jan Želivský brzy potom osvědčil se na
oli válečném a ohrožoval se svými stoupenci
ivot mírnějších husitů tak, až se tito zbavili fa

natického despoty úkladnou vraždou.
Mezi kněžské vojevůdce náležel i mocný

Prokop Veliký. Když mu bylo vytýkáno, že vo
jenské komandování se nesrovnává s kněžským
stavem, omlouval se, že prý vlastní rukou žád

ného v bitvě nezábil. Tak by se však mohl
omilouvati káždý generál 4 celá sta jiných dů
stojníků, stojících ve válečné vřavě, kteří místo
střílení a šermování dávají rozkazy.

-Sám Žižka se vělice hřiěvál kdšž seznal,
vliv kněžstvo táborské si Osobuje

vzáležitostech vojenských. Kněží dovědli kaziti
docela 0
R. 1421 ke konci března mělo vytáhnouti spo
jené vojsko Táborů a Pražanů proti Berouru.

eč v den ustanovený k výpravě (26. března)
jal se kněz táborský Antoch kážati ábotům ná
staroměstském rynku o dvou rozích šelmy ze
Zjevení sv. Jana. Jedním rohém ptý jsou stato
městští a druhým pražští mistři, ježto překážejí
pravdě svaté, niechtice dopustiti konání služeb
Božích bez ornátů. Takové počínání jest prý
kacířstvím. Proto nechť Táboři v Praze nepro
dlévají a Pražanům nepomáhají. A slova Anto
chova hned nesla ovoce. Část Táborů odepřělá
táhnouti s Žižkou. Tito 0 sosičníci odešli z Prahy
s Antochem a jinými kněžími ve valném zástupu.
Kněží při tom nešli před zástupem tělo Boží.
Když se Žižka o tom dověděl, pospíšil za nimi,
aby. je přiměl k solidaritě. Když však domluvá
zůstala bez výsledku, nátloukl svou pádnou rukou

kněžím, kteří mu tak zkazili jo válečný plán.(Tomek: Dějepis Práhy IV, 138.) Kdybý se nyní
odvážil kterýkoli kněz v některém státě evrop
ském tak drze zásahovati do válečného tažení,

byl P na místě zastřelen.ališný kněz Bílejovský horšil se na počí
nání kněží táborských velice. Napsal, co činil
kněz po podání svátosti pod obojí: „A tak sám

přijma, nejprv kněžím přístojícím, potom všemnapořád rozdával: a vstavě částku do monstrancí
dřevěné, nesl před vojskem a leckdes postavil,
vtekna hůl k tomu připravenou v zemi neb
v hnoji a běžel na drancování jako jiní. A to či
nili, jako by Pán Kristus tak činil a tak jim u
stanovil, a jako by oni od něho přijali a tu byli
viděli, aneb od apoštolův a co by (jako by) i oni
víry žádné, uctivosti k Božským darům neměli.“
(Bílejovský: Kronika církevní, 56.)

Táboři s bezohlednou příkrostí potupovali
některé katolické úkony bohoslužebné, brojíce
proti „lidským a dábelským nálezkům.“ Prý se
má každý spravovati pouze Plsmem sv. Ale sami
— jak patrno — zaváděli novoty, které se ne
mohly o bibli oplati. Ovšem sami mírní kališ
níci, kteří se řídili naukou pražských mistrů,
chtěli tomu, aby Nejsvětější svátost byla nesena
před vojskem. Když pak začaly tuhé boje mezi
kališníky a Tábory, došlo k zjevu velice nebla
hému: šla „archa proti arše,“ oba totiž zne
přátelené voje husitské postupovaly proti sobě
se svátostí. Bylo snad takové zneužívání svátosti
předepsáno v bibli?
„ Bojovným knězem husitským byl Ambrož.
Účastnil se několika válečných tažení jako vůdce,
spravoval r. 1421 vojsko Hradce Králové, kdež
se stal i samovládcem.

K nejbojovnějším vůdcům husitským náležel
Prokůpek (Prokop Menší). Velel při velikých vá
lečných taženích.

Takových kněží militaristických byla dlouhá
řada, jejich řádění rostlo přes hlavu rozvážnějším
faikům, kteří se namáhali kněžskou despocií ob
meziti. Vždyť kněží docela provázeli se svátostí
i výpravy lupičské, jichž hlavním účelem bylo
shánění proviantu pro táborské vojsko. Teprve
roku 1424 sjezd kněžský uzavřel, aby takové
drancující výpravy aspoň neprovázely se svátostí.
Ale kněží poroučeli ve vojsku dále.

Nuže — kde hledati kněžstvo militaristické?
Živly radikální a anarchistické, které chtějí ně
jakým způsobem zakrývati anebo omlouvat své
tyranství, slídi vytrvale po každé příležitosti, aby
mohli překrucováním fakt dokazovati krvelačnost
katolickému kněžstvu. Ale jestliže tyto živly tolik
se honosí, že jsou ctiteli a znalci husitského
hnutí, pak přece jasně vidí systematický milita
rismus kněží husitských a zvláště táborských. A
jestliže chtějí krvavou povahu přenášeti z kněžstva
husitského na nynější kněze katolické, pak pá
chají nehorázný podvod a balamutí svedený lid,
sledujíce účely štvavé a nepoctivé.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. ©. k. odborné škol
a ©.k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Obrana.
Kde není víra, tam vládne pověra. Sami

bystří theologové protestantšti propracovali se leckde
v Německu k střízlivějším názorům o katolickém
svěcení, žehnání a jiných úkonech, jež prohlašovány
do nedávna paušálně za pověru a modlářství. Kde
v křesťanském světě není svátostnin a případných
žehnání, tam si lid vymýšlí v nouzi sám prostředky

škutečně pověračhé, proti kterým jsou márny pro
lesty intelieninějších protestantů. Pastor Geráda do
tela vyznal; že náboženstvím protestantského lidu

js pověra, proti níž duchovní správcové mamě
Ale ld: aspoň něto z evangelia věří. Za to

volnomyslenkářská inteligence | odhodila křesťanský
názor světový vůbec. Jest však méně pověrčivá než
veňkovský lid? V Paříži v pátek a třináctého dne

před pohromami, tak Že kdo nemusí, nic vážnějšího
nepodniká, docela i divadla a tramvajové vozy jsou
poloprázdny. Nyní sděluje „NovýVěk :“

„Město Paříž vydalo nový adresář. "Mezi ji
nými zaměstnáním! jest v něm uvedeno neméně než
34.607 hadačů, jasnovidců, somnambul, okkultistů a
jiných, Mužův i žen. Pařížský policejní úředník, který
se zvláště zabýval timto oborem, tvrdí, že Pařížané,
kteří nevěří ant v Boha ani v ďábla ani v důši, vy
dávají denně kolem 200.000 franků zá věštby, vy
kládání karet, rozmluvy s duchy a podobné. Jediná
modní věšťkyně, oblíbená mezi bohatými a vzneše
nými dámami, vydává, jak bylo zjištěno, pouze za
inserci a reklamu ročně 50 tisíc franků. Renomovaní
hadači a hadačky si odhadují na 800 až 1000 fr.
denního příjmu. Roční obrat za tato tajná umění se
cení na 75 milionů franků pouze v Paříži. To je
hodně drahá náhrada za náboženství a církev! Do
toho počtu jsou pojati pouze profesionální hadači a
okultisté. Vedle toho však je známo, žé timto umě
ním se zaměstnává jako vedlejším zaměstnáním ve
liká řada jiných lidí. Skoro každá masérka, frisérka
a akušérka, množství modistek a švadlen. Překva
pující je, že se těmto věštbám a kouzlům oddávájí
kruhy bohaté a osvícené. Věcně neznamená umění
módních okultistů o nic více, než chytrost dřívějších
kartářek a cikánských hadaček z ruky. Je to stará
chiromantie, oděná pláštěm pseudovědecké frenologie
nebo docela protivědecky vystupujícího jasnovidstWl.
„Naše Doba“, referujíc v čísle červencovém o tomto
znamení moderní kultury, charakterisuje ho jako zá
plavu pověry, která je smutnou náhradou za nábo
ženství.“ .

Nejen však Paříž, nýbrž i jiná velkoměsta, kde
víra upadá, hostí veliký počet takových výdělkářských
proroků. Berlin a Londýn jich mají velikou řadu. Kde
v městech velikých víra ještě poutá širé davy, jest
počet takých hadačů a hadaček nepatrný. ©Zkrátka
ruku v ruce s úpadkem víry kráčí nevěra, na místo
květů rostou muchomůrky. Sama Praha již má ně
kolik jasnovidců a modemích hadaček na ždimání
kapes lehkověrné inteligence. .

Prý válku vyvoldi kněží. Není divu, že
takové a podobné výkřiky ozývají se nyní dosti
často ve kruzích obalamucených štvavým tiskem
protikatolickým. Statisíce výtisků radikálního tisku
každý týden zaplavovaly dlouhá léta české kraje.
Taková žurnalistická agitace konečně musínésti
plody přiměřené nenávistnému obsahu. A jestliže
nyní válkou jsou postiženy přímo i nepřímo ve
liké davy,- nedivme se příliš, že tyto davy ve
svém rozechvění uvěří i nejnesmyslnějším poví
dačkám a že si pak ulevují aspoň obviňováním
nejrůznějších elementů. Takovým lidem však jest
zapotřebí soustavně vykládati jasnou pravdu.
Těžká doba vyžaduje největší svědomitost od těch,
na které se lid ve svých rozpacích obrací, aby
mu podávali vysvětlení 0 příčinách a průběhu
nynějších událostí.

Nuže — aspoň několik slov o tom, jaký
mají kněží na válce zájem. Mnoho kněží a bo
hoslovců jest odvedeno, tak že tito musí táh
nouti do vřavy válečné jako občané jíní. Jedni
budou nucení bojovati v linii s jiným vojskem a
druzí nastoupí službu vojenskou jako polní ku
ráti. A těžko určiti, která služba jest obtížnější.
V nebezpečenství života při moderním, Široce za
loženém způsobu válčení se budou nacházeti
oba druhy theologů. K tomu nadchází kurátům
nad pomýšlení veliká námaha v nemocnicích, u
válčících řad a jinde, tak že sotva někdy zbývá
času na krátký spánek. Vojenský kurát při mo
bilisaci zastává službu několikerou. K tomu
dlužno uvážiti, že velká většina kněží bude míti
nyní na vojně své vlastní bratry, strýce, bratran
ce. Jest snad taková situace hodná závidění? —
Dálé farář na rurálním beneficiu musí odvésti
koně zrovna tak jako jeho sousední rolník. Fa
ráři se ponechá jen to, co nutně potřebuje ke

tak jako lékařům a jiným
četným inteligentům. — Nyní se poukazuje S
oprávněnými stesky na to, jakese rychle tenčí
příjmy i těch, kteří na válečné pole nejdou. Stoup
nou snad příjmy duchovních správců? Jest snad
farář vojenským dodavatelem, aby na státu něco
vydělával v době válečné? Protože pravidelný
příjem duchovních správců jest nepatrný, dopl
ňuje se plalem za vyučování náboženství na ško
lách. Co však obdrží farář nyní, kdy budou na
četných místech školy jistě zavřeny? A stoupne
snad nějak štóla? Již proto nikoli, že sta a někde
tisíce farníků budou na poli válečném. K tomu
všemu vzroste nouze u těch, kteří do války
nejdou. Následek toho bude ten, že kněz místo
přijímání peněz bude nucen dvojnásobně pod

Jakmile zapeníz s lidmi nejvíče postiženými.



klepá někde na dveře nedostatek, hledá se úto
čiště nejdříve u kněze, fary, u brány klášterní.

Hospodářskou tíseň, která bývá všude se
strou války, pocítí kněz daleko více než mnozí
lidé jiní. Velkým davům lidí chudších platí se
slušně spolupomoc při zásobování, ubytování
vojska atd., ale kněz nebude míti z války nic.

Kdyby chtěli kněží válce, potrestali by značně
milosrdné sestry, kterým' nastává nejsvízelnější,
úmorná práce ve vojenských nemocnicích. K
pošklebkům, jimiž tak často jsou řeholnice stí
hány, by kněží ještě přidali nové trampoty.

Prohlížíme-li kněžský breviář a mešní mis
sál, jak velkou řadu modliteb za mír tam nalé
záme! Jaká veliká řada povzbuzení, aby právě
duchovenstvo se snažilo o zažehnání krvavých
bojů. Při každé slavné mši sv. i z kůru se ozý
vá závěrečný zpěv: „Beránku Boží, kterýž sní
máš hříchy světa, uděl nám pokoje.“ (Agnus
Dei.) A co těch církevních modliteb pro lid,

které vyprošují na Bohu zachování pokoje! Akdo se vysmívá nejvíce křížovým průvodům církev.
o křížových dnech, kdy katolíci se modlí, aby nás
Bůh chránil od moru, hladu a války? Jsou to
právě demagogičtí antimilitaristé. A kdo právě
v nejnovějším Čase tak často domlouval válčícím
mocnostem, aby vyrovnaly své spory cestou
smírnou? Jest to papež Pius X.

-© A kdo dráždil širé davy k takovým zlotři
lým skutkům, jež vyžadují naposled vojenského
zakročení? Jsou to lidé, kteří obhajovali Ferrera,
kteří jásali nad krvavými činy surovců barcelon
ských, kteří podporovali zákeřné vrahy ruské
atd. Z. takové školy také vyšli zločinci, kteří
připravili atentáty na arcivévodu v Sarajevě. Ta
kové živly radikální a anarchistické zaviňují, že
se pak rozmnožují bodáky na ochranu práva a
že dochází i k válečným událostem.

Úvěrní družstvo Eliška

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádank.£

Za válečného ruchu.
Císařův dík král hlav. městu Praze.

Mistodržitel zaslal starostovi královského hlavního
města Prahy z Nejvyššího rozkazu tento připis: „Právě
mne došel telegram cís. kabinetní kanceláře Jeho cí
sařského a královského Apoštolského Veličenstva a
spěchám, abych jeho obsah sdělil s Vaším Vysoko
biahorodím. jeho císařské a královské Apoštolské Ve
ličenstvo ráčil mně nejblahosk'onněji uložiti, abych
vyrozuměl radu městskou král. hlav. města Prahy,
že Jeho Veličenstvo ráčil jednomyslný loyální projev
rady městské, vyslovený jménem. veškerého oby
vatelstva pražského, s nejživějším uspokojením vzíti
na vědomí a za tento opětný důkaz věrnosti k cí
saři a neochvějné lásky k dědičné vlasti nejmilostivěji
vysloviti nejsrdečnější dík. Jest mně zvláštnímpotě
šením, že mohu Vašemu Vysokoblahorodí o tomto
Nejvyšším díku dáti vědomost.“

Cisařův dar 1,200.000. Z Vídně sděleno
4. srpna. Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo

ráčil u příležitosti nyněbo válečného stavu nejmilostivěji povoliti ze SvýchNejvyšších soukro
mých prostředků na úcele Červeného kříže a na
podporu nemajetných rodin povolaných branců
v Rakousku půl milionu korun, které budou na
zmíněné dva účele stejně rozděleny. Dále ráčil

jo c. ak. ApoštolskéVeličenstvoze Svýchejvyšších soukromých prostředků nejmilostivěji
věnovati na účele uherského Červeného kříže a
na podporu nemajetných rodin povolaných branců
v Uhrách obnos stejné výše a za stejných mo
dalit a pro nemajetné rodiny povolaných branců
z Bosny a Hercegoviny 200.000 korun.

Z nových císařských nařízení. Civilisté,
dopustivší se deliktů proti branné moci, podléhají
soudům vojenským. (Verbíři, pomahači desertérům,
vyzvědači oni, již svádějí ku porušení povinnosti
vojenské, pomocníci nepříteli atd.) — Uveřějňování
vojenských zpráv v časopisech je přísně zakázáno,
zejména pokud se týče plánu vojenských operací na
šeho vojska, pak o pohybech, síle, postavení sborů
a lodi, o stav opevnění, vyjma těch zpráv, které
byly sděleny c. k. telegrafní korespondenční kance
14ři, oficielními listy, anebo se svolením vojenského
válečného stanu hlavního a' se svolením ministerstva
války. Dokonce bylo časopisům sděleno, že ani zprá
vy o pohybech srbského vojska nesmějí býti uve

řejňovány, aby se dle nich nemohlo usuzovati na
pohyb naší atmády, |Amnestie a změna v církevní politice
ve Framecli. V ministerské radě, konané 2. srpna
odpoledne, byla usnesena ©amnestijní opatření pro
politické vězně anařízení o uzavření a rozpuštění
kongregací prohlášena za neplatná. :

Německá sociální demokracie schválila
válku. V německém říšském sněmu dne 4. t. m.

přečetl soc. dem. poslanec Haase prohlášení své

k svému zásadnímu stanovisku o válce a že do
provází do boje táhnoucí bratry bez rozdílu stran
svým vroucím blahopřáním.

Německý sněm říšský zahájil dne 4. t. m.
císař Vilém za přítomnosti císařovny a princezen.
Pevným, jasným hlasem, zdůrazňuje každé slovo,
přečetl císař trůnní řeč, Které z počátku naslouchalo
shromáždění za hrobového ticha, ale hned po prvních
větách zaburácelo bouřlivé provolávání „sláva“, jež
se pak po každé větě opakovalo. Když se císař zmí
nil o zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda,
třásl se jeho hlas rozechvěním. Slova, že Rusko
vstoupilo spojenému mocnářství v Cestu, vyrazil zce
la krátce. Když mluvil o spolkových povinnostech
vůči Rakousko-Uhersku, burácelo jako orkán provo
láváním slávy v zasedací síni. Když císař dočeti
trůnní řeč, promluvil volně tato slova: „Četli jste,
pánové, co pronesl jsem k svému lidu 8 balkonu
zámku. Opakuji: Neznám již stran, znám jen Němce,
a na doklad toho, že jste pevně odhodlání jíti se
mnou, svomě slasti i strasti, tisní i smrtí bez roz
dílu stavu a vyznání, vyzývám předsedy stran, aby
předstoupili a slíbili mi to rukou dáními“ — Po
těchto slovech ozvalo se bouřlivé, neutuchající vo
lání „Hoch“. Předsedové předstoupili, načež cisař
každému z nich potřásl rukou. Potom prohlásil říš
ský kancléř říšský sněm za zahájený. Shromáždění
zazpívalo: Heil dir im Siegeskranz. Když dozněly
poslední tóny, podal císař ruku náčelníku generální
ho štábu a říšskému kancléři, uklonil se shromáždě
ní a odcházel z dvorany, provázen bouřlivým „Hoch“,
čímž byla skončena slavnost, jež učinila na všechny
přítomné nepomijející, hluboký dojem.
-| Proslov císaře Viléma k obecenstvu.

Císař Vilém měl v Berlíně dne 31. července večer
proslov k obecenstvu. Pravil: „Těžká hodina přišla
dnes na Německo. Závistníci všude donucují nás ke
spravedlivé obraně. Vtiskuje se nám meč do ruky.
Doufám, že nezdaří-li se v poslední hodině mému
úsilí přiměti odpůrce k prozíravosti a zachování míru,
povedeme meč s Boží pomocí tak, že jej opět se
cti budeme moci zastrčit do pochvy. Obrovské oběti
na statcích a krvi vyžadovala by válka na německém
národu. Nepřátelům bychom však ukázali, co to zna
mená napadnouti Německo. A nyní jděte do kostela,
poklekněte před Bohem a proste jej za pomoc pro
naše chrabré vojsko l“

Francouzský manifest. President republiky
a členové vlády usnesli se 1. srpna vydati ke fran
couzskému národu toto provolání: „Od několika dní
se situace v Evropě značně zhoršila. Přes úsilí di
plomacie se obzor zatemnil. V této chvíli mobilisuje
několik národů své válečné síly, i dokonce země,
které jsou chráněny neutralitou, soudily, že musí uči
niti toto opatření z opatrnosti. Mocnosti, jejichž
ústavní nebo vojenské zákonodárství se nerovná na
šemu, zahájily bez mobilisačních dekretů přípravy,
nebo pokračovaly v přípravách, které se rovnají mo
bilisaci, a znamenají už její provedení. Francie,která
projevuje svou vůli k míru, která v tragických dnech
radila Evropě k umírnění, a která poskytla živoucí
příklad rozumu, sestlila své úsilí k zachování světo
vého míru. Připravujíc se na každou možnost, uči
nila nyní první opatření, která jsou nevyhnutelná k
ochraně jejího území. Naše zákonodárství nedovoluje
nám však provésti tyto úplně bez vydání dekretů
mobilisačních. V plném vědomí zodpovědnosti na nás
spadající zanedbali bychom svatou povinnost, kdyby
chom ponechali věcem volný průběh. Vláda vydala
právě dekret, který se stal situací nutným. Mobllisa
ce a válečný stav jeví se za nynějších poměrů také
Jako nejlepší prostředek k zajištění míru se cti. Pro

učinila vláda nutná opatření z opatrnosti a bude po
kračovati ve svém diplomatickém úsilí. Doufá v ú
spěch. Vláda počítá s rozvahou svého šlechetného ná
roda, "že nebude uchvácen neoprávněným rozechvě
ním. Spoléhá se na lásku všech Francouzů ke vlasti.
Jisté jest, že v tomto okamžiku nebude ani jediného,
jenž by nebyl ochoten konati svou povinnost. Není
žádné strany, je pouze věčná Francie, mírumilovná a
odhodlaná Francie, je pouze vlast práva a spravedl
nosti zajedno v pokoji, bdělosti a důstojnosti.“

ivnostnictvo a zákon o válečných ú
konech. V nynější době válečné bude zajisté pro
Živnostnictvo naše zajímavým zvěděti, do jaké míry
dotýká se ho zákon o válečných úkonech ze dne
26. prosince 1912 č. 236. říš. zák. a jak tomuto
zákonu má rozuměti. Dle zákona tohoto mohou vá
lečné pomůcky a osobní služby pro vojsko od kaž
dého býti požadovány, ale postiženému přísluší vždy
plná náhrada a to nejen náhrada za dodané věci neb
vykonané služby, nýbrž event. i náhrada povstalé
škody. Tyto náhrady mají býti ihned hotově vypla
ceny nebo kvitovány a pak vyplaceny dle výroků
zvláštních komisí, ve kterých zasedají i zástupci sa
mosprávných korporací. Die zákona tohoto může tu
díž na př. řezník býti přidržán, aby pro vojsko po
rážel a čtvrti, pekař aby pekl chléb, kuchař aby
vařil a mohou i krejčí, obuvnjci, řemenáři, brašnáři,
sedláři, koláři, kováři, podkováři atd, i když vůbec
nikdy k vojsku nepříslušeli, k odborným službám a
pracím pro vojsko býti povoláni. Ovšem vpřípadu
tom přísluší jim náhrada, jak výše uvedeno.

Povinnest domobranneu mají: 1. Všichni
zbraně schopní státní občané, kteří nenáležejí ani

k vojsku, námořnictvu nebo náhradní záloze, aní
ku zemské obraně, od počátku toho roku, v němž
ukončí 19. rok, až do konce toho roku, kdy do
sáhnou stáří 42 let. — 2..Ti, kdož na základě
S 2. branného zák. před početím domobranné
povinnosti do služby vojenské vstoupili; ohledně
těchto osob trvá povinnost domobranná ještě po
10 let po skončení jich zákonné 12leté doby slu
žební. — 3. Ku domobraně náležejí všechny
osoby stavu důstojnického a vojenského úřed
nictva na odpočinku a mimo službu, pokud ne
jsou upotřebeny ve. vojsku (námořnictvu) neb
zemské obraně a pokud jsou zbraně schopny.
— 4. Povinnost domobranná týká se dále též
všech korporací, jež jsou rázu vojenského nebo
které nosí vojenské odznaky. — 5. Příslušníci
četnictva, finanční stráže a úředníci státních lesů
jsou povinni ku domobraně, pokud toho válečné
poměry vyžadují a ohledy služební dovolují. Za
pravení vojenské taxy neosvobozuje od povinnosti
domobranné. Veškeří domobranci tvoří 24 tříd
dle věku (ročníků), z nichž nejstarší jsou 4Žletí,
nejmladší 19leff. Domobranecké ročníky dělí se
na dvě výzvy. První výzva obsahuje 19 ročníků
a sice domobrance od 19 roků do 37 roků, druhá

zva pět ročníků, domobrance od 38—42 let
(Š 4 cit. nař. ze dne 20. prosince 1889). Povo
lání domobrany děje se na základě předchozího
vyzvání a sice buď zároveň s vyzváním nebo
později a týká se dle okolností celých výzev,
jednotlivých druhů nebo ročníků (v nynějším pří
padě jsou povoláni jen ti domobranci, kteří mají
vojenský pas), ba dokonce též jen nepatrného
počtu osob, na př. mají-li se tvořiti tak zv. kádry
(setniny u praporu nebo pluku). Po domobrancích,
jichž trvalá nepřítomnost již dříve zjištěna nebyla
a kteří nejsouce od domobrany osvobození, po
volání neuposlechnou, mají představenstva obcí
pátrati a seznamy jich s udáním vyšetřených dat
čtvrtého dne po nastoupení domobrany politickým
okresním úřadům předložiti, které postarati se
mají o to, aby domobranci se nedostavivší vypá
tráni byli. Všichni, kdož majíce povinnost domo
brannou, úmyslně se jí vyhnuli, buďtež oznámení
příslušnému četnictvu, a byli-li vypátráni, buďtež
předvedení před úřad politický a od tohoto ode
vzdání okresnímu-velitelství domobrany. Domo
branci musí se podrobiti prohlídce, při níž se
má vyšetřit, zda jsou fysicky schopnými ke
službám, k nimž byli povoláni. Záporný výsledek
této prohlídky vylučuje dotyčné osoby jen do
časně z počtu domobranců pro tyto služby ur
čených, a netýká se jich všeobecné povinnosti
domobranné.

Státnípodpory,příslušníkém těch, kteřítáhnou ma pole válečné. O výši podpor roz
hodují okresní komise vyživovací. Podpory se
udělují, jestliže blízké příbuzenstvo bylo opravdu
odkázáno na příjem získaný prací vojína mobili
sovaného, je-li tedy výživa pozůstalých skutečně
ohrožena. Nárok na podporu mají: manželka
mobilisovaného a jeho dítky manželské i ne
manželské, rodiče, prarodiče, tchán a tchýně,
nevlastní rodiče, sourozenci manželští a ti ne
manželští nevlastní, kteří mají některého společ
ného rodiče. Samostatní malorolníci mohou nej
výše činiti nárok na vyživovací příspěvek v tom
případě, když obstarávají hospodářství sami
s členem rodiny a bez cizí pomoci. Samostatní
živnostníci mají právo, aby jejich příslušníci byli
vyživováni v případě tom, nezaměstnávají-li
žádných pomocníků. Nárok na výživné počíná
dnem, v který povolaný opustí místo svého po
bytu, aby se dostavil k vojenské službě. Nárok
na vyživovací příspěvek má se ohlásiti u obec
ního představenstva řádného bydliště. Přihlášky
mohou býti ústní anebo se dějí písemně pří
slušným vyplněním vzorce, který se obdrží v obci
bydliště. Výplata se děje pravidelně dne I. a 16.
každého měsíce buď u hlavní zemské pokladny
anebo u berního úřadu. Kde by příslušníci mo
bilisovaného upadlí mobilisací svého pokrevence
v okamžitou nouzi, mohou obce poskytnouti zá
lohu. Přihlášky, které by byly podány později
než dva měsíce po zpětném přeložení do po
měru neaktivního anebo později než šest měsíců
po dni úmrtí nebo po dni pohřešení, budou od
mítány. Má-li vojín k činné službě povolaný
služné anebo svou službu dále dostává, nebo
když nemá jiného důvodu újmy na svém příjmu,
nemají jeho příbuzní nároku na podporu. —
— Podpora na výživu nesmí býti větší než vý
dělek záložníkův v době před mobilisací. Pod
pora na činži může činiti až polovici podpo
na výživu. Žádosti podejte ihned (kde se ta
posud nestalo) a zároveň v nich udejte, komu se

povinnost potvrditi správnost údajů, obsažených

v přihlášce, zejména den vojínova odchodu a
správnost udaného průměrného jeho denního vedělku, jakož i výši obnosu, jaký tento vojín stále
příslušníkům poskytoval a pod. Starostové mají
zaslati každou úplnou a správnou přihlášku ihned
představenému okresního hejtmanství.

Jako zakázané prostředky válečné bylyhaagskou konferencí ve shodě s brusešskýmná
vrhem prohlášeny: jed a jedovaté zbraně, úkladná
vražda, usmrcení bezbranného a nebránícího se



nepřítele, jenž vzdává se na milost a nemilost,
prohlášení, že nebude dáno žádného pardonu,
použití zbraní, střela látek, které způsobují zvlášt
bolestných útrap, nečestná lest, na př. oklamání
nepřítele zneužitím parlamentářských vlajek a pod.,
zlomyslné poškození nebo zničení nepřátelského
majetku. Dále se zakazuje střelba na otevřená a
nehájená místa jakýmikohiv prostředky. Kostely,
umělecké a vědecké ústavy, jakož i všechny hu
mánní ústavy,
k: účelům vojenským, musí býti dle možnosti
chráněny a mají

dobytého města a'nutiti příslušníkynepřátelské
země k účasti. na válečných -podnicích proti
vlastní zemi. :

Přání Pia
telegrafovalo: Papež přijal dnes poutnický průvod
z. Kolumbie.Na proslov vyslance kolumbijského
odpověděl sv. Otec řečí, v níž projevil politování
nad strašným neštěstím, jež hrozí Evropě a do
poručil poutníkům, aby se modlili, aby mocnosti
se dohodly, aby válka se nerozšířila a aby peklo
nezvítězilo.
-Odměny za válečnéslužby a zásobování.

Nařízení ministerstva zemské obrany z 25. Července
1914 v dorozumění s ministerstvem války a jinými
súčastněnými ministerstvy ohledně ustanovení odměn
za osobní služby, propůjčené povozy, dobytek, mo
torové vozy a zásobovací výlohy. Odměny tyto byly
dle zákona ze dne 26. prosince 1912, ř. z. č. 236

denní mzdě a v náhradě všech cestovních útrat s tou
službou spojených. Při poskytnutí výživy V naturálilch
nutno od denní mzdy dle nařízení ($ 22) za tuto
výživu v naturáliích odpočítati stanovenou Cenu.

jatečného denně obdrží 5 K, mzda každého povoz
nika a hlídačů soumarů denně 3 K, při čemž však
mzda pokud tyto osoby v místě, kde se zdržují, za
městnány jsou, neamí převyšovati odměnu v té obci
obvyklou. Tato odměna, jakož i mzda za všechny
možné služby poskytnutá má býti pokud možno od
velicího vojenského oddílu na onom místě meška
jicího s dohodnutím představeného obce, nebo možno
li s dohodnutím c. k. okresního hejtmanství stano
vena. Při tom na žádný způsob nesmí odměna při
těchto službách převyšovati 8 K denně. Za schování
jednoho kusu dobytka ve stáji, stodole, kolně nebo
vůbec pod střechou, platí se denně 2 hal., za scho
vání ovec, vepřů 1 haléř. Při zásobování potravinami
obnáší porce, která patří jednomu muži, denně: —
700 gr. chleba, 2 dávky kávy po 20' gr. pražené
kávy, po 25 gr. cukru, 400 gr. čerstvého hovězího
masa, 140 gr. zeleniny (rýže, kroupy, krupice, luště
niny atd.), potřeby k připravě (30 gr. soli, '/, gr.
pepře a papriky, 20 gr. zeleniny, 2 centilitry octa,
20 gr. sádla, 5 gr. cibule, 50 centilitrů vína nebo
3, litru piva.) — Jednotlivá denní jídla pozůstávají:
snídaně z porce kávy, oběd z připraveného celého
masa, polovice zeleniny, polovice nápojů; — večeře
z připravené polovice zeleniny, polovice nápojů. Porce
chleba se rozdělí na snídaní, oběd a večeři, druhá
polovice kávy může se rozděliti k obědu a k večeři,
Jakož i porce masa může býti žádána polovice k obědu
a polovice k večeři. Odměna za stravování obnáší:
za celou denní porci 1.79 K, za snidaní 25, oběd
s celou porci masa 1.15 K oběd s polovicí masa
85 hal., večeře bez masa 39 hal.

Váleční zajatci. V nynější době zajetí jepouhá pojišťovací vazba, při které šetří se života,
zdraví a majetku zajatců. Stát, v jehož moci jsou
zajati, může učiniti všechna opatření, aby nemohli
uprchnouti. Zajatí mohou býti zaměstnáni přimě
řenou prací, musí však býti zaopatření přiměřeně
jejich stavu. Zajatcovo uprchnutí nemá pro něho
v zápětí trestné stihání. Váleční zajatci ponechají
si veškerý osobní majetek, vyjma zbraně, koně
a písemnosti vojenského obsahu. Zajatí důstoj
nici mohou dostávati svůj plat, který však je
jejich vláda povinna nahradití. Válečným zajatcům
-ponechává se úplná svoboda pro náboženské
úkony a účast při bohoslužbách. Ohledně zřízení
závěti, úmrtních listin a pohřbívání jejich platí
stejná pravidla jako pro vojenské osoby vlastního
vojska. Váleční zajatci mohou býti propuštění na
čestné slovo do své domoviny, dovolují-li to zá
kony jejich země. Nesmějí se však po dobu téže
války uchopiti zbraně proti protivníkovi. Vláda
propuštěného zajatce nemá práva žádati a přijí
mati od něho služeb, které byly by v odporu
s daným čestným slovem. Propuštění na čestné
slovo nemůže býti na zajatci vynuceno, nepřá
telský stát není však také povinen uděliti pro

uštění. Porušení čestného slova má za následek,
e propuštěnec, upadne-li opět v ruce nepřátel,

nemá nároku, aby nakládalo se s ním jako s vá
lečným zajatcem. Každá válčící strana má zříditi
zvláštní podávání zpráv o válečných zajatcích.
To plati i pro neutrální státy, které přijaly pří
slušníky válčících států. Po uzavření míru mají

býti váleční zajatci v nejkratší době Podo své domoviny. Kdo jsou ve vyšetřování neb
„v trestní vazbě, mohou býti zadaženi.

Opatřováníobyvatelstvakezbytným ipotřebami v čas mobilisace. „Wiener Žeitung“
uveřejnila ve zvláštním vydání ze dne 1. srpna
1914 císařské nařízení, které dnem vy ní

nabylo platnosti, jimž po dobu mimořádných po
měrů, podmíněných válečným stavem, učiněna
byla opatření za účelem zásobování obyvatelstva
nezbytnými životními potřebami. Toto nařízení
umožňuje úřadům naříditi v případě potřeby, aby
zásoby nezbytných potřeb u všech výrobců, ob
chodníků, ve skladištích atd. byly sepsány a
případně aby pro zásobování obcí takovými

ředměty úředně nařízena byla dodací povinnost.
ále přísná trestní sankce stanovena. byla na

úmyslné zvyšování cen, zatajování zásob a. po

a vedle toho peněžní trest až do 2000 K), jakož
i může býti uznáno za propadnutí zásoba ztrátu
živnostenského oprávnění. Těmito ustanoveními
byly zemskému komitétu, který u místodržitelství
za účelem zásobování hospodářskými potřebami
v čas mobilisace byl aktivován, zcela účinné
prostředky dány, aby každému poškození naku
pujícího publika při opatřování nejnutnějších
potřeb bylo zabráněno. Toto komité jest stále
v činnosti, aby všechny dotyčné otázky byly
upraveny, a musí znovu býti zdůrazněno, že není
žádné příčiny ke znepokojení a že také není třeba,
aby konsumenti většími zásobami se opatřovali.

Mobilisace v Holandsku. Všeobecná mo
bilisace provádí se v Holandsku s veškerým úsilím
a na železných drahách byla již v pátek zastavena
doprava zboží. Holandská vláda koupila v Londýně
deset lodních nákladů obilí. Střežení hranic bylo
zostřeno.

'SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem

hb A aneb prostřednicvímnašich
CI STADA jednatelů.

Zprávy organisační
a spolkové.

Orelský slet, svolaný na den 15.
srpna v Hradci Králové, se odkládá!

Unionistický sjezd na Velehradě je na
neurčito odložen, také pouť, sjezd a akademie bo
hoslovců se odkládá.

Orlové! Mnozí bratří odešli za vojenskou po
vinností, již věmě vyplní a dokáží lásku k vlasti.
V této době doporoučíme všem rozvahu a jasnou
mysl. Neopouštějte nikdo svých bližních a podporujte
zvláště rodiny, z nichž odešli bratří Ori! Kde je
třeba rychlé pomoci, af na poli nebo v obchodu a
Živnostech, pomozte ochotně a rychle! Dokažte
zvláště nyní křesťanskou lásku! I v těch místech,
kde odešli náčelníci a cvičitelé, cvičte dálel Nej
schopnější člen af se ujme cvičení 1 Nenechávejte
nikde Orla zaniknouti! Okrsky a majetnější odbory
podporujte nemajetné členy a jejich rodiny hmotně!
Modlete se často, aby Bůh chránil Orů-vojínů inás
všeho zlého! Kráčejme statečně v dobrých skutcích
vpřed! Vše pro Boha, vlast a krále! Zemský svaz
Ora v Hradci Králové.

Katolickému studentstvu! Nastalémimo
řádné poměry přerušily naši prázdninovou činnost.
Odvolání našich prázdninových sjezdů, svolaných
letos do Třebíče, Holešova, Příbrami jest toho
důsledkem. V této vážné době doufáme, že ne
třeba studentstvu našemu, zvláště pak středo
školskému připomínati jeho povinnosti. Mnozí
odešli, aby pod prapory J. V. hájili zájmy a prá
va naší monarchie. Ale mnoho jich zůstalo doma
a snad dosud nečinně sledují další vývoj udá
lostí; těm dnes platí naše slova. Žijemeprávě
v době, která vyžaduje oběti. Nechť vřelá soli
darita, láska k bližnímu dovede u našeho stu
dentstva vzbuditi touhu pro pomoc bližnímu a
strádajícímu. Hleďte pomoci všude tam, kde
stačí vaše skrovné síly. Příležitosti tolik! — Ne
říkejte, že jste příliš mladí. Drobná práce
(práce polní, výpomoc v nemocnicích, při ně
kterých odvětvích veřejné správy), kterou není
viděti, přichází tu nejvíce v úvahu. Nabídněte
své ruce k pomoci příslušným orgánům a tyto
Vám jistě, dnes beztoho drobnou prací přetíženy,
nějakou přikáží. Tato sociální Vaše práce pro
obecné blaho nechť utuží Vaše ideální snahy a
položí tak základ k mužné, ctnostné Vaší od
hodlanosti. Nechťkaždý katolický studentv do
bě oběti, ochotné lásky plní svůj úkol. — Ustředí
katolického studentstva českoslovanského v Praze.

Rozšiřujte Obnovu aČasové
úvahy!

Cirkevní věstník..
| Odložení cyrliského sjezdu. Vzhle

dem k nastalé válce odkládá se cy
rilský sjezd v Poděbradech na ne
určito.

Trinmfálníoslava Krále eucharistiekého,

všeobecná schůze slavnostní a to zavěrečná. Při ní
slova mistrně volená vyvolala majestátní, hromadné
holdy svátostnému Spasitel. Tehdy také zaznívaly

závěrečné apoštolské požehnání. — Následoval svá
tostný průvod. Na šedesát tisic účastníků kráčelo za
Nejsvětější svátosti, kterou nesl kardinál lisabonský
Netto. Večer pak byl úchvatný průvod světelný,
který okouzlil všecko. — Druhý den byl pravý triumf
Krista Eucharistického. Rozsáhlé náměstí před Rů
žencovou basilikou se plnilo před devátou hodinou
ranní. Zástupy vzrůstaly v nepřehledné davy. O
10. hod. začal průvod kardinála-legáta. Napřed šli
čestní kavalíři v úboru středověkých rytířů. Šloosm
kardinálů a na 200 biskupů všech katolických ritů.
O půl 11. hod. sloužena pontifikální mše sv. za
skvělé asistence prelátů. Při tom zpívána a hrána
mše od Darrosa dvěmi sty účinkujících. Počet ú
častníků se páčil na 100.000. — Odpolední svá
tostný průvod byl vyvrcholením všech nádherných
slavnosti. Byl tak obrovitý, že překonal všecky do
savadní průvody. Tak velikou manifestaci ani lurdští
poutníci neuzří do smrti na místě žádném. Seřazené
zástupy se hnuly o 3. hod. odpol. Jela na koních
skupina pyrenejských vůdců, pak trubači a bubeníci,
hudební kapely. Následovalo 400 spolků s prapory,
kráčely různé korporace, obrovský dav hierarchie a
jiného kněžstva a zpěvácké sbory. Kardinál-legát
nesl Nejsvětější svátost pod baldachýnem. Dále ka
toličtí poslanci z Německa a jiných zemi, členové
diplomatických sborů, katoličtí akademikové atd., atd.
Tento obrovský průvod bral se v před špalírem mnoha
tisic jiných věřících nádhermě ozdobenými ulicemi
lurdskými. Mohutně hlaholil k nebesům hymnus
„Lauda Sion Salvatorem“ (Chval, Sione, Spasitele).
Obrovitý průvod trval až do šesti hodin. Nad Rů
Žencovou basilikou postaven skvostný oltář, zářící
sty světel. Širé davy byly okouzleny svým množstvím,
které překvapovalo i největší horlivce. K této ma
jestátní slavnosti sjelo se katolíků tolik, že se průvod
páčil na 200.000 účastníků. Taková slavnost jest
vítězným dokumentem, jak žije a vládne Kristusposud
nepřehlednému množství zbožných srdci. Katolici
poznávali zároveň svoji sílu. Ti, kteří do té doby
byli bázlivci, nalezli vydatnou posilu při patření na
obrovskou armádu stejně smýšlejících. Po modlitbách
a zpěvu kardinál-legát udělil ještě apoštolské po
Žehnání, načež zazpívána lurdská píseň. Když bylo
ještě biskupem lurdským poděkováno kardinálu legá
tovi, propukly davy v dlouhotrvající velání slávy
Kristu, Panně Neposkvměné a papeži Piu X. Při
těchto nezapomenutelných okamžicích rakouský epi
skopát v Lurdech byl zastoupen Jeho Exc. ndp. bi
skupem dr. Doubravou a ndp. biskupem dr. Jegličem
z Lublaně. Z Vatikánu zaslána na holdovací telegram
české sekce ndp. biskupovi tato odpověď: „Tobě a
všem českým kongresistům Svatý Otec srdečně udě
luje vyžádané apoštolské požehnání. Kardinál Merry
del Val.“ Na holdovací telegram, zaslaný Jeho Veli
čenstvu, došlo telegrafické poděkování: „Jeho c. a k.
Veličenstvo děkuje nejmilostivěji za hold českých
kongresistů. Kabinetní kancelář. — V pondělínastalo
již loučení. O 6. hod. měl ndp. biskup dr. Josef
Doubrava mši svatou pro českou sekci v české
kapli, kdež se našinci modlili za odvrácení války,
poněvadž se dověděli o nařízení mobilisace již v ne
děli. Po skončené pobožnosti zazpívali ještě vřele
„Kde domov můj.“ O půl 9. hod. šli našípoutníci
8 nejd. arcip m svým v čele k J. Milosti biskupu
lurdskému, kdež náš nejdp. biskup poděkoval vře
lými slovy za všecku v pravdě otcovskou péči,
kterou našincům neunavný a šlechetný hierarcha
lurdský prokazoval. Náš ndp. biskup zároveň po
prosil ndp. biskupa lurdského, aby ho směl jmeno
vati skutečným radou své diecése, aby měl tak účast
v její správě a za nii za celý český národ se
modlil u Panny Neposkvrněné. Ndp. biskup lurdský
byl velice dojat touto řečí i ovacemi, které mu zá
roveň přítomní naši poutníci uspořádali. Děkoval za
vyznamenání a zdůraznil, že si hů velice váží a
že bude jako skutečný rada diecése královéhradecké
také přednášeti za hy prosby u Neposkvměné.
Právě když se chtěli dáti naši poutníci fotografovati
s nejdp. lurdským biskupem, přijel kardinál-legát,
který na prosbu našinců dal se fotografovati snimi
společně. Rozloučil se s Čechy velice laskavě. —
Pak u posvátné jeskyně nejdp. biskup náš promluvil
velice vřelou řeč na rozloučenon s poutním místem.
O 1. hod. odpoledne našinci opouštěli Lurdy a v
úterý v 7 hodin ráno byli již v Lyonu.

Zprávy
místní a z kraje.

Jeho Exc. nejdp. dr. Jesef Doubrava vrátil
se z lurdské pouti přes Prahu do Hradce Král.
v sobotu před-10. hodinou večerní. Nyní dlí v
Praze -a vrátí se do Hradce zítra.



hrůzeměstaké rady.P K o,v Hradci. Králové ně zvdféhí

©

školní -Ta rátavé Obfedně zvdféh

člénů místní školní rady postoupí 'se městskémů
zastupitelstvu. — Výkazhotovosti pokladní že
dňe 28..m. m. vzat byl na věďomí,— -Panu Ja
roslavu Urbanoví, hotělieru zde, uděleno bylo
povolení ku přemístěníimprovisované letní zá
hrádky na nároží třídyJiříkovy.a Palackého před
kavárnu Grandhotelu, za obvyklých podmínek a
s podmínkou, že 1 m chodníku pro passáge

usí zůstati volný, — Zpráva zdejšího lesního
úřadu o množství dříví reservovaného pro po

tedy města postoupí se měst. důchodenskémuúřaduza ů |
funkci městského lékaře dnem I, srpna 1914
převzal opět pan MUDr. Ot. Klumpar. — S p.

F. Fayglem, obchodníkem zde, se sdělí výsledekmístn o komisionel. šetření, dle. něhož nelze mu
povoliti v domě čp. 299 v Pospišilově třídě
změnu výkladního okna vystoupením výkladu do
chodníku z důvodů veřejné bezpečnosti. —

prodeje předmětů, resp. zboží, o trzích týdenních,
jež nepatří ku každodenním potřebám životním,
postoupí .se policejnímu úřadu s tím, by se
výzvou touto přesně řídil. — Schváleno bylo,
abyp. měst.zvěrolékaře,který bylk službě vo
jenské povolán, zastupovali pp.: vrch. okresní
zvěrolékař Frydrych a zvěrolékař Smetana, a aby
členům jatečního odboru vydány byly legitimace.

tento výnos c, k. okr. hejtmanství v Hradci Králové:.
Cisařským nařízením ze dne 31. července prohláše
no. na čtrnáct dní moratorium pro soukromoprávné
pohledávky, vyjma vkladů spořitelních do 200 K,
pohledávek námezdních a nájmů. Tohoto přechod
ního opatření, které sloužiti má k upokojení obecen
stva, nesmí použito býti k vylákání vkladních knížek.
Obecenstvo se před podobnými vyděrači, proti nimž
by hned zakročeno býti musilo, varuje. m

Živnostenská banka filiálka v Hradci

rakouské třídní loterie,

Za vojenského ruchu. Vojenská kapela
řadu dní pořádala čepobití. Veliké zástupy jak
vojska tak civilistů braly se pochodem za hudbou.
Na křižovatkách kapela stanula a hrála rakou
skou hymnu, což bylo provázeno hromadnými
výkřiky „Sláva“ a. „Hurá.“ — I Hradec Králové
navštíven řadou nepřátelských špehounů, kteří
pracovali v různém přestrojení, chyceni docela
i špiclové, přestrojení za jeptišky. Ostražitost po
volaných -orgánů pracuje proti Špehounům velice
horlivě. Jest potřebí, aby samo obecenstvo dle
sil svých bylo nápomocno. Nejedná se pouze o
zdar válečných akcí našeho vojska, ale i o bez
pečnost všeho zdejšího obyvatelstva. — Pověsti
nejnesmyslnější kolují mezi prostým lidem zvláště
v okolí Hradce Král. každodenně. V jedné obci
ozval se poplach, že jsou Rusové v Bukovině,
v druhé, že „na nás přijdou Japonci“ V Ploti
štích kolportovala starší žena zvěst, že prý kněží
dali 40 milionů, aby byla válka, která by jim do
pomohla k nadvládě. Takové zprávy házejí do
lidu individua vychytralá s ničemným úmyslem,
aby se dalo loviti v kalných vodách. Kdyby
kněžstvo rakouské všecko dohromady mělo a
vydati mohlo tolik peněz jako jediný židovský
kapitalista, pak by mohlo koupiti celou řadu fa
natických radikálů a nepotřebovalo by války. —
A jinde zase pověst, že prý nastalo pětidenní
příměří, jinde docela, že srbský král si chtěl vy
koupiti mír za několik tisíc korun! Konstatu
jeme zde naivnost davů proto, aby se dokumen
tovalo, jak je nutno, aby inteligence poctivě a
spravedlivě lid informovala o skutečném stavu
věcí. V pohnuté době totiž demagogové snadno
mohau loviti pro své zájmy na škodu lidu. Za
chovejme klid a plnou rozvahu.

Úmrtí. Dne 3. t. m. zemřel přičinlivý a
všeobecně vážený měšťan a majitel řeznického
závodu pan Hynek Česák u věku 60 let. —
Dne 4. t. m. zemřel bývalý restauratér „U Cho
děrů“ pan V. Vacek u věku 59 let. Byl to muž
velice svědomitý a snaživý, pročež těšil se sym
patiim v širokých kruzích. Živnosti se vzdal
před delším časem pro oční chorobu. O. v p.

S znem cen na týdenním a obilním trhu
v Hradci Králové, dle 1. srpna 1914 konaném:
1 hl pšenice K 1950 21-—, žita 15-— 15:50, ječ
mene 12:60, ovsa 9-20 960, vikve 1450 16—,
hrachu 28— 32—. čočky 40— 50—, jahel
34— 40-—, krup 24— 50—, bramborů 4—
5:20, máku 36— 40-—, lněného semene 24—
40—, 1 agotrub žitných 13-50, otrub pšeničných
13:—, 1 kg másla čerstvého 2-80, 3:60, sádla
vepř. 1-90, tvarohu —40, —'56, | vejce —'06,
—07, kopa zelí 6— 8-—, okurek 4— 6—, ka
pusty —'80 1-50, cibule —80 —90, drob. zele

niny I—.4-—, mrkve —'60 —'80, košík třešní—70 —%, bečka jablek 4— 6—, hrušek 3—
6—. Purkmistrovský úřad král. věnného města
Hradce Králové,dne I. srpna 1914.

otěboř. Dne 31. července t. r. slavil vadp
děkan Jan Lašťovička, vikář vikariátu Polenského,
Jubileum svého S0letého kněžství. K tomuto slavnost
nímu dni jmenoval jej J. E. nejdp. biskup čestným

konsistormímradou, což p. jubílantovío svatojakubské
pouti chotěbořské 25. červěnce po slavnostní měl'6v.,|
kterou -sám p. jubilantcelebroval, seděli ablahopřání

jménem celého víkariátního kněžstva proslevil vidp. |
vik. sekretář Dvořáček, farář nižkovský. Přejeme mi

lováňému jubilentovi, aby se udělenémuvyznametiání |
v úplném zdraví těšil a svůj vikariát dále blahodárně i
spravoval ještě mnohá léta do věku nejvyššího. 
m Onltevar v Hostačověbudez zrušějí:
Velkostatek Hosťačov u Golčova Jeníkova přešel
prodejem z majetku dědiců Art. rytíře Clannera
v majetek Frant. Jos. knižete Auersperga, maji
tele žlebského panství. Při změnách, které pro
dejem nastanou na velkostatku hostačovském,
bude zrušen cukrovar v Hostačově. Pracovati
se v něm bude ještě asi dva roky, dokud ne
bude náležitě rozšířěn Cukrovar knížete Auers
pěrga ve Žlebech a upraven tak, aby mohl zpra
covati surovinu hostačovskému cukrovaru dosud

náležející. i U“

. " sooiUDO ak iRůzně zprávy..
Podvratné živly. Dle spolehlivých'zpráv

zdržuje se v našem mocnářství velký počet pod
vratných živlů, které státní bezpečnost v nejvyšší
míře ohrožují. Činí se tudíž všeobecné vyzvání, aby
úřední orgány z vlastenecké povinnosti dle všechsil
podporovány byly v tom, by v každém směru ne

čl pogo živly byly učiněny neškodnými. Použitímpogarnoztiv jomtoohledu může každý k výsled

ký a šťastnému.vřhodsku státní akče přispěti. Vážnásdělení v uvedeném směru lze podati v daněm pří
pádě buď c. k. :okresnímu hejtmanství neb přímo

pkmn dozorčí úřad(Kriegsůberwachungsamt),dující u ministerstva války ve Vídni. Obecenstvo
se ve vlastním zájmu žádá za horlivou součinnost.
„„ o Lidamilný skntek. Princ Bedřich Schaum

$ure-Lippe, majitel panstvi náchodského v Čechách,

tku 10.000 korun na dobročinné účely. Zároveň
nařídil, aby všem panským úředníkům a sluhům po
volaným k válečné službě vyplácelo se po celou dobu
váky neztenčené služné.

Sc. demokracie v Uhrách pro podporu
státu v době válečné, C. k. koresp.kanc.sděluje:
Výbor soc. demokratických děln. spolků vyzdvihl z
pojišťovací pokladny milion korun a odevzdal je u
herskému min. předsedovi, aby obnos vložil do státních
papírů, aby stát měl v čas války dosti hotových
peněz.

Pražský úřadní výklad moratoria. Aby
zabráněno bylo těžkým otřesům hospodářského života,
stanoveno bylo císařským nařízením ze dne 31. čer
vence 1914 pro soukromoprávní požadavky čtrnácti
denní moratorium, jež se však nevztahuje: 1. na žá
dosti za výplatu částek do 200 korun ze vkladů u
úvěrních ústavů nebo na požadavky u týchž ústavů
z běžného účtu, 2. na požadavky ze služebních a
mzdových smluv, 3. na požadavky z nájemních smluv,
4. na požadavky rentové a na nároky na poskyto
vání výživy, 5. na nároky na placení úroků a splá
cení kapitálů ze státních dluhů a státem zaručených
závazků. Opatření toto, jež znamená toliko čtrnácti
denní odklad platebních . povinností, aniž by právní
trvání požadavků samých nějak bylo ohrožováno, má
povahu zcela přechodnou a jest v dobách, jako jest
nynější, jediným působivým prostředkem, aby zabrá
něno bylo vážným hospodářským obtížím. Nestává
tudiž naprosto nijakého důvodu k nějakým obavám.
Zvláště se pak nedotýká vydané císařské nařízení
nijakým způsobem veřejnoprávních požadavků a po
vinností státních. Obyvatelstvo varuje se co nejdů
razněji před tím, aby si snad nesvědomitými pod
vodníky nedalo vylákati vkladní knížky. jest povin
ností každého státního občana, aby proti takovým
podvodům rozhodně vystoupil a osoby, jež by po
dobný pokus učinily, aby ihned četnictvu nebo obec
nímu starostovi udal, načež proti osobám těm se vší
přísnosti trestních zákonů pro podvod atd. postupo

váno bn C..k. místodržitel: Thun.idovská žurnalistika v celém světě jest
známa svou prolhaností. V nynější tak pohnuté
době učinilo i vrchní velitelství naší armády

zkušenosti velmi smutné. Dle zprávy PheipzigerTageblattu“ vypovědělo vrchní velitelství ze Že
muně veškeré žurnalisty, a sice s tím odůvodně
ním, že peštští a berlínští zpravodajové podávali
svým listům nepravdivé zprávy z bojiště na jihu.
Pražský tisk židovsko-německý není o nic lepší.
„Bohemia“ otiskla z „Neues W. Tagblattu“ vy
vrácenou zprávu o vypuknutí revoluce v Paříži
a zavraždění presidenta Poincaré. Na pověstech
těchto není ani slova pravdy, což „Bohemia“
sama o několik řádek níže konstatovala, ale
sensaci přece jen vpustila do svých sloupců.

Kapitalistický zábor v Americe, Dva
muži vlastní 40%/, lesů v jihozápadní části státu
Washingtonu, pět mužů vlastní 36*/, v Oregonu,
šest 70*/, v severovýchodní Kalifornii, deset jedno
tlivců více než polovinu veškerých smrkových lesů,
a ve střední části Idaha čtyři majitelé vlastní 50/,

všech lesů. 1694 majitelélesů vlastní více než jednuacetinu veškeré rozlohy Spojéných států, od ka
nadských až k mexickým hřahicím, praví se v úřední
zprávě. „Tito majitelé vlastní 105,600.000 akrů.
Jest to rozloha rovnající se čtyřem pětinám Francie,

nebó.větší:než celýstát: Kalifornie.Na hornímpolo
ostrově Míchiganském 45*/, pozemků. vlastněno tři-
ceti dvěma lesním!barory. NaFloridě. padesát dea
majitelé (většinou májitelé lesů) vlastní celou jednu
třetinu -rozlohy státu.“ Podvodné methody majitelů 
lest a korupční státní zákonodárny zavinily tento hro
zivý stav. Vláda snaží se ziskati nyní některé z těchto
údělů zpět. ,

-— Vyaždící měda. Dalo by se dle vychválova-
ného. postupu civilisace somditi, že -aspoň vzdělané
dámy dbají o to, aby se zbytečně nehubilo užitečné
živočišstvo, které velikým dílem zkrašluje přírodu.
Skutečnost však mluví velice drsně.. Vševládná ty- .
ranka móda působí v živočišstvu hotové vraždění,
tak že některé druhyptactva jsou již skoro. vyhube
ny. Na Nové Guinei a sousedních ostrovech byla
celá hejna nádherných, pestrobarevných rajek. Za
několik. desitiletí klobouky pařížských, anglických a
severoamerických dam ztenčily počet skvostných ptá
ků tak, že jsou některé druhy vyhubeny. Stříbřité
volavky byly rozšířeny skoro po celém světě, protože
však volavčí peří kázala moda dávati na klobouky,
má tento pták skoro. poslední. útulek na Vehezuele.
Ubozí kolibříci,podobající se při letu nádherným mo
týlům, byly vražděni k vůli ozdobě dámských klo
bouků po milionech. Teprve když. tyranská móda r.
1910 obřátila svůj nelitostný spár k: živočichům ji
ným, mají tvorečkové trochu pokoje. Jak móda blázní,.
ják nehledí na krásu, mýbrž se řídí okamžitou nála
dou, patrno z tohoto: dříve byl kolibřík velice drahý,
Jakmile však vyšel z módy, bylo prodáváno 16 těch
to ptáčků, náležejících k nejkrásnějším opeřencům,.
za -- dvanáct haléřů. — V německých koloniích afric
kých pořádány celé hromadné výprávy na čápy ma
rabu, jichž peří jest velice hledanou ozdobou dám
ských klobouků. Jen za jeděn měsíc r. 1909 upotřebeno
tisic kilogramů koží žirafích na — výrobu dlouhých
bičů. Zkrátka právě civilisovaný běloch řádí mezi
živočišstvém z rozmaru jako katan, A dámy. které
křičí proti militarismu a které přece ze školy si od
nesly vědomí o účelnosti tvorů, řádí bezcitně tam,.
kde pro svůj rozmar mohou. Vědí dobře, jak se dra
há péra získávají, ale poslouchají mody a zištných.
kupčiků tak otrocky, jako černoši svých pohlavárů.
Kdo projevuje takovou bezcitnost k tvorům zcela ne
vinným aužitečným, má také příliš málo citu k lidemí
Vychvalované moderní fráse proti zbytečnému týránt
kteréhokoliv tvora jsou mědí zvučící, při níž souci
spí.

Všelicos. Rakouský vyslanec ve Spojených
Státech nařídil všem rakouským konsulům v Americe,
aby rakouské reservisty vyzvali k pohotovosti. Vy
slanec čítá v Americe usedlých a vojnou povinných
Rakušanů na 200.000 mužů. Za ošetřovatelky
k Červenému kříži přihlásilo se dosud na 6000 žen
a dívek ze všech společenských tříd. — V roce 1913
bylo v Předlitavsku prokouřeno 160,599.718 K, o
4,295.655 K více než r. 1912. Za obnos prokouře
ný mohly se postavit všechny místní dráhy, po nichž
se u nás volá — V Podolské gubemii v Rnsku šíří
se asijská cholera — Válečný chléb rakousko-uher
ský připravuje se z obilné mouky (100 kg), brambo
rové mouky (12 kg), 500 vajec, 12 litrů nesbírané
ho mléka, 1625 gramů soli, 70 gr skořice, | gramu
hřebíčku a 1500 gr droždl. Z těsta tohoto složení
upeče se 400 chlebů kostkového tvaru a tyto
zabalí se do sáčků z bavlny. — Nyní jest v Rusku
12 katol. biskupství, 2710 far, 4106 kněží a 12 mi
lionů 102.479 věřících. Z toho připadá na Polsko
7 biskupství a 4,741.923 katolíci. — V Anglii a v
Severní Americe byly učiněny pokusy .uživati kine
matografu jakožto učební pomůcky. —

Jesnitský ř-d byl zřízen 27. září 1540.
od Pavla III. původně jenom pro 60 údů. Letos
slaví stoletou památku svého znovuzřízeuí. Roku
1773 totiž papéž Klement XIV jej zrušil pod fa
natickým nátlakem dvorů bourbonských. Kde
papežské breve nebylo úředně prohlášeno, tam
trval řád dále. Znovuzřízen byl řád jesuitský 7.
srpna r. 1814 bulou Pia VL — „Hlídka“ k to
muto jubileu poznamenává: „Pius X a s ním
celý katolický svět projevil a projevuje řádu za
této slavnostní příležitosti upřímné uznání za
velkolepou a všestrannou působnost jeho, jak
uvnitř tak zevně. Vzorný život řeholní, vzorné
také návody k němu a k životu křesťanskému
vůbec, slovem i písmem šířené, bohatá činnost
vědecko-literární, kterou snad všechny jiné pře
konává, a to ne pouze zpracovávací, nýbrž na
mnoze průkopnická, badatelská budí úctu i sluš
ných protivníků jeho. Neposledním článkem v ře
těze zásluh jeho je zdárná působnost v misiích,
ve školách a výchovných ústavech všeho druhu
— částečné to také vysvětlení činnosti vědecké,
která školským zaměstnáním jednak sice bývá
zdržována, ale jinak zase podněcována. Toliko
snad umění, jak hudební, tak výtvarné, ustupuje
v činnosti jeho do pozadí. Nepřátel však přes
to má řád vlc než dost. Podle známého poře
kadla znamená to samo již také mnoho cti. U

nás jesuité odjakživa nemají dobré pověsti: bodrýnáš národ totiž zná svoje dějiny jen z havlíčkov

ských a da ných pamfletů; stačí vykřiknoutijméno Koniáš, a jeho chytá se paroxysmus.
Ostatně jsou tím naši jesuité sami trochu vinni,
že tak dlouho mohla na ně hana beztrestně býti

kydána: majícenejlepšípřístupk mneměli se brániti. Nejsme povoláni vykládati jim

—



-evangelické Předpisy o bránění a nebránění, ale
- tolik nutno podoťknouti, že špinění jesuitů z velké- části padalo na hlavu katolické církve (restau

tace úřď,) a že bylo jejich, třeba snad ne řádovou,
dle jistě církevní povinností postarati se o věcnou:
obranu. Zatím kromě drobných příspěvků P. Svo
body činěno pramálo; tak na př. proti tendenč
himu ale vědeckým nátěrem svůdnému dílu

: Bilkovu, jež mohli ze 1ží usvědčiti oni mnohem
- snadněji než každý badatel vně stojící, ponechali
obranu Dru Hodrovi, který ji sice znamenitě pro

vedl, aleJE ne bez tiché výčitky proti jejichnečinností.Skrovnou spisovatelskou Činnost novo

: skrovným počtem jejich a nepoměrně velikou za
. městnaností v duchovní správě, po mém soudě:
: pak také tím, co již podotčeno, nedostatkem za

městnání školského. Doufejme,že nyní, kdy mají
začátky gymnasia a vstupují takto jaksi | úředně
ve styk s českou vědou, poměry se zlepší. A toto:

-2"plha srdte přejeme jim i sobě!“
Luther o válce napsal toto: „Je pravda,

co se píše a mluví, že je válka velkým zlem;
ale vedle toho by se mělo uznati, kolikrát větší

„je zlo, které se válkou potirá. Ano, kdyby lidé;

byli zbožní a rádi zachovávali mír, byly by válkyna zemi největším zlem. Ale nepočítáš, že svět
je zlý, že lidé nechtějí zachovávati míru, že loupí,

radou, vraždí, že zneuctívají ženy i děti,berou;
čest i majetek. Takový všeobecný světový neklid,
před nímž není nikdo jist, musí se překaziti

válka.“
K čemu so hodí sůl. Rozpuštěná v lihu,

kořalce odstraňuje mastné skvrny. Nádoby hli
něné nebo skleněné, silně rozpálené, ochladí se
ihned ponořenímdo roztoku slané vody. K cí
dění mosazných předmětů hodí se výborně sůl
octem navihčená. Červené sukno neztratí 5vé

„sbarvy praním ve slané vodě. Slaměné rohožky
a košikářské zboží vypadá jako nové, vyčistí-li
-se kartáčem ve slané vodě namočeným. Skvrny
inkoustové zmizí, potřeme-li je šťávou citronovou,
v níž jest sůl rozpuštěna. Koberec nabude svěžích

barev, posypeme-lí js před metením solí, anebotřeme-lijej po vyprášení hadry, navihčenýmive
„slané vodě. V

„Přiloha. K dnešnímu nákladu „Obnovy“
přikládáme reklamní prospekty o kalendářích
nakladatelství p. V. Kotrby. Odporučujeme k
podrobnému prohlédnutí.

Nejhygieničtější mléko

výborné

mléko pasteurisované
dodává denně čerstvé v nejlevnější ceně a —

«w-nejlepší jakosti -wm

Parní mlékárna
v Hradci Král., na Malém nám. č. 128.

Pečlivá čistota.Nejmodernější zařízení.

SFEazEEčtšd
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n jžděsšků m

Hornoslezské
am : SOP

všech druhů,

koks a dříví
palivové nabízí : každém množství

za ceny nejlevnější. 7 | čr m ,

J M va . orave i
Me > DY aJak[áé ie] i 5

Fillální sklad v Hradci Králové
S“ v Komenského-třídě."i

Paramentů.

Ignáce V. Neškudla syn
+47- 7 (protokolovaná firma) ;

« Jablonném nad Orlicí (v Čechách)'
(potr P, 4.Helkudly, lazářevo Yýpraaktieloh)

čuporadajeP. T.. veledstoja. duobůvasatvu
svůj osvědčený a čeato vyznamenaný

výrobní závod |—

v$ech kostelních paramentů,f
spolkových praporů a kovového máčiní |

„Cegnfky, vsorky i roucha hotová au nkásku f
"se ma požádání franko zašlou.. a

ME-04mEe

m mhm—

Sloupencům našich organisací,
Odporučojeme vřele křesťanský český závod

výšívašek a šiček »Záštita< v Chrasti
uChrudimě. :

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

pro nevěsty,přepychové 1 jednoduché vzorně obstará „Záštita“. Vid.duchovenstva naskytá ce zde
, říležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisů za ceny mírné. Učiňte objednávku na
skoušku a budete jistě spokojení|

OEP> Odporačujte ve svém okoli! Oj)

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
we- a věna dítkám -wa

poskytuje Jubilejní, vzájemnědobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž žalóžen jsa r. 1908 na zásadě křesťatiské
svépomoci, za dobu svého trvání. til v 66
případech úmrtí celkem 79.11738 K;Yiskav 772
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
Jet. ek správní každoroční obnáší 2 K,

jednon fpřo"vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se

zavazuje, še Splatí pří úmrtí oo sa 2Mjež se vyplatí bez průtahu buď zákoni při
buzným aneb účelu a osobám, jež si Členpí
semným prohlášenímvýborů zá svéhó Života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Ú věno“on jefink siatku, případněvden
h, ameb také při úmrtí těd,

kteří je do odboru věnného přihlásili. 2
Každý

tolik korun, kolik Osob v době nároku u odbora
bylopřihlášeno. M

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 16 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,

Jen když,týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

Ď. pokvěko svého, 6 K je pro všeckyne, róvňěžpřispěvek po 1 K ve výše zmí

jejž pa pořádání zdarma zasíláne.zní:. E

Spot „grilu“ vHrad Krilonfw.: .
Dr.Frant.Bag: :3 1.J sk ,

přodaoda"HAS jedneao

""

===

Eidé

dě

Račtesipsátio vzorky
firmě

Tkalcovaké výrobní apoločenatvo
zájemnost!!

nákkoto 5 čís.160.
—— Vývoz inčněhé a nkodního zboží. —

Z eko

, nn látky vid 1pm dlaní| fan
m r;-překrásnýchn o Zemy Výbavy přonevěsty -0
sa lovná,. « "Velkolěpývýběr“ Mnohé“
SAalujahBeááší.2 Ovjstnávknvaně přes:80K sal
láme vyplaceně, 1 balík 40 a ů vkysněropárafených——————— 12 věk TELERřesť-nociál.podnjk!
SRP“| V podnikutoptolze též bespočnjpložití 8

dp"v

Obdriíte te nejlopět!

vklady proti 6%,úrokování.
Podnik revisi Zemaltého král

podn podá ni ee jn Oayišého"
Založeno r. 1802.

SPECIALITA
ravý ústecký, po mnohá. desífletí vy

PrKate zaladéšnílidepodrKk i

>,Aměrsde:kondres
Ooomtnýmak domě,

A. J. Andres v Ustí m. Orl.,
továrna nejjemnějších-likérů. <

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého fran ©

coguacu,srěmskéslivovicedí pův, ja m.rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cénách
nejlovnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským.povolují90pvláší fýbodnýny

Wh

AVAVAVAVAVAVAVAVA
„n né 2 poó pýe -l
"Novin Novinka!

-—- Právě vyšlo! ei

B. Pečinková:o o. 2M zen +

ŽENY. =
imavá knih ženy,z apoložce"eny

Z obsahu: 2
Ženy. — Kam jde Jist růže. — Na svém
místě. — Korregpondenoa, — Pří =

.
v

PM1.

Mně růže nesluší. — Ničemná. —. Dítě.

Stran 164, velká 86.

V nádherné knižní úpravě K 2-30
tranko. , NN

Možno obdržeti v každém knihkupectví
hlavně

v Družstevnímknihkupectví
a nakladatelst :

v Hradci Král.; Adalbertinum.
| E VEL , FA .

„Podporujte své dieces. knihkupectví|

PAMÁTKY —
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missijm a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomísko
Da:8v. křeet 3

v oenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hudební a papiraietrí
v Hredol Králové, Adalbertinum.



(2775 Velicepoučnápojednůní F —
"ou uloženav brožurách,ježvycházejíměsíčně ah l, P

podtitulem»ČasovéÚvahy«. | JE Ž 6 a)

"Cenaspisůtěch jesi,velicelevná, neboťjed- : (J. Sylvaterův E ř) KX ASnotlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za. : ovec, nás RE R

ých8 haléřů.Vyššícenyudányjsouu brožur syn 60 tapce) . © CM V„několikanásobně větších. — >Časové Úvahy vy- = odborný i
. eházejíjiž sedmnáctý:rok „Čtyřipětiny vyšlých , | —uměleckýzávod— E Z S

-zbrožur.jsoujižrozebrány. V AD F RC U M — . pZ CDTEM
Posudvšákjsounaskladěuvětšímmnožství : : | Je proMAlĎU 3 Mo p s

tytoúvahy: Cenav : . É , j “/ d
Účtose z da < <- = (yřínnýdiesioý 69 P okn kostelních,Běž
Žalobavyděděacea věku(pojednání©o 1 o čen ochranný prostředek :berašismu) s|| proti nevolnostem žaludečním PRAHA- Ř

Ban Asvoboda 8 doma,vevlaku I na lodi. | uas a, Ma "JMži ší
ul. 20 b st 7

Velikýbiskup(životopisbiskupaEduarda |Jana - € r y Kophtony Mě

Nep.Brynycha) 8 „Vade mecum“, Dašice (Čechy). ručuje0 s

Pokora a n 8 | ku dodání ohen ohrá- [8

NěkoBkslov o papežství - = J | Hlas z obecenstva: novýchoů nojjednoduíatakomby- 1.. Váš „Vademecum“koná mi výborné hatémufi-|

E áko k Napoleon- -+ 1 “ služby;zašletece nejdříve... pr FelemnýmíM.

Moderní náboženství Masarykovo a : : aĎ B. Se kám MRNA rámy, síčěmo, o. ny miJubileum mariánské a . ed. gymn. v Kroměříži. Vodkeré bodSpojencispiritistů. - 8| : Em ep jz bmdousochdomokral—— | -< 1
Zdomácnosti 800 16 MR- Nesbetná večejné| písemnápochvalnéornácí <

di >. . a : (Založeno roku 1863
Braňme 10 tiskem 8: Zal. 1860. Zal. 1850.

NávětěvouuSlovanů(o PolácíchaSlováci) 8 Karel Zavadil,
Volné kapitoly o spořivostě — "16Sociální význam svěcení neděle
Svobodnáškola > 8 Antonin Zandl

Jesuté a jejích protivníci 8 nejstaršíumělecký

Slovovčaso právuVolba ajinýjinýchobčas- s závod pasířský.
ských právech ve státu .... 8 petronátní Ařadůmdoporučuje sílící a chuťpovzbu- í výko nahořklé

Převaha prolestaná . r o ku provedeníveškerých sující(rancousské w no uti, jediné

tokpprolessoraMasarykanacírkevkatol nádob kostelních, Aeprolese“ « zeaa, tíbra bronaujiných L.Violet, Thuir (ve Franeii).

katolickým jisochům— (spolky katolické „ 16 o/tednoduššíhodo nejbohatšího Všude k dostání.K Vaonce : provedení9ng POÍDKŮ|| Zanym zonofaroboduPraha Král.|
Proti Volnéprd 3577 16 cemy.Veškeréopravya znovu- Vimohradyčís. 1004. »15 * zHzeníprovádíse 00 nejpečli- .
Mo ny K sněmu - A vějia sesárukou.v církevní . - ©

Vlastenectvív duchukřesťanském 16 De A EnÁŘÍporuce,po- W Svatoia E n kéZporýnskýchmisslí. -— . vatov vs atice Školské.
O duši lidské . 8
Machar a křesťanství 8 Uznaný <a nejvýhodnější a nejlevnější ná
Karel IV., Otec vlasti . . 32 lí kupní pramen | v Rakousku veškerých
KláštervPodlažicíchaměstoChrasť- 8 HE Elektrické
Starý a nový názor světový . 8 de ětl o
Jesultéa českáliteratura. 8 „8BlahoslavenýJanSarkander- 8 - SW o m OS 6 ADA Ů
Boj o Lourdy . — „16 P j přenos síly pro továrny,

PříčinyA 2: s V B- hotely,domy,villyatd. prádle praporů.příkrovů,kobercůa
Čechové, prohlédněte!. 8 zařizuje ovovéhoo náslmáčini ve výrobnách nejstaršího
»Justiční vražda« Ferrerova ve světle:rozumu závodu v o. a k. dvorního dodavátele

zářzkýome zeus | oje J0S. Ježek, || Josefa Neškudlyc ady . 

MravnívelikostKristova©—důkazemJeho 2. . 9 ose a eš uBožství . 16 h

pohřbívatčl spalo mrtvoly . 8 i elektrotechnickýzávod | v Jablonném n. Ori. č. 86..torit oboda. řs tarcibisk - ;
: pů a blskupůrakouskýchký . 1 8 sli v Hiradoi Ex rál. Tisíceuznávacíchreferencía odporučení.—

Obrana školy katolické.. |. 16 Obráskové cenníky, rozpočty, vzorya hotovézboží

Volná Myšlenkase stanovisk | áboženského, k výběru franko.ilosotickéhoasociálního“ „0.16 Hromosvody á n nopoměstekéradio ve Jlově:mělorněiom00. o ra00 oBEOY o

Jest nábože spelvěst souk abez něbo .-. staví a jich opravypro- cenyaš o30%,neš vladeJinde.
Čha oežens soukrProetonoa : : 16 vádí velmi pečlivě a přesně. Jubil 100 leť. trvání a 40 lot. vlasémí činnosti.
Jazyková otázka v Čechách . 80 Adresování vědy doslovné-ae- vyprošuje.

Péče o mládež ve světle katošckého Hvotnt- — — :NON | s0c0e seenVam2 8 secs... ...
Při objednávkách brožur v ceně od 8(do A h

nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň
4 výtisky.

Celoroční předplatné sa běžný ročaík (12 bro
žur) činí pouze 1 K.

Vklady na knižkyzúrokuje.
danéu objednánvýtisk nýt dor výk od 4 íudané ceně 2 hal., při objednávce dvouaž t - a

tiskůpřipočítávajísenaporto4hal. dubna „o 4 b* < $.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

velikéslevy. Objedná-lise zvlášť veliký počet
brožur, činí slova až 50 procent.

Z toho všeho patrno, že z vydávání naších
poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věciochotně
přináší oběti.

„ Proto nechť každý upřímný katolík podporuje
tento záslužný podnik!

Městská spořitelna
ve Vysokém Mýtě,

Objednávkyvyřizujeobratem ze niž ručí obec : Jest tody vhled va spořtetně uAdministrace»ČasovýchÚvah« Vysokomýtské. všdy zcela wešen.
v Hradci Králové.V, ŮÚUŮ .,

Majitel: Poliátskédrulsévo Sobové v JirnásiKrálové, — Vydavatel asody, redaktor: Aaitafe Breluntm.—Tisbem Blakupekéknihtiskárny vHradol Králová,



dág:>Moonoz čo
Za krále Ferdinanda I. r. 1541. (12. září) na

naléhavé prosby panovníkovy stavové se usnesli
poskytnouti pomoc na výpravu proti Turkům.

Sněmovní zápis obsahuje mimo jiné tato
rohlášení: „Což se retuňku a pomoci na po
ezl pánům markrabství moravského — a ne

jinam — proti tomu nepříteli dotýče, takto jest
od nás všech tří stavův svolena: že jim k jich

-M 16MUO 4 90 0D0PO 6B60

poslati máme .. . aby se u Břecslavě strhli a
ku pánům hejtmanům polním jeden každý s poč
tem svým aneb od kohož by byl se ukázal, a
jich ve všem aby poslůchali, tak aby oni také
každého počet při mustruňku znamenati a se
psati, kdo jest s čím a od koho, mohli; z kte
réhožto počtu aby se vyhledati mohlo, tak-li jest
se s tím počtem, což naň přišlo, zachoval a
najítidal...

A když se takový nahoře jmenovaný lid u
Břecslavě v hromadu sjede a strhne, tehdy naj
vyšší hajtmané polní mají z každého kraje osobu
hodnů k tomu vybrati, aby ten lid z toho kraje
spravovala, a ti lidé z toho kraje budou a jsou
povinni toho každého poslúchati, tak aby naj
vyšší hajtmané v vojštětím lepší řád míti mohli...

Pří tom také najvyšší hajtmané polní i se
všemi svrchu jmenovanými správci svými mají 0
tom zvláštní bedlivost a péčí míti: předkem, aby

ných žen i jiných všech oplzlých činův a hříchův,
kteříž jsou proti Pánu Bohu všemohoucímu, u
vojště žádnému nedopouštěli a netrpěli, nébrž
kdož by se tak nezachovali a toho se čeho ta
kového dopustili, aby skutečně trestání byli. Také
žádnému častopsaní hajtmané škod a překážek
dopouštěti pod skutečným trestáním nemají.

Což se hotovosti veřejné v tomto králov
ství dotýče, má každá osoba ze všech stavův
s lidmi svými hotovost míti. Jestliže by toho po
třeba kázala a Turek, nepřítel všeho křesťanstva,
k markrabství moravskému neb k zemím k krá
lovství českému příslušejícím se přibližoval a táhl,
tehdy každý z jednoho tisíce kop grošů českých
má míti kůň zbrojný a čtyři pěší; pán, rytířský
člověk a tudíž stav městský podle Šacuňkův, též
také i opatové, probošti, preláti, jeptišky a jiní
klášterové, manové, dědinníci, svobodníci, ná
pravníci, ti všichni se též zachovati mají... Po
dnešní den žádný z konířův ani jiný aby koní
více nepřekupoval ani jich z země ven pod žád
ným vymyšleným způsobem nevodil a nepro
dával.“

5. prosince téhož roku nové sněmovní u
snešení o mobilisaci ustanovuje: „Ke dvanácti
jizdným koním má býti jeden vůz a ke dvaceti
pěti pěším jeden vůz míti mají, a na každém
voze dvě hakovnice s potřebami a při témž kaž
dém voze dva pacholci a dvě sedle jezdecké a
což k tomu přísluší na lehkého jízdného, a na
to na dva koně zadní má služba po 6 zlatých
rejnských na měsíc jíti.

Item v každém desátku jedna zbroje kopin
ničí, dobrá pavíza, jakž na to náleží, s hřemením
a se všemi potřebami, což k zavírání pavízám
přísluší, aby byla. llem, jízdní i pěšírotmajstrům
svým poddáni a poslušní buďte a rotmajstři
hajtmanům a najvyššímu hajtmanu všickni.

Item, najvyšší hajtman polní s jinými hajt
many od těch zemí volenými mají sobě u vojště
soudy, řády ustanoviti, kněží, kteří by slovo Boží
kázali a mše svaté sloužili, u vojště míti mají.“

Jelikož stavové byli velice liknaví k plnění
svých povinností a turecké nebezpečenství bylo
stále hrozivější, král žádal o peněžitou pomoc
častěji. V předložení sněmovním z 26. listopadu
1543 se čte, kterak „ukrutný nepřítel a tyran
Turek přese všecka svá předešlá vítězství tohoto

vtáhi, nemalý počet zámkův a pevných míst,
které jako za bašty a k obraně království uher
ského a zemí těchto až posavád byly a od dáv

ných časů se ráníŮ pod svou tyranskou mocpodmanil, a tak tudy sobě bránu a cestu svo
bodnou připravil, že již netoliko ostatek králov
ství uherského snadně opanovati bude moci, ale
i jiné J. M. Kr. království a země k království
uherskému blíž přísedící na kterůžkoli zemi a kdy
se bude moci obrátíti, že ty mordováním, zají
máním lidu, pálením i ustavičnými sjezdy snadně
zkaziti může. Ač stavové království českého mi
nulých časův časté pomoci svolovali, však proto
stavové dobře vědí, že dotčená pomoc buď na
lidu neb na penězích svolená jedno k nastalým
potřebám za dosti nebyla, druhé, když se v nečas
a pozdě a také s mnohými rozličnými výminkami
činily a svolovaly, skrze to k malým užitkům
přicházely neb se v tom i nerovné pomocí učí
nění nacházely a shledávaly a tak mnohá vydá

vání stavům království českého i jiným nadarmo
se Udála; ješto kdyby takové svolené pomoci

| časně byly vycházely, bylo by s pomocí Pána
! Boha všemohoucího těch těžkostí uvarovati a něco
* užitečného a prospěšného ku potěšení všemu

křesťanstvu provésti mohlo. Ale poněvadž z do
puštění Božího ty takové věci bez užitku se roz
cházely a Turek nepřítel tak se s mocí svou

| královstvím a zemím Jj. M. Kr. přiblížil, hranice
! své rozšířili k tomu již přivedl, když mu se Ii
, biti bude, že J. M. Kr. země bez přestání kaziti
| a vpády ustavičné Činiti může. A tak jsúc jme

nované země v nebezpečenství, jedna za druhou
nic jiného než konečné záhuby očekávati musí. .
Jakož také stavové království českého o tom
dobrou vědomost mají, jací jsou se až posavad
neřádové a nerovnosti, když jaké pomoci lidmi

| svolené byly, při vypravování, při tažení í zase
| toho lidu odtažení i jinak dáli, tak že druhdy
jedni svou pomoc svolenou spěšně a zase jiní
* později a někteří pak zhola nic a ne v jedno

místo a mnozí dosti nezpůsobný a k válce ne
zvyklý lid vypravovali, a tak veliká nerovnost pří
tom se zbíhála a skrze to takové pomoci a vy
dávání beze všeho užitků přicházely . . J. M. Kr.

' hned od králování J. M. až podnes znamenitá
vydávání válkami a častými pracnými dalekými

břímě na J. M. vskládány byly... Poněvadž
J. M. Kr. těmi ustavičnými válkami z peněz se
vydal a Jeho milosti toho již déle bez pomoci
stavův a jiných věrných poddaných učiniti možné
není, protož milostivě žádati i otcovsky napomí
nati ráčí, aby všecko to k srdcím svým pro za
chování svaté víry křesťanské, žen, dětí, vlasti a
životův svých i budoucího před nepřátely upo
kojení připustiti a zdravě při sobě, co jim a
všemu křesťanstvu na tom záleží, uvážili.“

———

Nepřehlédněte l
Výhodná příležitostná
koupě pro knihovny:

místoK jenK
Máj, roč. X. Stran 629 . . „12— 5—
Zvon, roč. XIL Stran 780 . „12— 5—
Zvon, roč. XIIL Stran 780.. „12— 5—
Vlček: Spisy, seš. 1—24. . . . 580 3—
Kosmák: Obrázky z Kukátka. 230
Tolstoj: Vzkříšení, 512 str.. 180 1—
Tolstoj: Povídky, 436 str. . . 160 —90
Lie: Vojta Proklouz, str. 140. 120 —70
Seidlová: Kuchařka Jitřenky, str.

245,váz. -© < © + 4.. 2—
Sahula: Rozmarné příhody, I. ©. . 220 180
Sahula: Rozmar. příhody, II., str. 176 180 140
Sahula: Veselé chvíle, str. 270 220 180
Brynych: Štít víry, str. 108.. . . 120 —50
Mimra: Obrázky ze smíšené osady,str.168...<-4 44 —86—50
Brodský: Naši přátelé, str. 100.. „ —60 —40

Kdo sechce naučit německy,kup sí
výborné příručky:

Schulz-Vorovka: Vzorná cvičení řeči
německé, váz.. . . . « « « 3—

Vymazal: Lidová učebnice němčiny 1:50
Sohulz-Vorovka: Rozmluvy Čecha

s Němcem, váz.. . « . . . 2—
Glaser: Německy snadno a lehce . 140

veškeré cestopisy, průvod3e,
mapy a plány lze dostatiPro. turisty

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Paní Caillauxová osvobozena. Zase přibyl
dokument francouzské spravedlnosti. Ve státě, kde
milosrdné jeptišky byly ze svých útulků vyháněny,
kde s těmito ošetřovatelkami nemocných bylo zachá
zeno jako se zločinci, skutečné ženy zločinné jedna
za druhou jsou osvobozovány. Která mužatka byla
blízko ministrům a jiným representantům zednářské
vlády, ta již vi předem, že jí ani porota neodsoudí
za vraždu anebo travičství, Caillauxová vystupovala
v herecké póse, pečlivě do všech detailů upravovala
k soudnímu přelíčení i svou toiletu, naučila se bu
diti útrpnost každým pohledem a posuňkem. Byla
obžalována proto, že zavraždila poctivého redaktora,
který obviňoval zcela spravedlivě jejího chotě mi
nistra z korupčních švindlů, ba z hotového jidášství.

| Zavraždila Calmetta ve stavu zcela přičetném, cvi
čila se ve střelbě, dříve než k zákeřnému skutku

přikročila. Ale tak se rozumí ve vysokých kruzích
francouzských ve skutečnosti svobodě: tisku! Na pa“
píře se zaručuje svoboda, ale chrání se všemi desiti
taková osoba, která redaktorovi vyrazí péro z ruky
vraždou úkladnou. Obžalovaná se hájila vytrvale
tvrzením, že se bála, aby Calmette neuveřejnil jejích
soukromých dopisů, které by ji byly kompromitovaly.
Byla to Jež, vždyť takové dopisy, týkající se sňatku
a pod., málo by byly prospěly redaktorovi, který
znal skutečné veliké přečiny ministra Caillauxa. Bylo
by se řeklo, co má činiti takový dopis s politikou;
zednáři by byli právem takového skutku využili do
krajnosti proti konservativnímu redaktorovi, byli by
řekli, že chtěl hanobiti za každou cenu a protože mu
již důkazy došly, uchýlil se k boji málo rytířskému.
To dobře Calmette věděl, měl proti Caillauxovi
pádné dokumenty další a proto sám ministr potře
boval za každou cenu spravedlivéno žalobce odstra
niti, Redaktor měl v rukou důkaz, žeCaillaux: ve
sporu o Maroko prokazoval služby Německu a tim
jednal proti zájmům Francie. Tento dokument odevzdal
bratr zavražděného presidentu republiky Poincaréovi,
který se vyjádřil, že není možno jej uveřejniti, pro
tože by tim zájmy země velice trpěly. Aby se zatu
šovala celá síf zednářských machrů, musila býti
vražednice osvobozena. Vždyť panovalo válečné na
pětí a kdyby byl národ uviděl své vládce v pravé
podobě, bývalo by to hrozně škodilo při mobilisaci.
Proto také porota řízena tak chytře, proto také vra
žednici obhajoval vychytralý obhájce Dreyfusův, jen
aby krvelačná žena vyklouzla a — s ní zištní intri
káni, kteří mají tolik na svědomí. Pádný dokument,
že již ve Francii spravedlnost přestala fungovati právě
vlivem vládců, kteří přijali dobrovolně chomout
zednářského kapitalismu. V „demokratické“ republice
jsou fanaticky pronásledováni poctiví chudáci, ale
řemeslní lupiči apačové a vrahové z vyšších kruhů

se tam mají dobře,
Radikalismus rychle ustupuje. Předvá

lečným stavem tolik radikálních řečí a tak Časté po
učování, jak mají býti radikálové vždycky důslední
a nezdolní! Vypovězení války působilo ranou hro
movou. Obecně se ovšem ví, že by se nyní od
vlády žurnalistické radikální kritiky války a pod. ne
trpěly. Leč radikalismus ustupuje více, než jest od
něho žádáno. Přimlouvá se za přesné plnění ta
kových povinností, které ze situace vysvítají tak
samozřejmě, že přece není ani zapotřebí „uvědomělé“
radikály od abecedy poučovati a napomínati. Ze Ivů
stávají se nejochočenější beránkové. Rudá „Arbeiter
Zeitung“ radí: „Všeho, co by mohly úřady považo
vati za odůvodněný podnět nebo záminku k potlačení
anebo šikanování našich organisaci, dlužno se vy
stříhati. Úředních opatření, vydaných na základě vý
minečného stavu, zvláště opatření o hlášení spolko
vých schůzí, budiž pečlívě dbáno. Af soudruzi zá
chovají věrnost tisku. Zůstaňte věmi své věci, věmi
věci dělnického lidu I“ „Právo Lidu“ píše podobně.
Vůbec rudý tisk radí k největší opatrnosti. Podobně
i „České Slovo“. „Osvěta Lidu“ dne 1. t. m.
sděluje: „Z četných míst se nám oznamuje, že mo
bilisace v Čechách šla ku předu beze všech obtiží a
snad nejhladčeji ze všech mobilisovaných obvodů.
Tak na př. píše se nám z Čáslavě: „Vojenská správa
byla mile překvapena českým lidem, jenž se sokol
skou dochvilností se dostavil ihned na zavolání ve
24 hodinách. Imposantním dojmem působil důstojný
klid, s jakým všichni těžkou službu nastupovali.“
V podobném smysle zní dopis pražského dopisovatele
„Berliner Tageblattu“, který sděluje, že neočekávaně
hladký průběh mobilisace v Čechách na vládní a
vojenské kruhy velice mile působil.“ Potud „Osv.
Lidu“. Česká obec sokolská, která z tělocvičen vy
háněla své krajany katolíky, s překvapující ochotou
nabídla se sama k službám vojenským úřadům a vy
dala k disposici všecky sokolovny. Jest to ovšem
skutek humanity a zaslouží pochvalu, protože v 80
kolovnách ubytováni čeští lidé. Leč sem také přišli
vojíni němečtí. Patrno tedy, že „protimilitaristické“
kruhy rázem obracejí. Namítne se, že uznávají ne
zbytnou nutnost Ano, jest to pravda, ale tuto
nutnost mohly přece uznati otevřeně již dávno dříve,
kdy krmili české čtenářstvo antimilitaristickými de
magogickými frásemi. Katoličtí politikové a jinínaší
předáci byli upřímnější. Místo bezcilných frásí vy
ložili lidu skutečný stav upřímně předem a prohlásili
otevřeně, že i v době válečné český katolík svou
povinnost vykoná zcela ochotně a svědomitě. Za to
dostávalo se nám různých úštěpků od těch, kteří
jsou nyní vtělenou ochotou. Nyní může lid poznati
jasně, kde vládly fráse, kde se hleděla zatušovati
skutečnost a kde naopak se šlo s barvou ven dříve,
než zevnější okolnosti k nynější taktice nutily. —
Náhlé přeměně radikální povahy však jest potřebí
dobře rozuměti. Lidé, jichž podniky jsou živy na
směnky a kteří jsou po krk zadlužení u židovsko
německých bankéřů, musí býti nyní velice opatrní
z důvodů finančních, aby rázem nezastavili prameny
svých vlastních příjmů, aby nepřišli o dobře placená
místa. Jen sí všimněte, jak z řádků radikálního tisku
stále proskakuje povzbuzení: Jen nám dále plafte,
jak jen trochu můžete! Zachovejte ty skupiny, které
dosud platit mohou. O to tu jde tedy hlavně, aby



dosud hodně vynášelo na sekrětiře, pokladníky, Teč
níky a jiné organisátory. — Soc. dem. polský „Na
przod“ napsal ve svém manifestu: „Byť i soc. dem.
byli zásadními. (?) odpůrci jakékoli.války, přece
jenom nemůžeme zapomenouti, že máme iného ú
hlavního nepřítele, se kterým musíme. účtovati v 0
hledu národnostním. Kostky padly, polské dělnictvo
splní svou povinnost. Tuto povinnost splní statečně
a nebude-li jinak možno, zasáhneme činně, abychom
pracovali k uskutečnění svých ideálů.“ — Tedy zde
se slibuje ještě více, než co žádá stát. Také uherská
soc. demokracie vydala militaristický manifest. Z těchto
i jiných zjevů jest patrno, jak dovedou radikálové
obratem ruky se přeměniti v beránky a jak klamali
lid soustavnou demagogil, když zbytečně různými
manifesty široké davy dráždili. Že se jim jedná
hlavně při všem o cíle sobecké, to se prozradilo již“
tehdy, když soc. demokraté žádali ve vídeňském
parlamentě, aby basilejská protimilitaristická resoluce
byla imunisována čtením před plnou sněmovnou.
Mělo dojíti k hlasování. Vláda prohlásila, že bude
sněmovna rozpuštěna, jestliže návrh soc. demokratů
zvítězí. Tu chytří soudruzi odkomandovali před hla
sováním dostatečný počet svých poslanců, aby jejich
návrh — propadl Tak soc. demokraté byli snadno
přehlasováni, jak si sami přáli,ale soc. demokratickým
Ivům byly tak zachovány poslanecké diety. A to bylo
při celém jejich radikálním tažení hlavní. Z celého
nynějšího chování „nezkrotných lvů“ také vysvítá,
jak tito lidé lhali, když se velice chlubili svou ob
rovskou mocí. Při demonstracích, započatých k vůli
dosažení všeobecného hlasovacího práva, kladli jako
bínské čapky na vlastenecké sochy, hrozili „ruskou
mluvou“, uváděli v posměch ministerské úřady. A
nyní jaký obrat!

Soc. dem. předák Juurés zastřelen. Tento
onnivý řečník z počátku se obiral filosofií. Vstoupil
do řad soc. demokracie a stal se poslancem. Jeho
list „Humanité“ byl ostře protimilitaristický. Leč do
kázáno, že tento temperamentní soc. demokr. po
hlavár ve všem nešel přímočárně, nýbrž že také měl
svou politiku tajnou. Velikou sensaci způsobilo, když
mu bylo dokázáno, že jeho list přijal veliký úpladek
Rothschildova domu. S Beblemse rozcházel v taktice

značně. Když začal v soc. demokracii spor, má-li
se strana účastnití vlády v kabinetě Waldeck-Rou
sseanově, přičiněním Jaurésovým zvítězil směr, který
si přál vládní kooperace. A tak se stali ministry
socialisté Briand, Milerand a Viviani, kteří byli živým
dokumentem, jeli vůbec možno vládnouti dle theorií
soc. demokratických. Dali vznik mnohým nařízením,
která měla za následek veliké výtky soc. dem. Sou
druzi antimilitaristé horšili se zvláště proto, že jejich
ministři podporovali horlivě militarismus. Když pak či
nili za ministra Brianda soc. demokraté pokus vše
obecné stávky, vystoupil proti nim Briand s největší
přísnosti, ačkoli dříve, pokud byl soc. dem. žurna
listou, horlivě pro generální stávku psal. Ve Francii
před politickým působením Jaurčsovým byly různé
8oc. dem. frakce, které mezi sebou bojovaly, ale
Jaurčs se přičinilo jejich sjednocení. — Dne 31. čer
vence seděl Jaurés s několika přáteli v kavárně
Groissant blíže okna. Náhle byla s ulice otevřena
záclona, ozvaly se dva výstřely z revolveru, které
učinily konec životu Jaurésovu za několik minut. Pa
chatel odpírá všelikou výpověď o své osobě. —
Zkrátka spáchána tu zákeřná vražda, která jest zrovná
tak hnusná, jako jiné zákeřné přepady, při nichž jest
obviněný utracen dříve, než jest řádně souzen a než
může pronésti aspoň několik slov na svou obranu.
Barbarské pěstní právo zasáhlo tentokráte represen
tanta té strany, která sama natropila celou řadu
krvavých násilnosti. U konáervativců takový vrah se
svému zločinu nenaučil. Právě z moderních proudů
čpí střelný prach na sto honů. Dochází již tak da
leko, že učeliví žáci vrhají se na vlastní učitele a že
radikální směry vyvolaly duchy, které marně se snaží
zažehnati. Útočník svým surovým Činem učinil soc.
demokratickému hnutí jenom velikou reklamu, které
bude využitkováno do krajnosti.

Úředně doznaný bankrot německý nad
vlády. Ve schůzi uherské sněmovvy dne 22. Čer
vence pronesl ministerský předseda hr. Tisza vý
znamnou řeč, věnovanou rakouským poměrům, jež
málo potěšila rakouské Němce. Prohlásil, že Maďaři
po r. 1867 třikráte učinili pokus, aby pomohli Něm
cům do sedla. K tomu dodal: „Pohříchu nemohlo
němectví, které bylo u vesla, uhájiti svou nadvládu.
Němectví nemá početné síly, která by byla nutnou
vedle jeho velkého kulturního a hospodářského vý
znamu, aby také pod demokratickými formami mo
demí doby vykonávalo svůj převážný vliv. Ptám se
nyní, je-li povoláním Uher, aby Němcům, kteří ne
mohou uhájiti své hegemonie, pomáhaly všelijakými
umělými prostředky, aby Němcům zachovaly převahu
mejsouci v poměru k jejich skutečné síle? Mám také
za to, že seto příčí duchu dualismu. Trvám tudíž na
svém již často projeveném názoru, že bych byl velmi
rád viděl, kdyby se podařilo uskutečniti rakouský ú
stavní život pod německou hegemonií, ale poněvadž
se to nepodařilo a poněvadž v Rakousku jiné síly
dostaly se na vrch, a musí se v Rakouskupočítati
e přirozenou váhou jiných národních kmenů, jsou

-Uhry nuceny spřáteliti se také s těmito poměry“.
O chystaných výpravách z Ameriky

na slavnosti[non přinášejí3. t. m. „Národ.Listy“

zajímávýdopis z Aineriky,z něhožvyjimáme:„Svo
bodomysíní našinci v Americe, kteří jsou vlastně po
většině nevěrci, u nichž ten, kdo v Boha věří, je
hlupák, tvrdí © sobě, že oni mají na Husa první
právo, přes-to, že to byla pravá láska k Bohu, která
přivedla národního mučedníka na hranici. Ti budou
míti výpravy dvě. Snad více, ale, pokud já vím, dvě

. Dr. Fr. lška pracuje o jedné již dva roky a
povede ji přes Kostnici do Prahy.. Druhou výpravu
shánějí tak zv, Volnomyšlenkáři v Novém Yorku. Ti
nechtějí nikterak uznati dr. lšku za viditelnou hlavu
svobodomyslných Čechů v Americe a jsou jakýmisl
svobodomyslnými novokřtěnci. Jejich výprava snad
by našla i dosti ozvuku na západě, kdyby mezi po
řadateli nebylo tolik lidí, kteří ve svém obchodním
povolání prodávají za provisi přeplavní lístky. Takto
jest až příliš patrno, že jest to vlastně výprava kon

lečnost a slibuje jim dostati část toho českého ob
chodu z Ameriky, který bude příštím rokem větší,
než kdykoli před tím. — Dále jsou zde protestantští
reverendi, od všelíkých sekt, povolujících z misio
nářských fondů peníze na práci mezi pohanskými a
merickými Čechy. Jestli má někdo výsadní právo na
Husa v ohledu náboženském, pak jsou to methodistě,
baptisté, episkopálové a tak zv. čeští bratři. Tito
poslední hlásí se ke kterékoli z amerických sekt,
která jest ochotna finančně pomáhati, poměvadž to
přijde laciněji, než vydržovati si vlastního kazatele
Protestantští kazatelé stloukají také svou výpravu do
Kostnice i do Prahy. Každá slibuje nějaké větší vý
hody a speciální atrakce, jako lepší loď, více po
hodlí atd. atd. Nedá se ani očekávati, že by zůstalo
na těchto oficiálních výpravách již ohlášených, poně
vadž máme zde na sta notářů „publičných a banké

dávají přeplavní lístky, takže se do příštího: Června
vyskytne jistě ještě několik plánů. českých výprav. —
V očekávání a v předtuše skandálů, které z konku
renčních těchto výprav se jistě vyklubou, začali ně
kteří jich vůdcové již předem hledati háček, nakterý
by mohli celou věc v případě potřeby pověsiti a utéci
od ní. Našli ji na pražské radnici. Ozývají se hlasy,
aby Češi američtí upustili od representační výpravy
(než se o ni porvou) a sice jen proto, že protekte
rem Husových slavností v Praze bude městská rada
a exekutivní správa města Prahy... O té věsi
ovšem nemohu já rozhodovati, pokud se týče Čech,
ale vím jen tolik, že by u nás bylo- největším, uctě
ním Husa, kdyby se zde, v české Americe, přestalo.
oslavovat jeho upálení, čili pořádati „tryzny“ (Vprá
vém slova smyslu) pořádáním divadel, jako. na př.
„Osudný den fidlovačky“, po kterém, jak piakáty
hlásají, jest taneční zábava v „nejlepším pořádku“,
což značí, že tam bude několik consteblů (Čili ven
kovských policistů) s klacky a obušky udržovati mezi:
českými Ajryši pořádek.“

Židovská asimilace a Sokolstvo. Že jest

vali pomoci židovské k vůli zachování svých praž
ských bašt. Najednou — židé vypřáhli z německého
turnérstva a zřídili si tělocvičnou organisaci židov
skou. Židům se nelze diviti, zato. však zaslouží dů
kladného pokárání ti, kteří hlásali světu takovoupře
měnu židovstva, která neexistuje. Zmohutnění židov
ských bank ve velkých městech dodalo židům kurášže
k ráznému ukázánípravé povahy. Jako v Praze —
tak i v Brně. Ale Sokolové, kteří s proslkem přijímalí
do svých řad židy na místo vyhnaných českých kar
toliků, posluhují židům oddaně dále. Čtčme jen tato
zprávu pražského židovského tisku: „V hlavním městě
Moravy, ve kterém se letos konaly sekolské, tur
něrské i sportovní slety z celého Rakouska, konal též
IL kraj našich židovských národních tělocvičných
jednot dne 21. a 22. Června svůj slet. Slet ten byl
důstojnou manifestaci opět se probouzející sly ži
dovského národa. Každý židovský tělocvičný spolek
II. kraje vyslal na slet své. členy a členky. 4a zpěvu
naší hebrejské národní hymny „Hatikva“ nastoupili
cvičenci na cvičiště a upřímnou radostí a hrdostí
byli diváci naplnění, když sta mladých židů, ditek,
žen a mužů, stálo před národními barvami ozdobenou
tribunou, s níž se ozývala jadrná slova krajského
předsedy Kilina. Nadšení dostoupilo svého vrcholu,
když byl zasvěcen modrobílý prapor židovské tělo
cvičné jednoty Makabi v Brně. Obtížná prostná cvi
čení mužů a žen, jež pak následovala, byla přesně
a bezvadně za všeobecného potlesku provedena. Cvi
čení na nářadích svědčila o velmi pečlivé a vytrvalé
připravě, některé výkony byly vskutku znamenité a
vynikající. Zvláště se vyznamenala židovskátělocvičná
jednota z Budapešti. Výkony sedmi jejích vzorných
cvičitelů byly mistrovské. Zvláštní zmínky zasluhují
také kombinovaná prostná cvičení (mužů a žen)
spolku Makabi z Vídně-X. — a nezapomenutelný
jest dojem hebrejských písní, za jichž zpěvu dětská
četa. tohoto spolku zahájila svá obdivuhodná prostná
cvičení. Po zvláštních výkonech jednotlivých spolků
nastoupili nejmladší Makabejci (v stáří 4—7 let) zá
řicím zrakem a pevným krokem. Rozkošný byl pohled
na statnou drobotinu, v níž jsme cítili naději našeho
národa. Kruhový tanec brněnských sester svojí graci
osností si plně zasloužil radostné pochvaly. . ...
Zvláštním díkem jsme povinni zaúspěch
sletučeskému Sokolstvu, ježsevzácným
porozuměním našich upřímných snah

zapůjčilo našemu sleta potřebná nářadí
s výbec vyšlo námi jinak všemožněvstříc“
-Povaha různých válek. GastonBodartu
veřejnil některá poučná data o válkách,které byly 
vedeny v- posledních třech stoletích v. době od roku
1618 do 1905. V těchto 287 letech bylo svedeno
1044 bitev pozemských a 122 námořní; bylo 490
obležení a 44 kapitulace podepsány. Nejdelší válka
byla mezi Benátčany a Tureckem, která trvala 55 r.
od r. 1644 do 1690. Nejkratší válkajest Italie s Ra
kouskem v roce 1849, jež skončila v šesti dnech.
Přehližíme-li válčící národy, jest Francie v čele jako
národ, jenž v udané době vedl nejvíce válek. Máť
ve svých dějinách zaznamenáno neméně než 3079
utkání. z nichž vybojovala 652 bitev nazemí, 63 na
moří a přijala i vynutila 332 kapitulace. Na druhém
místě jest Rakousko, na třetím Anglie, na čtvrtém
Rusko, na pátém Prusko, na šestém Španělsko. —
Francie sice vedla nejvíce válek, ale nemá nejpřízní
vější poměr mezi úspěchy a porážkami, nebot protš
584 vítězstvím jest 495 porážek, kdežto Prusko a
Anglie mají 60 procent vitězství a 10 procent po
rážek. U Mukdemubyly při 624.000 bojovnících ztráty
138.000 mužů, u Sedanu při 320.000 bojovnících:
122.000, u Borodina při 246.000 kombatantech 80:
tisic, u Waterloo bojovalo 290.000 a padlo a poraněno“
bylo 45.000 mužů. u Vagramu se bilo 290.000,.
jejichž ztráty byly 63.000, u Drážďan bylo bojujících“
300.000, ztráty 50.000, u Plevna 163.000 a 50.000,
u Slavkova 148.000 a 46.000, u Solferina 273.000
a 39.000.

0 válečné taktice, šikování K BAEVáe.
lav Vlček z Čenova, který žil v druhé polovici XV. sto
letí, králi Vladislavovi instrukci, z níž u
vádíme: „Sto koní takto máš šikovati: 20 koní v
honcích a 30 v posilcích a 50 v houfci za nimi.
Každý houfec má jmáti jednoho staršího, aby je vedi;
a v těch padesáti komí v houfé s každé strany dva
střelce v stracencích, dva kopinníky na špici, tři za
nimi, po čtyřech:aťjedů za mmi... Tisickoní
takto máš šikovati: 150 v jedněch stracencích a 200
v druhých stracencích a v houfě 650. Jedny stra
cence 5 na špici, 6. za nimi, po 7 v šicích ať jedů
za nimi. V druhých. stracencich, ve dvů set koní,
7 na špici a po 9. af jedů za mimi. 650 v houfě,
10 na špici, 11 za: námi po 14 ať jedů v šicích za
nimi. Houf af vedíz dva, každé stracence ať jeden
vede. — Což byste Rácův měli a Vlachův té zběři,
ježto by se k šikování nehodili, ty pusfte všecky na
harc a jednomu. je poručte rozammému, aby jimi po

zy vždy za nimi potiskati a s jimými bouty, a bohdá
je polomíte, byť jich bylo najvíe. Pak-li byšte se
jměli bíti bez vozův, tak na ně trhačte s milýmBo

stoji. A k bitvě
svatý Michal |“

„© Králi
míti a voj

ska proti sobě lehnů, taktoje bohdá sklamáte: hledte
vždy zištného. místa, položiti se při vrchu nebo při:
stráni nevysoké, aby se motl při tom vrchu položiti,.
aby krajně vozy: nahoře na vrchu byty a vojsko při:
stráni dplův. Jestliže. by proti vám táhli, poživete jich:
dobře z děl; vy: budete mocí k nim biti, ale oni k.
vám nic; a v rovné dolině rovně též. Pak-li by byli.
k vám, silní, a chtěli okolo k vám, tehdy můžete
hned odtáhnát okolo toho vrchu a též se opět poležiti
jako prvé okolo vrcha a krajné vozy na vrch; a.vy:
k nimbudete opět moci býti, ale oni k vámniz...
Jestliže byšte viděli, žef jsou silně na picování z vojska.

trhněte svým vojskem mezi ně v prostřed;
jedni druhých nebudou moci retovati, některé vždy:
ztepete, neby ty z vojska, ježto budů chtiti. picov-.
níky retovati, aneb ježto by picovníci chtěli zase do
vojska přibýti . . . Králi milý! Opětzištný: kus třetí:
kdež proti vám vytáhnů na pole v několika houfcích,
chtíc vás shledávati aneb harcovati nebo proti vám

na stráži státi, šikujte se za vrchem anebo u mcož nejtajněji budete moci, s svými boufy. eli
jich tisíc, pošlete k nim koní sto nebo dvě; oajť
nepoběhnů před vašimi, neb se jich nebudů báti. A
když již blízko budů, af vaši stojí a zastaví se stím
houfkem, jako by chtěli rokovati Poženů-liť vaše,
přivedůť je. vaši na vás; pak-liť vaši blízko stanů a
nepoženů jich, hned rychle pusfte houf po houfu
svým na pomoc. Tak když nepřátelé uzří,a vy rychle
táhnete s svými houty tomu svému houfci na pomoc,
nepřátelé budů chtiti utíkati před vámi, i obrátí se
chtic domův táhnúti. A ten houfek váš vakočí jim
hned ve hřbet, budů je biti, zbádati, a vy zatim 8
svými přibudete a tak bůhdá zčesáte a porazíte ...
Když Vaše Milosť potáhnete s vojskem velikým, jako
na mocného pána sluší, mějte vojsko malé jedno a
v tom vojště mějte děla svá veliká, pušek čtyři nebo
pět, srubnic, houfnic, terasnic, což potřebí k těm
věcem, a nejméně sto vazův, a tak bude k těm dě
lóm a druhých sto vozův kjiné potřebě:ať vezů
totiž prachy, hakovnice, šipy ohnivé, kule ohnivé,
řebřiky, sekyry, motyky, rýče, aby mohli koše nasy
povati apříkopydělati acesty ktěmdělóm a kto
muvojsku ... Ato vojskomaléaf napředtáhne,

mívejte heslo: „Pán Bůk s námi a



af hledí toho hajímané, af se přiblíží vratami kměstu
skrze A tu hned af kladou děla a položí
v těch místech; kdež by mohli ke zdem bíti, at
hned tepů, af se práší prvé ještě, než vojsko veliké
za námi se položí, ať se strojí k šturmu, ať houfové
pohotově stojí; když by se již zeď bořila, aby hned
nemohli zase v městě tarasovati, přistúpiti hned g
Bohem k šturmu, a tak dobudete bůhdá beze vší
obrany.“

"Positivní výslednice ©novohusitského
Imutí rovná se nule. Sám volnomyšlenkářský
„Neruda“ ve svých řádcích o přípraváchk r. 1915
stýská nad „neuvěřitelnou Ihostejností a neodpu
stitelným opatrnictvím, nad nevšímavostí a bo
jácnosti.“ Přes všecko křiklavé harašení pojednou
tento list doznává: „Je vůbec pusto a mrtvo u
nás v Čechách. Skrytě, ale vždy silněji a mocněji
ozývá se v duši obava, že ani po pěti stoletích
nezvítězí pravda Husova, že oslava jeho zůstane
zas jen povrchní, třebas rozsáhlejší, plochou ofi
cielní slavností, která poskytne“ příležitost -ku
prázdným frázovitým slavnostním proslovům a
parádám, po nichž vrátí se devětadevadesát
procent účastníků zase do vyjetých kolejí mravní
a myšlenkové zbědovanosti. . .. My nepotře
bujeme ani vlas za přesvědčení své dáti v oběť,
my musíme jen přesvědčení své mít a je zastávat.
Ale, kdo má u nás dnes své přesvědčení? Kdo
užívá dnes svého rozumu k tomu, aby si vůbec
nějakého přesvědčení zjednal? Je člověku hořko
v duši, pozoruje-li, k čemu obrací Husův národ
dnes svou pozornost, co zabírá jeho zájema jak
uplatňuje svoji vůli k dosažení svého cíle. Jsme
civilisováni, ale nežijeme kulturním životem. Honba

-za penězi a požitky. zabírá naši činnost, právě
tak, jako zabírala činnost znemravnělého kněžstva
doby Husovy. — Zkrátka systematické Štvanice se
již dávno přejedly; národ čekal, jakou positivní
prací, jakými prospěšnými divy novohusité naši
zemi obšťastní. Ale positivní práce skoro žádná.
A že celé davy žijí v Čechách úplně bez pře
svědčení, za to přece mohou ti radikálové, kteří
lid připravují o přesvědčení náboženské, ale no
vého názoru světového mu dáti nedovedou. Ve
likou a dlouhotrvající protikatolickou výpravou
se vychovaly veliké šiky byrokratů, které neza
jímá již nic. Demagogové Ihali, že novohusitským
hnutím pozvednou národ k vyššímu ideálnímu
zápalu dle vzoru Husova, zatím však misto vště

poví ideálů šlapali právě po těch názorech,teré Hus prohlašoval za nejdražší a nejsvětější.
Došlo se tedy tam, kam se dojíti musilo. V Lur
dech bez barnumské reklamy se sešlo přes dvě
stě tisíc katolíků, kteří dokázali, jak jsou uná
Šeni ideami nejvznešenějšími opravdově. Když
však novohusité vyčerpali celý magacín, naplněný
útočnými třaskavinami, stojí smutně před prázd
ným krámem.
7 Rozkol v monismu. Soc. dem. „Plameny“
v č. 23. píší: „Soudruhům monistům sdělujeme,
že dotyční rozkolníci ze Svazu socialistických
monistů, jež jsme minule jmenovali, vepluli úplně
již do vod anarchistických a chtějí tam dostat
celý Svaz. Nestačí jim již pofouchlosti, šířené
v časopise „Soc. Monista“, a proto pálí do strany
naší v anarchistických časopisech „Zádruze“ a
„MI. Průkopníku“. Což jest jen dokladem, že
jsme měli pravdu, když jsme napsali, že dotyční
rozkolníci vetřeli se do Svazu,aby tam uplatňo
vali anarchistické proudy a osobní své choutky.
K vůli informaci konstatujeme dále, že dotyčné
anarchistické listy nejsou anarchistickými v pra
vém slova smyslu, nýbrž že celý jejich „anar
chism“ vybíjí se ve zlehčování všeho, co strana
naše podniká. K tomu cíli potřebují špicly v našich
řadách, a doufali proto, že prostřednictvím Svazu
monistického bude se jim dobře špiclovat. Když
jim to bylo zaraženo, nadávají nám.“ Soc. dem.

onisté, vedení soudruhy Chaloupeckým, Jungrem,
Štychem a Adamcem, poněvadž jsou v oposíci

roti výkonnému výboru strany, byli vyloučeni.
ak soc. dem. respektuje svobodu slova. Církvi

vytýká, že vylučovala kacíře. Schází ještě, aby
vyloučení monisté začali ze sebe dělat mučedníky
z přesvědčení jako Hus.

O nevotářském vrstevníku Husově Mi

kuláši z Drážďan uveřejňuje dr. Sedlák dů-kladnou studii v brněnské „Hlidce.“ I tato vě
decká úvaha svědčí, jak pro samé bezmyšlenko

"vité holdy před dílem Husovým zapomínalo se
na muže daleko bystřejší, myslitele samostatnější

„a ve svém učení důslednější. Dr. Sedlák praví
o Mikulášově spise „Ouerite“, sepsaném r. 1515

tomuto traktátu Mikulášovu mohl postaviti po
-bok. Husův spis „O svatokupectví“ úplně proti
němu mizí. Útoky Husovy jsou příležitostné a
není v nich programu. Jakoubkova kázání z Ja

+

'

+

-uchvacující síly. Sám traktát Jakoubkův „De ce
„rimoniis“, ač jest táborskému radikalismu oporou,

„nemůže se k Mikulášovu „Ouerite“ ani zdaleka
"přirovnati. Jakoubek sbírá fragmenty k určitému
"cíli, neuvádí jich v soustavu a nepromysliv jich,
„nečiní ani Ďřesných požadavků. U Mikuláše však
jest všecko promyšleno a účelno. Janova zná a

ako Jakoubek . . . Kdo by chtěl psáti o po
átcích táborství, Chelčického a Českých bratří

a pominul by tohoto spisu, nemohl by vystihnouti

chávali tak dlouho v zapomenutí práci jednoho

z nejbysttej ny novotářů. Nevážili si ho dostatečně ani sami husité. Sami katolíci v XV. století
ne jednou husitům připomínali, že Jakoubek jest
duchem podprůměrným, vysvětlovali, jak bludy
Husovy jsou opsáním zásad Viklefových. Všecko
marno. Horlivci husitští viděli v Husovi a Jas
koubkovi přední autority. Táboři nad to svou
nauku formulovali dle názorů anglického mistra
Paynea, jejž zvali Čechové obecně Englišem.
Payne, ačkoli se do smrti nenaučil obstojně ja
zyku českému, stal se u Táborů předním učitelem
věrouky a zastupoval stranu táborskou při fhe
ologických hádkách mezi sektami husitskými.

Kališnýmistr Příbram vytkl muke prudce,že jako cizinec si dovoluje v Čechách tropiti
veliké náboženské sváry.
-O0 pod.bě Husově snesl Winter a jiní hi
storikové takové zřetelné doklady, že jest věru
div, proč posud se hotoví v „uvědomělých kru
zích“ novohusitů obrazy a sochy dle něhistoric
kého vzoru Brožíkova. Jako se falešně mluvilo
o učení Husově, o jeho svobodomyslnosti a jeho
nových myšlenkách, tak se také předkládá dále

menty Wintrovy podpírá nyní dr. Sedlák jedním
svědectvím spisu Mikuláše z Dráždan, dokazu
jícím, že se kněží na počátku století patnáctého
holili. Odpůrcové laického přijímání z kalicha
poukazovali na to, že mužské vousy by se při
přijímání z kalicha smočily, čímž by se svátost
znesvěcovala. Leč kališní horlivci Jakoubek a Mi
kuláš z Drážďan při svých odpovědech na výtky
katolické ani slovem nepoznamenávají, že by
totéž nebezpečenství hrozilo u kněží. Z tohoto
mičení novotářů, kteří všeho využili k obraně
kalicha proti katolíkům, vysvítá zřejmě, že kněží
vousů nenosili.

Poč t Němcůmimo německé země. Dle
nejnovější statistiky jest Němců v Rusku I milion
8 set tisíc, ve Francii půl milionu, po 50.000 v
Dánsku, Italii a Rumunsku, 100.000 v Anglii, 15
tislc v Turecku, 7000 v Srbsku, 5000 ve Švéd
sku, 3400 v Bulharsku, 3000 ve Španělsku, 2600
v Norsku, 1000 v Řecku. — Ve Spojených Stá
tech severoamerických jest Němců 2,660.990, v
Kanadě 360.000, v Brasilii 400.000, v Argentině
40.000, v Egyptě 12.000, jinde v Africe 565.000,
v Indii 54.000, v Číně 4200 a v Japonsku 1000.

vačské a malířskéjako : malbu, tónován
a pod. vnitčku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Národohospodářskáé hlídka.
Můžezabaviti stát soukromý majetek?

Na peněžní ústavy útočí vkladatelé se svými kniž
kami, aby prý ještě zavčas vyzvedli si peníze. Jsou
při tom vyslovovány obavy, že spořitelní vklady může
zabaviti stát. Poněvadž se to neděje po prvé, že lid
se o své vklady bojí, je tu v ohledu tom již několik
výroků, jež učinili proti obavám lidu ministři. Ve
schůzi poslanecké sněmovny dne 19. března 1909
vyvrátil finanční ministr co nejrozhodněji všechny ne
smyslné pověsti o zabavení spořitelních vkladů státem,
a také ministr vnitra dr. svob. p. Heinold ve
schůzi posl. sněmovny dne 27. listopadu 1912 ohradil
se proti všem takovým pověstem jako naprosto ne
smyslným. J. E. ministr m. sl. dr. Randa prohlásil
tenkráte o takových obavách, že rozumný člověk
nemůž> ani pochopiti nesmyslné obavy některých
zejména méně vzdělaných tříd občanstva, jako by
stát v případě války mohl pro sebe zabrati hotovost
nebo cenné papíry spořitelen. (Citujeme doslovně
z jeho projevu: „Stát nesmí sáhnouti na vlastnictví
soukromých osob, af jednotlivců, ať korporací nebo
společnosti; toť v kultur. zemích základní zásadou
již občanského práva, kterou dokonce naše státní

jakožto hlavní princip i veřejného
práva uznávají. Zabrání soukromého majetku spo
řitelen bylo by prostě loupeží, které se žádný kulturní
stát nedopustí. Ani nepřítel nesmí se dle mezinárodní
konvence haagské v pozemní válce dotýkati vlast
nictví soukromého, zejména spořitelen, bank, záložen
nebo jiných soukromých ústavů nebo společnosti. I ve

je nedotknutelné! Pamatujeme přece sami nedávné
doby války prusko-rakouské; ani nepřítel za okupace
rakouského území nesáhl na soukromý majetek spo
řitelen, bank, záložen a podobných peněžníchústavů !“

O hospodářské situaci v Rakousku pro

pozemkový dr. Sieghardt dne 30. července v orgánu
bursiánů „Neue Freie Presse“. Praví, že hospodářství
rakouské jest vyzbrojeno proti všem událostem vá
lečným. Zůstal pevný kmen našeho hospodářství a ten
Jest zdráv a schopen odporu. Každá obava, každá
úzkost o majetek a statek, který byl svěřen legálním
orgánům rakouského hospodářství finančního, jest
nesmyslem a zločinem. Zkušenost dokazuje, že po
válkách následují epochy hospodářského rozmachu,
Jak se to ukázalo neobyčejně jasně po válce německo
francouzské, po válce burské a také po posledních
válkách balkánských. Moderní národohospodářství
má právě podivuhodnou sílu obnovy, kterou se ne
obyčejně rychle zotavuje. Především nesmí se však
zapominati, že při válce proti Srbsku jde o válku
pro národní hospodářství, které musí býti ušetřeno
stálých poplachů, způsobovaných Šštváčskou prací
hnuti velkosrbského. Guvernér dr. Sieghardt pak kon
statuje, že ani o naši měnu, ani 0 státní dlužní titry
následkem války netřeba se obávati. Naše peněžní
soustava spočívá na tak jistých podkladech, jako
vůbec kterákoli jiná v Evropě. Naše renty nesou za
nynějších kursů hojně 59,, což znamená neobyčejně
vysokou rentabilitu, tím více, že se nepomýšlí na
konversi v dozírné době. Kdo přes to v situaci, jako
jest dnešní, prodává renty, poškozuje nejen stát, nýbrž
sebe sama, neboť při prodeji utrpí nenahraditelné
ztráty. Ještě pošetilejší bylo by však vybírati spoří
telní a bankovní vklady, aby se domů přinesly ho
tové peníze. Takové vybírání jest nerozvážností a
trestuhodnou lehkomyslnosti. Vybírající obecenstvo
pozbude úroků a zásoba platebních prostředků, jsou
cích k disposici hospodářskému životu, se bezúčelně
zmenšuje. Rovněž tak zavržitelno jest, prodávají-li
mnozí z bezdůvodného válečného poplachu svoje
akcie za každou cenu. Akcie dobrých průmyslových
podniků a dopravních ústavů jsou pro obecenstvo
nejhrnotnějšími hodnotami. Železárna, petrolejový důl,
loděnice jsou majetkem, jenž jest povznesen nad
jakékoliv politické nebo válečné poškození.

Živnostenská baaka filiálka v Hradci
Kr'lové. Ve smyslu dohody pražských bank vy
plácí Živnostenská banka filiálka v Hradci Králové v
důsledku moratoria: ze vkladů na knížky nejvýše
K 200 jednou za 14 dní, ze vkladů na běžné účty
nejvýše 3 procenta dočasného zůstatku, minimum
K 200-— rovněž jednou za 14 dní.

Papirové peníze n »ztráceji na své hod
notě ani hsléře! Někteří obchodníci nechtějí
přijímatipapirových peněz (desetikor., dvacetikor.,
atd.) a dávati při nákupech nazpět kovovou
minci. Leč naše rakouské papírové peníze jsou
bankovky, za jejichž plnou hodnotu ručí kovový
poklad Rakousko-Uherské banky, největší banky
státu. Nechť tedy nikdo se nedá klamati neroz
umem či něčím ještě horším dotyčných obchod
níků a jde nakoupit svoje zboží okamžitě jinam,
k firmě solidnější.

Veliký bursovní švindl ve Vídni. V 80
botu dne 25. července, kdy každý obyvatel těto říše
s vážným napětím očekával chod příštích události,
vídeňská bursa se svými listy „Neue Freie Presse“
a „Deutsches Volksblattem“ spáchaly neslýchaný bur
rovní podvod, jímž sta lidí bylo ožebračeno. jmeno
vané listy šířily zvláštními vydáními zprávy, že Srbsko
splní požadavky rakouské noty do poslední písmeny.
Následkem toho došlo přirozeně na sklonku odpo
lední bursy k silnému stoupání kursů. V 6 hodin
došla pravdiva zvěst, že mezi Rakouskem a Srbskem
byly přerušeny diplomatické styky a ta přirozeně
způsobila derouttu, která pro mnohé důvěřivce měla
následky katastrofální. Bursa byla po celý večer zástu
py lidu obléhána.

Ministerstvo obchodu proti omezování

nebo zastavovánívýroby průmyslových podniků. Z Vídně, 1. srpna. Permanentnímu hospo
dářskému výboru průmyslovému, živnostenské
mu a obchodnímu bylo z ministerstva obchodu
sděleno: Ministerstvo obchodu obdrželo zprávy,
že průmyslové podniky omezují nebo zastavují
výrobu, aniž by tato opatření byla dostatečně
odůvodněna učiněnými vojenskými opatřeními.
Ve zprávách těchto se sděluje, že jednotlivé
firmy odmítají převzetí a odesílání objednaného
zboží. Zdá se, že děje se tak v domněnce, že
dosavadní události sprošťují zcela všeobecně od
zachování obchodních závazků. Takové události
mohou vzbuditi zneklidnění hospodářského ob
chodního života, nynějšími poměry naprosto ne
odůvodněné, jakož i jeho poruchu. Zejména jest

obyvatelstvu, jež právě nyní ještě více než jindy
jest odkázáno na pravidelný výdělek, odňata
možnost výdělku a existence a že timto způ
sobem budou přivoděny bez naléhavé nutnosti
těžké hospodářské pohromy. Se zřetelem na tuto
zkušenost dlužno co nejdůrazněji varovati před

řekotnými a událostmi neodůvodněnými kroky.
Jest vlasteneckou povinností každého, aby všemi

svými silami přispíval k tomu, aby hospodářský
život státu dle možnosti nerušeně pokračoval a 
aby zachováním klidu a rozvahy bylo zabráněno
neodůvodněnému poškozování hospodářství. V zá
konných ustanoveních, směrodatných pro veškerý
obchod, nenastala žádná změna a každý musí
nésti plnou zodpovědnost za nedostání převzatým

závazkům.
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ve Vamberce -vydala na. pamět,25., výročí zalo
žení školy výroční zprávu, O krajkářství jako

domáckém prů ps vůbec a..na Vambereckuzvlášt pře tu j. F.Král.Nyní zaměstnáváse více
než 20.000 lidí v Čechách výrobou krajek, které
vedle Rudohoří soustřeďuje se hlavně v okolí
Vamberka, Bělé (u Horšova Týna), Domažlic, ve
Strážově a-Sedlici u Blatné. Ve škol. r. 1913-14
zapsáno 48 začátečnic a 75 frekventantek; během

roku vystoupilo 14 začátečnic a 13frekventantek.
Začátečnice jsou žáčky čtvrtého a pátého škol.

"roku obecné školy, které v odděleních cvičí uči
telka v krajkářské škole v začátcích paličkování
po tři hodiny týdně. Za vyrobené věci, které

Správa skoly zasílá c. k. ústřed. kursu krajkářskému ve Vídni, dostávají začátečnice odměny.
Za frekventantky přijímány jsou dívky jenom na
začátku škol. roku nejméně čtrnáctileté, které
aspoň odbyly školu obecnou s dobrým prospě
chem a jsou v paličkování krajek již zběhlé. Pro
vádějí práce studijní, dodávané c. k. ústředním
kursem krajkářským ve Vídni a dle kalkulace
-provedené učitelkami se honorují. Hospitantky
sou absolventky krajkářské školy a paličkují
doma krajkové věci, které prodávají jednak „Ra
kouskému spolku pro zvelebení domácíhoprů
myslu ve Vídni“, jednak místním obchodníkům.
Rady a pokyny v nesnadných věcech paličková
nt povinny jsou jim poskytnouti učitelky kraj
kářské školy. Na škole krajkářské působí dvě
učitelky a učitel kreslení.

skladu tabáku v Hradci Králové,

oznamají svůj sňatek.

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY..

OBRÁZKOVÉCENNÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

1860.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU

NEJČESTNĚJŠÍVy- IT T
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Značné ulehčení v praní
poskytují

KARIN.
Jsou nejdokonalejší, prádlo netrhají, 80

lidně stavěné, přitom levné.

prací
stroje

Za původní ceny tovární nabízí

František Přibyl,
strojní zámečník a výroba uwábytku

v Hradci Králové.

Též různé druhy mandlů,
máselniček, zahradních secích
strojků rozprodám.

Račte sí tyto stroje bez závazku koupě
v mých skladech prohlédnouti.„E arin“ ochrannáznámka.

Biskupská knihtiskárna
51 v Hradci Králové [$

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

POLE A LUKA
hnojtenapodzim

moučkou

z Thomasovy
strusky

známka + hvězda.
Vysoké[sklizně! Větší výnos! Lepší jakost!

Hospodářské Sdružení křest.
zemědělcůja ZemskýSvaz

hosp. družstev a společenstev
Praha II., Spálená ul. 15.

oh
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kostelní
OŘNA 2zeznůní

F'r. Uhlíř,
umělé sklenářetví a malba skla

v Třebechovicíchu iradce
Králové.

Oraníky4rozpočtynapožáčání

KOBDXOBPXOSBXGBbXGBA

ÉJam Horák, *
i soukenník x
% v Rychnově nad Kněžnou

j zasílá na požádánívždy
die roční aalsony kollokci

vinčných látek |
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

w zemských. 3Cetná namání zvlášté z kruhůvelo-'
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

ryze křesťanskéhozávodu za—

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Xvelejemné látky nateláry.
É Též na oplátkybez zvýšenícen! g
VEB CGSB X SBDXBSD X CBDX

Našemu veledůstojnému duchovenstvu |
ku prováděnídd kostelních vřele doporučujeme mladou českouinu absol. c. k. stát, školy řezbářské

KUTNÉ.BOHUMILA BEKA v HOŘE

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo

rmějti velkoré košteluí nádoby a
nZHří a to: monstrance, kalichy

dibáře,nádobky, petinky, pacifilály,3 svícny, lampy, telníee, kro
1 dd. vn vlašiní 'předylstoavýroby

církevním vyhovující. Staré před
3

-.«/ ©měty opravnje v původní intenci s
v ohnízlatí astříbří nebo proti do
platku ss nové vyměňuje. Hotové:
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závaanosti konpě,
Vievoposílá posvěcení.Práce ruční.

slatýcha stříbrnýchklenotů, : řetěsů
madona. VŮEkO ntýnků, náramků atd. u "Motéřeké

tabatšrky, jídelní nášiní ze stříbra pravého
L čínského vědy na skladě.

Steréslete,utřídroudrahobomybupujszanejvylšíceny

JAN STANĚK,
pasié a oleciour

Prahba-L-979.,ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

květinový
MED

se zárukou neporušenosti prodává
po oelý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králevé, na podeíní,

ohle zhotoví uměl.Vazbukn 553
Richarda Šimáčka

w Hradol Králové, Pospíšilovatř. č. 181.

v jednoduobém i
přepychovém mo
der. provedení ry
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Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s T. 0.

v HradciKrál,- Adalbertinum
provádí veškeré obchody bankov

ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů,

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji, strojními oleji

a petrolejem. © Inkaso nájmů.

Podporujte podnik českých katolíků!
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Průběh války.
. Dne 5. vtrhly přední voje německé do Belgie
a podnikly útok na Lutych. Bylo této pevnosti
dobyto dne 7. — Rakousko vypovědělo Rusku vál
ku dne 5., Srbsko pak Německu dne 6. t. m.

Černohorská vláda dne 7. ohlásila rakousko
uherskému vyslanci Ottovi, že má za to, že Černá
Hora jest s naší říší ve válečném stavu. — Téhož
dne německé vojsko obsadilo ©Alexandrovo.
Dosla zpráva, že branné síly Ruska ustupují z ru
ského Polska k východu a severovýchodu. Var

šavu opustila celá posádka s generálním štábem,
vzavši s sebou státní dokumenty,

Dne 6. pronikl značnější oddíl rakouské jizdy
s cyklisty a pěchotou blíže Krakova na ruské úze
mí, zmocnil se měst Olkuše a Velbromu; spojil se
s německým vojskem, které postoupilo z Často
chova a Bendzinu. Polské obyvatelstvo družilo
se s nadšením k našemu vojsku. Naše vojsko a
zejména jízda zmařila pokusy Rusů o proniknutí
do střední Haliče. Naši bránili proti přesile celý
den Podvoločisku. Na hranicích bukovinských u
Novosielice našinci ztekli návrší Mohile, ovláda
jící přechod přes hranice, ačkoli ruská posice
byla dobře opevněna. I když Rusové obdrželi po
sily, raši se uhájili na návrší proti opětovaným ú
tokůn. — Na jižním bojišti pokus Srbů vniknouti
na bosenské území (na pohraniční trati Verdiše
Rudo) byl naším vojskem odražen. Rovněž černo
horský vpád (podniknutý v noci z 5. na 6. t. m.)
k Trebini byl zmařen. — Dne 7. německý parník
Kónigin Louise kladl ininv při ústí Temže. Byl
přepaden anglickým křižníkem Amnphionem a po
topen. Amphion však sám najel na mínu a byl zni
čen. -- Dne 8. naše vojsko pckročilo dále do ru
skéřa území, proniklo do Miechova, do večera za
bralo osady až na vzdálenost 40 km od hranic. Z
východní Haliče naši zabrali pohraniční osady
Radzivilov, Voločisku a Novosielice. — Dne 7. u
herští četníci zajali na Dunaji tři srbské lodi. —
V kodaňském Sundu, v Královské hlubině, v
Kotlandské a v Drogdenu položeny miny. — Ně
mecké pohraniční sbory byly napadeny v horním
Elsasku francouzskými četami, postupujícími k
Belfortu. Leč postup francouzského vojska byl
zaražen.

Dne 9. a 10. zničili Rusové opevněný přístav
Hangó v jihozápadním cípu Finska (právě u vie
zdu do zálivu Finského). Potopili tam veliký par

a uzavřeli vjezd do Petrohradu minami. Dne 9.
dvě setniny německé zeměbrany odrazily útok
ruské pěchoty na území německé. Němci dobyli
osmi ruských děl. — Docela i úřední orgány fran
couzské vlády odvážily se popirati dobytí Luty
chu — ačkoli již započato s odvážením belgických
zajatců. jichž jest skoro 4000.

Z Frankfurtu dne 10. sděleno. že se přihlásilo
1,300.000 německých dobrovolníků. V Magdeburku
se jich hlásilo tolik, že úřady konečně přihlášky
odmítaly. — Belgická vláda otevřela své hranice

Inserty počítají se levné.
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XX.

francouzskému vojsku a vyzvala republiku k spo
lečnému postupu válečnému proti Německu. Voj
ska se spojila na hranicích u Monsu a Charleroi.

Dne 8. vytrhli Černohorci v počtu 4000 proti
našim pohraničním strážím východně od Trebině.
Naši ztratili pouze jednoho důstojníka a 21 mužů,
leč Černohorci při svém. nezdařeném výpadu
pozbyly 200 mužů. — Dne 9, sílné oddíly němec
kého vujska táhly z Častochova na Piotrkov a od
Kalisc na I.odž. Srážka, k níž došlo, byla velice
krvavá a skoučila ústupem Rusů. — Anglie napa
dla německou kolonii v západní Africe Togo. An
gličané zmocnili se hlavního města. — V britské
Indi; připraveny dvě divise a jedna brigáda jízdy
indického vojska k odplutí do Anglie.

Dne 10. írancouzský 7. armádní sbor a pěší
divise francouzské posádky belfortské pronikly k
Můhlhausenu (v jihozápadním cípu Německa). Voj
sko toto bylo však ze své opevněné posice od ně
meckého vojska vypuzeno, poraženo a pak ještě
pronásledováno. — Německé vojsko obsadilo v
Rusku Sosnovice. — Ruské voje v těch dnech za
hájily hromadnější ústup od hranic rakouských.
Nováčci z ruského Polska uprchli přes hranice ra
kouské dříve, než dospěli k své určené stanici v
Ivangorodu. Do Černovic (v Bukovině) přibyla ce
lá setnina donských Kozáku, která složila celou
výzbroj a vzdala se vojenským úřadům rakou
ským. Kozáci vypravovali, že na celých ruských
hranicích vládne protiruské revoluční smýšlení.
Také do Haliče docházejí zástupy prchajícího ru
ského vojska. — Velké tlupy albánských povstal
ců pronikly do srbské Macedonie, kdež svádějí se
Srby boje.

Proslulý cestovatel Sven Hedin ohlásil agitač
ní cestu po švédských městech, v níž bude vybí
zeti, aby Švédsko se připojilo k válce proti Rusku.
— Došla zpráva o příčině zničení přístavu Hangó.
Ruský dreadnought Sv. Ondřej totiž u Hangó uvázl
na mělčině až do poloviční délky. Od té doby cí
tili se Rusové v těchto vodách neiistí.

Dne 10. tři setniny německého vojska za pod
pory polního dělostřelectva zahnaly za hranice u
Evdtkuhnu třetí ruskou jízdní divisi, postupující
na Schleyben. -- Ruské vojsko začalo chvatně o
pouštěti území, ležící na hranicích turecko-ruských.
Při ústupu zapálilo skladiště potravin. Jízdecká di
vise ustoupila do Karsu. V Baku došlo k výtržno
stem ruských záložníků proti úřadům, při čemž byl
usmrcen policejní ředitel.
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Dne 10. srpna ohlásil rakouský kapitán bloká
du černohorského pobřeží. — Den na to telegramy
sdělily, že diplomatické styky Rakouska s Francií
jsou přerušeny. — Vpřed posunutá smíšená brigá
da francouzského 15. armádního sboru byla napa
dena u Lagarde v Lotrinsku zajišťovacími sbory
německými. Francouzi byli zahnáni s těžkými ztrá
tami do lesa severovýchodně od Luneville. Útěk
dál se v takovém zmatku, že do rukou Němců se
dostal 1 prapor, 2 baterie, 4 strojní pušky. Padl
jeden francouzský generál, Němci zajali 700 mužů.
— Wolffova kancelář dne 11. oznámila, že němec
ké vítězství u Můhlhausenu jest důležito také z té
příčiny,.že poražený 7. armádní sbor byl považo
ván za elitní francouzský sbor. — Východně od Vi
sly pokusily se ruské jízdní hlídky postoupiti smě
rem k Sanu, ale byly všude odraženy. I tři ruské
eskadrony, směřující proti Brodům, zahnány za
hranice.

Jak v Severním moři tak v Baltickém a Stře
dozemním loďstva německá se posunula ofensivně
až k nepřátelským břehům. — Portugalsko pro
hlašuje, že chce vystoupiti ve prospěch Anglie. —
Rakouský velvyslanec hr. Szecsen opustil dne 11.
Paříž.

Rakouské vojsko pokračovalo dne 11. na po
stupu svém v ruském Polsku až do Jedřejova, kte
rý jest na vídeňsko-varšavské dráze asi 70 km
severovýchodně od Krakova. Na 700 ruských sbě
hů posláno do Lince, Zalcpurku a Inšpruku. — z
Vídně dne 12. oznámeno, že Černá Hora vypově
děla Německu válku.

Z Anglie došly zvěsti, že námořní spojení
francouzsko-anglickéjest úplnéa že značná část
expedičního sboru anglického bude vypravena co
nejrychleji, aby se spojila s vojskem belgickýrn.
— Ruský křižník Ashold, který byl v čínských
vodách, napadl v rejdě Vei-Haj-Vej německý křiž
ník a potopil jej. Za chvili však se sám potopil.

V Bulharsku zařadila vláda úvěr 50 milionů
franků na mobilisování šesti tříd dle stáří. Mobi
lisace prý se děje pouze z opatrnosti. — Turecké
kruhy naléhají na mobilisaci. — Francouzský kon
sulát v Cařihradě vyvěsil vyhlášku, dle níž se za
povídá francouzským | parníkům zatím opouštěti
vody cařihradské.

Ukrajinci utvořili jednotnou společnou organi
saci politickou pro válku proti Rusku. — Bulhar
ský tisk prohlašuje, že Bulharsko musí vynaložit
všecko na to, aby přispělo ke zničení Srbska. —
Hlavní město německé východní Afriky Dár es Sa
lám bylo napadeno od Angličanů. V přístavu tam
ním zničena věž pro jiskrovou telegrafii. — Anglic
ké torpédovky ocitly se v Jonském moři. — Ra
kouská jízda zajala v neděli kozáckou setninu.
Pouze tři Kozáci uprchli.
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Evropská válka.
Válka srbsko-rakouská vznikla pro zákeřnou

velkosrbskou propagandu, pro její vyzývavost,
pro srbské atentáty, proti kterým se musil náš
stát postaviti rozhodně na odpor.

Srbové se starali, aby odtrhli od naší říše
netoliko Bosnu a Hercegovinu, ale také Chorvatsko
Slavonii, Krajinu, Istrii, zkrátka chtěli utvořiti ná
silným způsobem Veliké Srbsko a to i proti vůli
slovanského obyvatelstva jižních zemí rakouských.
Že by Velké Šrbsko nebylo pro jižní Slovany
rakouské žádným štěstím, to vidime přec z toho,
jak se nyní v témž Srbsku vede Bulharům, kteří

řipadli po válce balkánské pod vládu srbskou.
ystupuje se proti nim tak despoticky jako dříve

pod vládou tureckou.
Rusko jest jedinou velikou říší slovanskou

a zeptejte se Poláků i Ukrajinců, zda v carismu
spatřují posilu svých národních a kulturních
zájmů. Podobně by to dopadalo za stávajících
okolností v zmohutnělém Srbsku. Uvažme, že
Slovinci a Chorvati jsou horlivými katolíky a nej
věrnějšími poddanými Habsburské říše. Dával
by Srbové těmto národům snad větší pardon
než pravoslavným Bulharům? S jídlem roste
chut, až by tedy Srbsko zabralo další území, pak
by jeho pánovitost neznala mezí, Kdo smýšlí se
Slovanstvem upřímně, nechť se jen zeptá Chor
vatů bosenských, zda by se jím líbilo ujařmení
od Srbských spoluobčanů.

Ovšem radikální živly zapomínaly se ptáti,
co říkají srbské agitaci Slované katoličtí. Hlas
katolíků neexistoval pro fanatické „protiklerikály“,
odtud tedy bylo tolik nedorozumění a takové

Protirakouská agitace srbská již bujela
dávno dříve, než Srbsko nabylo dechu k jakým
koli výbojům a než se postaralo aspoň trochu
snesitelně o kulturní a hospodářské dobro vlastní
ho lidu. Již r. 1908 propukla srbská agitace ve
lice vášnivě z té příčiny, že Rakousko anekto
valo Bosnu a Hercegovinu, ačkoli tyto země ná
ležely přece právem Rakousku za jeho péči již
dávno.

Vždyť v Bosně postaráno o slovanský lid
obrovským nákladem našeho státu daleko lépe,
než v samém Srbsku. Srbsko však harašilo zbraní,
jako by mu byl někdo něco bral. Došlo k ra
kouské mobilisaci, která byla provedena tak
obratně, že by bývali bojovní Srbové na jisto
poraženi. Měli co děkovati jen veliké mírumilov
nosti Habsburského domu, že neutrpělí velikou
porážku a že se pak mohli pohodlně připravíti
na válku s Tureckem. Srbská vláda 31. března
r. 1909 tedy vydala slavnostní prohlášení, že
anexí Bosny a Hercegoviny není na svých právech
zkrácena, že změní svou taktiku a žíti bude příště
s Rakouskem v přátelsky sousedských poměrech.
Leč brzy na to sama srbská vláda a armáda pod
porovaly nové štvanice protirakouské. A když
srbské časopisectvo spílalo Rakousku způsobem
přímo nepříčetným, vláda srbská ani prstem
nehnula k zastavení takového řádění.

Srbsko sice po válce s Tureckem a Bul
harskem krvácelo z mnoha ran, potřebovalo
nejméně desitiletého oddechu, aby tam nastaly
poměry normální a aby srbské království si za
bezpečilo držení toho, čeho získalo. Ale místo
klidné kulturní práce pomýšlelo Srbsko na nové
výboje. Štvavá agitace jistě se neprováděla k vůli
zlepšení losu Srbů bosenských, protože o tyto
bylo v naší říši postaráno lépe, než v samém
Srbsku. Srbům v Bosně se vedlo lépe než ka
tolickým Chorvatům, zaujímali přední významná
místa, dostávali všechny státní objednávky.
600.000 bosenských pravoslavných Srbů ovládalo |
situaci a převládalo nad 400.000 katolických
Chorvatů.

Leč násilné převraty a krveprolití již přešlo
agitátorům velkosrbským v krev a morekkostí.
Vzpomeňme, že nepokojní politikové srbští roku
1903 zavraždili vlastního krále. Skupina lidí těch,
kteří buď při vraždě spolupůsobili anebo ve- |
řejně se z ní radovali, jest rusofilská a vášnivě
protirakouská. Tato skupina štvala do celní
války proti Rakousku, čímž velice utrpěl i prů
mysi č ský. Horká krev velkosrbská se neuklid
nila ani po druhé rakouské mobilisaci. Druhá
naše mobilisace r. 1913 byla by rázem změnila
vítězný jásot Srbů v nářek, kdyby se byla pro- |
měnila ve válku. I tehdy veliká mírumilovnost
rakouského císaře odvrátila velikou válku.

Letos však došlo k bezcitnému atentátu |
proti arcivévodovi, který spěchal do Bosny, aby
slovanskému obyvatelstvu prospěl. Seznalo se,
že atentát jest dílem srbských odpovědných di
plomatů. Měla tedy naše říše, která byla neustále
drážděna, přestati ještě po třetí na pouhé mo
bilisaci? To by bylo znamenalo rozmnožovati
vojsko v Bosně do nekonečna a slyšetí ke vše
mu jízlivé poznámky těch, kteří agitují pro Velké
Srbsko. K válce tedy po neustálých provokacích
srbských dojíti musilo, aby konečně přestaly
nesnáze, které dusily všecko pokojné obyvatelstvo
rakouské.

Leč vzplanutí války také na jiných místech |
neděje se pouze pro Srbsko. Pro některé státy

bylo vzplanuti boje na Dunaji pouze záminkou
k započetí války. Co se dlouho připravovalo,
vzplanulo najednou a došlo by k tomu v čase
nejbližším, i kdyby nebylo boje se Srbskem.
Samo Rusko rozhodně nyní nehraje úlohu šlechet
ného obránce utiskovaných. VždyťSrbsko vystu
povalo výbojně a zákeřně. Po vraždě krále srb
ského, po zavraždění arcivévody Františka Ferdi
nanda a po spáchání jiných atentátů srbských
by špatně Rusku slušelo ujišťování, že se chce
zastati nějakých utiskovaných ubožáků. Rusko má
zřetel k Dardanelům, jimiž nemůže proplouti.
Aby se uvolnilo, dalo za to ve válce krimské a
později turecké obrovské tisíce životů a miliony
svého jmění. Snaží se i nyní poraziti všecky,
kteří mu překážejí ve velikém rozpětí a kteří svým
obchodem a průmyslem vítězně s Ruskem sou
těží. Leč car si měl uvědomiti, že má plno ne
přátel vnitřních mezi ruskými revolučními živly,
které mu nikdy neodpustí jakékoli obmezení
vlastních snah. V Rusku jsou pro válku dva
směry, a to oba protichůdné: jeden má na
zřeteli sesflení Ruska, druhý však | rozvrát.
V Rusku jest palčivá otázka finská, kterou bu
dou hledět Švédové v nejpříhodnějším okamžiku
rozluštiti, jsou tu nepokoje na Kavkaze,jsou
tu nespokojení Ukrajinci a Poláci, kteří sní
stále o slávě staré Polsky, na vhodný okamžik

číhá Japonsko, žádají nehorázné výkupné zasvou neutralitu, mír Persievísí na niti. Tedy ta
ková situace Ruska není stkvělá. Francie touží
po odvětě za Sedan, Anglie závidí Německu ve
liký obchodní rozmach a chce ukázati převahu
svého loďstva, které má za úkol ohromiti kolo
niální politiku německou a přetnouti spojení Ně
mecka s Amerikou, hlavní to zásobárnou Ně
mecké říše.

Dosavadní zprávy z válečných polí však
svědčí o tom, že se plány nepřátel naší a Ně
mecké říše značně hatí, zkrátka že k velikým
událostem jak Rakousko tak Německo připravily
se velice důkladně.

Veledůstojnému duchovenstva i katolickým
laikům odporučujeme co nejlépe

k ukládání okladů

KrálovéhraĎeckou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalberiinum,

která jest podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

Volné listy.
Husův rok a učitelstvo. Uznáváme bez zaujetí

Husa jako každý jiný Čech. Máme však při tom,
jako lidé kulturní a národní.cti dbalí, ten důvodný
požadavek. aby se oslava děla důstojně a vážně.
Mluviti však také, že se má Husův rok oslavovati
i tělocvikem, tak jako by byly i nějaké husitské
přemety a veletoče, jest úžasnou malicherností a
úsudkovou zakrnělostí, která sama dobře stačí,
aby nás v cizině uvedla v posměch a ukázala, že
v Čechách dospělí lidé běhají ještě v dětských
košilkách. Myšlenka o husitském tělocviku byla u
veřejněna ve >Školském Obzoru« a podepsal se:
Pátek.

V našich časopisech českých co do Husova
roku hemží se vůbec takové nesmysly a vyslovují
se taková mínění, že člověku přechází zrak a
sluch. Na příklad v »Hlídce Času«< 54. pod nadpi
sem »Pedagogika« inluvi A. Ú. (asi Úlehla) takto:
>Hus a Konienský jsou duchovními tvůrci českého
školství: Hus dal mu příklad dokonalé povahy
mravní. Komenský dal mu didaktiku. Hus vytýčil
ideál mravní.«< Aby pak pisatel vyťal si pořádný
políček, mluví v zápětí o vědecké ethlce, která
podává soubor mravních pouček, založených na
exaktním poznání biologickém, psychologickém a
sociologickém. Tím páni povídají: >hHusa Ko
menský zakládali mravnost a povahu člověka na
zásadách křesťanského náboženství, my však po
krokoví učitelé chcene, aby se nábožensko-mrav
ní základy křesťanské ze škol vyhodily a na mí
sto nich aby se zavedly mravní předpisy vědecké.



A v tomto spojení oslavujeme Husa a Komenského
a proto říkáme, že Hus a Komenský pro české
školství vytýčili mravní ideál.« — Prosím, taková
logická strašidla robí pokrokoví učitelé a mají to
lik odvahy, že s nimi jdou ještě na veřejnost, aby
každý soudnější člověk snáze mohl prohlédnouti
úsudkovou jejich slabost.

Dříve bývávalo jinak. Chtěl-li kdo něco smě
rodatného pověděti, přemýšlel a důkladně se při
pravoval, aby nebyl postižen v nevědomosti anebo
aby nebyl zahrnut výsměchem. Dnes však záslu
hou české pokrokovosti množí se lidé, kteří za
koušejí proto tolik žertovné nehody a proto tak
málo soucitu se jim dostává, že, pronášejíce dle
domnění svého veliké pravdy, hned v druhém
řádku nevědomky vyvracejí, co v prvém tvrdili.
Jest to jakýsi samohyb frasi, přemílání slov a žva
nění bez míry a konce, jest to divadélko, na němž
loutky sem a tam poskakují, rozhazují rukama a
papouškují nadiktovaná hesla. Na příklad ten ko
lovrátek o vědecké ethice. »Zaveďte do škol vě
deckou mravouku, která učí mravnosti, jak toho
žádá věda!< Tak si přejí pokrokoví učitelé a s nimi
p. A. Ú. v >Čase«.

Ale co ta vědecká ethika vlastně jest, o to pá
nům neběží. A to žijeme v době, která dle pokro
kářské fráse všechno zkouší a nepřijímá nic, co
by nebylo dokázáno! Ba nikoli, holenkové! Vy ne
baďdáte,ba vy ani nepřemýšlíte, neboť vám jedno
duše postačí, vysloviti jisté tvrzení a hned žádati,
ba komandovati, aby se toto tvrzení vaše uznalo.
Vy se smějete víře katolické, ale sami bez silné a
naprosté víry nebyli byste tím, čím jste, totiž po
krokovci. Kdyby si někdo dal práci a zjistil, co ve
vaší duševní zbrojnici jest vědecky dokázáno a co
spočívá na pouhé víře, rázem by vaše vědecká lví
hříva opehchala.

Jest vědecká mravouka vůbec možna? Této
přirozené 'a tak srozumitelné otázky pokrokoví
učitelé dosud si nedali. A přece tato otázka ve
věcí, o niž jde, zaujímá hned místo prvé. Každý
myslící člověk, vyslovuje-ň nějaký: požadavek,
předem všeho zkoumá, zda požadavek ten lze uči
niti skutkem, ale pokrokoví učitelé, žádajíce do
Skol tak zvanou »vědeckou ethiku«, © možnosti
její vůbec neuvažují, pročež stíhá je trest povrch
nosti a nemyslivosti. Mohli bychom se tu říditi lo
gickou zásadou: co se bez důvodu tvrdí, to možno
bez důvodu popříti. Ale význam věci jest tak ži
votní, že dlužno o tak zvané vědecké ethice po
drobněji oromluviti.

Pokrokoví učilelé neuvědomují si povahu pro
blému, o němž tak důrazně hovoří. Již Plato v
»Dialozích« praví, že jenom ten může ušiti oblek,
kdo se tomu řemeslu vyučil a že každý, byť sebe
učenější a moudřejší, v krejčovině uznává Svojí
neschopnost. Naši pokrokoví se však tak přepo
krokařili, že uznávají sice nezběhlost svou v tom
kterém řemesle, ale za to nepřipouštějí svoji sla
bost, ba nemožnost rozhodovati v otázkách tak
nesmírně důležitých a velice složitých, jako jsou
otázky nábožensko-mravní.

Vůči pokrokářům našim a vůči pokrokářům
celého světa tvrdíme, že »vědecká ethika«, o kte
rou se přičiňují, jest vůbec a naprosto nemožna,
a jest smutné dosti, že je o tom musíme poučo
vati právě my, jimž neúnavně přezdívají zpáteční
kův a nevědomců. Dříve však, než zděláme důkaz,
jest záhodno vysvětliti postup a duševní promě
nv, kterými se stalo, že o vědecké mravouce po
čali v Čechách hovořiti také naši pokrokáři. Poví
me to stručně. Přišla doba, kdy filosofové vydali
heslo, že důstojnost jedincova vymáhá, aby člověk
nic neuznával za vůdčí pravidlo, co vlastním roz
unem neproniká a nepoznává. Tím prohlášen byl
odpor proti každé autoritě, a ve věcech nábožen
sko-mravních byl to odpor proti autoritě církev
ní. Postupem doby na tomto nábožensko-mrav
ním poli dle receptu pánů filosofů vybujely takové
individuálné rozumy, zmatky, subjektivní pokusy
a z toho vzešlá prakse, že padla mravnost vůbec.
Tím páni filosofové dožili se důsledků nezřízeného
Individualismu názorně. Jest zle, uvědomili si filo
sofové a počali hledati pomoci od mravní zhouby.
Tak vyrostlo ve vůdčích myslích přání, aby se
proti různým míněním jedinců postavily objektiv
ní (nestranné) jistoty. Chápaji, že zákonodárství,
jmenovitě v oboru mravním, jest jen tehdy možno,
dokáže-li se, že jsou "jisté objektivní a na soukro
mých výkladech jedinců nezávislé požadavky. Ji
nými slovy, na místě základů náboženských mají
se mravnosti podložiti vědecky nestranné pravdy,
aby mravnost chráněna byla od individuálního za
ternňování a všelikých vášní a slabostí. Tím jest
řečeno. že pramen mravnosti nebude již v nábo
žensko-mravních zásadách a církevní tradici, ný
brž v universitě. Kdo dodělá se filosofického dok
torátu. nabude tím zároveň oprávnění dávati od
povědi na základní otázky našeho života, a učenec
stane se zákonodárcem ve věcech mravních.

Ale všechny pokusy v tomto oboru selhaly, o

čemž rostoucíspousty mravní přesvědčují více,
než jest potřebí. Přes to však neustávají snahy za
vésti mravnost bez náboženství. Pokrokoví uči
telé kasají se jen což. Pan A. Ú. v >Čase«, jak již

podotčeno, chce vědeckou mravouku založiti na
biologii a sociologii. Dokážeme mu tedy, že opi
suje hesla, jichž nechápe a jimž naprosto neroz
umí. Víra,'že lze badáním biologickým a vůbec
zkoumáním vědeckým nahraditi v mravouce zá
klady náboženské, jest možna jen u takových du
ší, které povahu problému vůbec neznají. Jest na
příklad možno zzměřitivědecky dráhy hvězd, jest
možno v biologii vědecky zjistiti rozličné životní
jevy, ale, tážeme se: jest možno vědecky měřítí
a pozorovati lidské činy? Nebylo již řečeno, že člo
věk sám sobě jest největším tajemstvím? Kdo zná
tajuplné lidské srdce, to moře různých ukrytých
podnětů, kdo se osmělí tvrditi, že všechny lidské
činy jsou stejny? Kdo by nevěděl, že právě tady
projevuje se pestrost individualit, jimiž jednotlivci
se různí, protože prostředí jejich jest tak nepodob
né? Každý člověk, jenž věci rozmmí, musí uznati,
že na tomto poli lidských činů vědecké zjišťování
jest nemožno. Věda spočívá na základech empiri
ckých. Empirické vědy jsou ty, které se zakládají
na zkušenosti, to jest na pozorování a zkoumání
toho, co jest skutečné a co děje se dle určitých
zákonů. Empirikem nazýváme stoupence té filoso
fické soustavy, která všechny poznatky vyvozuje
výhradně ze zkušenosti.

V oboru lidských konání tedy určité zákony
na podkladě zkušenosti vědecky odvoditi nelze.
Jak se tudíž odvažuje A. Ú. v >Čase« tvrditi, že
jest možno vědeckou mravouku sestaviti na Zá
kladech biologických a sociologických?

Jest člověk bytostí pouze fysickou? Že člo
věk jest bytostí nejen fysickou, ale také mravní,
uznávají samí pokrokáři a všichni jejich vrstevníci,
kteří se otázkou mravnosti tolik zaměstnávají,
snášejíce se s námi, že bez mravnosti lidská spo
lečnost nemůže obstáti. Tím sami dávají na je
vo, že obor mravního dění zásadně liší se od dění
fysického, neboť kdyby byl člověk bytostí pouze
fysickou, o mravnosti nebylo by ani řeči. Nuže,
když všichni tito volnomyšlenkáři svou starostí
o mravnost uznávají rozdíl mezi děním fysickým
a zájmy mravními, jak mohou se dopouštěti té
křiklavé nedůslednosti, že zákony odvozené z dění
fysického chtějí míti podkladem pra dění mravní,
které jest zásadně a podstatně řádu jiného?

Pokrokářský požadavek vědecké mravnosti,
nebo jinými slovy, požadavek, aby vědecký
mi zákony ze světa fysického měřeny a ří
zeny byly * projevy. mravnosti, byl by jak
tak odůvodněn, kdybychom posud žili v na
ivních dobách materialistických, kdy se tvrdilo,
že třeba jísti hrách, čočku a jiné potraviny,
aby člověk stal se inteligentním. Čím více fosforu,
tím více inteligence — čím větší mozek a čím
četnější mozkové laloky, tím mohutnější duševní
nadání. Ale těmto nevědeckým fantasiím, chvála
Bohu, již jsme odrostli. Jakmile bylo zjištěno, že
myšlenka ovláda substanci mozkovou a že duch
a hmota jsou bytosti zásadně rozdílné, rozsvítilo
se i lidem nenáboženským, že důsledně i mravnost
nemůže býti řízena pravidly vyvozenými ze svě
ta fysického a že není možna tak zvaná mravnost
vědecká.

Síla ducha jest nezávislá na zákonech a síle
hmotného těla, síla vůle jest odlišna od síly svalo
vé, ctižádost jest rozdílná od hladu, touha rozlišuje
se od žízně. Co mají společného s kyselinou uhli
čitou pojmy dobrého a zlého? Čím trojhran, kruh
nebo čtverec souvisí s dobrotou, šlechetností nebo
odvahou? Znám-li vědecky, abychom mluvili s p.
A. Ú. z »Času«, z oboru biologického oběh krve,
jak mě tato vědomost ponouká, abych nelhal?
Jsem-li dobře obeznámen s hlavními vědeckými
zásadami fysiky a chemie, jak mě znalost tato vy
chovává, abych se nemstil a činil dobře svému
bližnímu? Však dosti příkladů! Nikde neznamená
me, že by hmota působila v zákony mravní, dů
sledně zákonů ze světa fysického nelze podložiti
konání mravnímu a důsledně není možna tak
zvaná »vědecká mravouka«.

(Příště dokončení.)

Hádka o gramotnost. >Čas«< >Právu Lidu«
nedávno vytkl, že i na zodpovědných místech v
sociálně-demokratické straně jsou lidé hodně ne
gramotní. >Právo Lidu« rozezleno kromě jiných
věcí »Času« odpovědělo: »Negramotný je ruské
označení pro lidi, kteří neumí číst ani psát. Čas o
takových lidech na zodpovědných místech v naší
straně neví, ale realistický žurnalista je vůči děl
níkovi schopen každé hrubosti. Ostatně se nejno
vější hrubostiv Čase hloupěvyjímají, když pová
žime, že jeho papež, prof. Masaryk, nedovedl pra
vopisně česky psát ani po nabytí doktorátu a mu
sel si dávat své české rukopisy apravovat.« —

Na tyto vývody >Čas< se vykrucuje takto:
»Jednou Václav Vlček vyčetl prof. Masarykovi,
že neuměl v mladších letech česky a že proplétal
spisovnou řeč rusismy. Prof. Masaryk vystudoval
gymnasium i universitu po německu. Přes to znal
ze slovanských jazyků polštinu a ruštinu a že by
česky neznal, jest tvrzení zlomyslné. Tuto Vlčko

psalo, že Masaryk nedovedl pravopisně česky
psáti ani po doktorátu. V tom znění Právo Lidu

ný: poměr zlomyslnosti a nepravdomluvnosti, po
měr snižování a tupení.«

>Čas« marně věc zatemňuje. Stačí přečísti si
jen kapitolu bojů mezi realisty a zesmNým Vič
kem, a pozná se, že Masaryk byl velmi chatrným
znatelem mateřského jazyka v době, kdy každý
člověk v Čechách se domýšlel, že mladý univer
sitní profesor česky správně umí psáti a také mlu
viti. A nedostatek tento jest tím pozoruhodnější,
čím prudčeji Masaryk hnal tehdy útokem proti
>Rukopisům«, které přece předpokládaly nejen
běžnou, ale také odbornou znalost jazykovou.
Nechť si jen >Čas« vzpomene, jak mu Vlček ten
krát nastříhal na kabát, když zřejmé pravopisné,
mluvnické a slohové chyby Masarykovy vykládal
a obhajoval tím, že to jsou rusismy.

Vlček Herbenovým rusismům vysmál se jme
novitě tímto místem z dopisů Masarykových:
»Prosím a udělejte mi milost uvěřejněním«... A
Vlček maloval pánům záda velmi důkladně: »Stu
dent Masaryk r. 1875 byl už zázračný fenomen,
toť se ví. Ta zázračnost a fenomenálnost, jmeno
vitě i převeliký jeho pokrok v Slovanství, jsou do
kumentárně dokázány tím. že vynikal hrubou ne
znalostí svého rodného jazyka, že chtě se vyjá
dřiti v češtině, psal barbarskou slátaninu, nad kte
rou méně shovívaví čtenáři, než jsem já byl, ruce
sprásknou. Ještě na samém konci r. 1879 netroufal
si Masaryk své německé pojednání sám do češti
ny přeložiti, když je chtěl dostati do českého listu
— a o tři léta později byl už profesorem| české
university, hned potom i redaktorem českého ča
Sopisu, speciálního orgánu pro všelijaké >rusismy«,
a toť se ví, také zázračného a fenomenálního. Ru
sismus! Tu je najednou zcela nový pytel, do kte
rého se vejde víc než do Montblanku, kdyby byl
dutý jako skleněný poklop. Když »student« Masa
ryk roku 1875 nejapné lichometnictví spojil se slo
hovým mrzáctvím: je to rusismus. Když profesor
Masaryk letos napsal, že čeští poslanci již v dub
nu r. 1867 výslovně uznali prosimcovou ústavu,
která nota bene teprve v prosinci r. 1867 na svět
přišla: je to rusismus. Když Herben, který všem
lidem hnidy víská a každého mistruje, když ten
píše >slova s opatkem«< a rozumí při tom »kram
flek<, t. j. podpatek, je to rusismus, co? Když Ma
char na př. ve své »Magdaleně« píše: z něj místo
z něho, majitelka čtyrech domů místo čtyr, dcerky
kráčí místo kráčejí, dámy se poroučí místo porou
čejí, hnících listů místo hnijících atd.... — jsou
to, prosím, samé rusismy. Och, ctná kompanie,
vy jste těch mluvnických, pravopisných, literár
ních, logických, mravních, politických, sociálních
a jiných »rusismů« již tolik vyrobili, že kdyby na
ně měly býti vystaveny zvláštní magacíny, po
vstalo by město asi ne menší než Praha.«

My se své strany dokládáme, že tato ctná
kompanie popřela při nás, katolících, vlastenectví
a českého ducha. Toho, prosím, odvážili se lidé,
kteří nemají jazykového citu a kterým český pra
vopis a fraseologie působí největší potíže. A jest
pamětihodno, že vlastenectví naše popírá člověk,
který se psával Vlastimilem. ale později se za to
zastyděl a pojmenoval se Thom. Garigue Masa
rykem.

Dokonalé opravy a pozlacování

oltářů, kazatelen, soch atd.
provádí

Jos. Řehna, i!A.Ontl,
odborné pozlacovačství a polychromie

v EKutné EXoře, Havl.nám.155.

Umělá polychromie .
soch a křížow.cest.

Návrhy a rozpočty zdarma.

Na skladě kříže náhrobní, nástěnné a všého druhu
rámce a obrazy. OR“ Založeno vr. 1868.

Sociální demokracie a nynější
válka.

Hlavní orgán soc. demokracie v Rakousku
„Arbeiter-Zeitung“ vydávala se dosud za mezi
národního mluvčího soc. demokracie. Leč 5. t. m.
v úvodníku věnovaném schůzi říšského sněmu
německého (ze dne 4. t. m.) praví, že kostky
jsou vrženy, které jistě padnou na strom vítěz
ství „svaté věci německého národa.“ Svět, jehož
veliká část nyní zbrojí proti německé říši, musí
se přesvědčiti, že v boji o svou státní neodvislost,
v boji o národní čest Německa celý německý
národjest jednotný a zůstane jednotný až do
poslední kapky krve. „Příštím dobám jest sou
zeno rozhodnouti, jednala-li diplomacie správně



Nepřehlédněte!
Výhodná příležitostná
koupě pro knihovny!

místoK jenK
Máj, roč. X. Stran 629 . „12— 5—
Zvon, roč. XIL Stran 780 . „12— 5—
Zvon, roč. XIII. Stran 780. „12— 5—
Vlček: Spisy, seš. 1—24 . . „ 580 3—
Kosmák: Obrázky z Kukátka. 280
Tolstoj: Vzkříšení, 612 str.. 180 1—
Tolstoj:Povídky,436 str.. . 160 —90
Lie: Vojta Proklouz, str. 140. 120 —70
Seidlová: Kuchařka Jitřenky, str.245,váz.0 2—
Sahula: Rozmarnépříhody I.. . 220 180
Sahula: Rozmar. příhody,I, str. 176 180 140
Sahula: Veselé chvíle, str. 270 . 220 180
Brynych: Štít víry, str. 108.. . . 120 —50
Mimra: Obrázky ze smíšené osady,

str. 168... . <. + —88—50
Brodský: Naši přátelé, str. 100.. . —00 —40

Kdo se chce naučit německy, kup sí
výborné příručky:

Sohulz-Vorovka: Vzorná cvičení řeči
německé, váz.. . . . . « « 3—

Vymazal: Lidová učebnice něměiny 150
Schulz-Vorovka: Rozmluvy (C>cha

s Němcem, váz.. . « . . . 2—
Glaser: Německy snadno a jehoe - 140

veškeré cestopisy, průvodoe,
Pro turisty mapy a plány lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

a muselo-li všechno dopadnouti tak, jak dopadlo.
Nyní je v sázce německý život, a tu není kolí
sání ani váhání. Německý národ jest jednotný
v železném, neodvratném rozhodnutí, že se nedá
ujařmit, a smrti ani ďáblu se nepodaří tento ve
liký, zdatný národ, náš německý národ podma
niti“

„Corriere della Sera“ o francouzských soc.
demokratech a pověstném protimilitaristovi Her
véovi přinesla z Paříže tento telegram ze dne 2.
srpna:

„Vzhledem k mobilisaci přípravila policie
seznam syndikalistů i anarchistů, kteří měli býti
pod silnou stráží posláni do zvláštních táborů.
Ale vláda prohlásila, že onoho seznamu nepo
užije, poněvadž důvěřuje ve vlastenectví celého
národa.

Konfederace práce, která vždy hlásala vše
obecnou stávku v případě mobilisace, uveřejňuje
provolání k proletářům francouzským, v němž
praví, že učinila poslední apel na mezinárodní
sdružení dělnické, aby byl zachován mír; zá
roveň vzdává se konfederace práce veškerého
úmyslu stávky a dodává:

„Matky, které pláčete v tomto okamžiku,
učinili jsme vše, abychom vás ušetřili této bo
lesti, ale marně! Dnes nemůžeme než litovati
hotové události!“

Gustav Hervé zaslal ministru vojenství list,
v němž žádá jako zvláštní přízeň, aby byl
vřaděn do prvního plůku pěchoty, jenž půjde na
hranice.“

Polští sociální demokraté vydali provolání,
podepsané výkonným výborem své strany. V pro
volání se praví: „Epochální okamžik pro naši
zemi a náš národ nastává. Okamžik: pro započetí
boje proti věčnému nepříteli Polska, svobody a
evropské civilisace, boje proti carismu . . . Boj
proti ruskému carství je bojem s nejkrutějším
utlačovatelem národů, boj s tyranem Polska,
s nepřítelem svobody a našeho vývoje. Tento
boj je naší nejsvětější povinností, jestliže chceme
pracující třídě polské zářnou budoucnost přívo
diti, jestliže chceme svobodným národem býti,
který je haden státi se členem velké rodiny ná
rodů. Připravujeme-li se pro válku s carismem,
splňujeme povinnost nejen vůči sobě samým, ale
těž vůči celé pracující třídě Evropy .. . Hanba
a prokletí těm Polákům, kteří v okamžiku, kd
rozhoduje se o osudu naší národnosti, po bo
svých potlačovatelů, po bok carského vojska
vstoupili... Shlížejíce na snahy zrádců a lo
kajů s opovržením, připravujeme se k činům,
které nutny jsou, aby carismus byl co nejvíce
kráte poražen ... V solidaritě mocni, pro boj
velikostí a svatost naší věci nadšeni, očekávejme
budoucnost!“

Z Gelsenkirchenu telegrafováno 9. srpna:
„Ve zdejším průmyslovém úzení táhl dnes průvod
sociálních demokratů s prapory V pravicí a S
rudými prapory v levici ku pomníku Bismar
kovu. Tam složili sociální demokrati z pochodní

hranici, re rudé prapory a rozvinuli prapornárodní. S jásotem se opět vrátili.“

Na obecném sněmu zemí koruny české
r. 1556 ve středu po neděli provodní bylo kon
statováno, že král český Ferdinand I. žádal stavy
za obranu křesťanstva proti Turku. Tudíž usta
noveno: „Poněvadž ty všecky těžkosti na kře
sťanstvo Bůh všemohůcí pro hříchy naše do
pouštěti a rozličné divy a zázraky na obloze

nebeské 1 jnak ukazovati a jako nás k polepšeníživotův naších a od hříchův odstoupení napo
mínati ráčí, tehdy nic jiného nenejde, než že
hněv veliký Božský na nás pro hříchy naše se
vylévá . .. . Pro ukrocení jeho hněvu svaté mi
losti... takto se pokořitia k němu utéci máme.
Předkem, aby jeden každý sám upřímným a
skroušeným srdcem obrátě se k Stvořiteli svému,
hříchů aby přestal a za pomoc všemohúcího
Pána Boha žádal, tudíž při poddaných svých
takto nařídil: aby všech hříchův páchání, cízo
ložstva a hanebného vožralství nechali a v ne
děti svatou i v jiné svátky do kostela na kázání
slova Božího a ke mšem svatým aby se k ná
boženství scházeli... Což se pak pomoci
proti témuž nepříteli Turku dotýče, na tom jsme
se svolili a snesli: předkem jeho Milost Krá
lovská s komorou svou, knížata též s komorou
svou, statkův podle důchodův svých, páni,
rytířstvo, Pražané i jiná města, preláti, opa
tové, proboštové, jeptišky, kněží, farářové, kteří

legiátové, manové, dědinici, svobodníci, náprav
nici, dvořáci, svobodní rychtáři, kteřížkoli statky
pozemské i zápisné a jakéžkoli jiné mají, neb
platy komorní, v jednédaždé zemi i městské šo
sovní Šacovali, kromě těch farářův a kněží, kte
říž by na platích komorních aneb platův na stat
cích pozemských neměli, též také i ti, kteříž pe
níze na ourocích, listech aneb na jakýchžkoli
užitcích mají, tak jakž nahoře dotčeno jest, za
chovati se povinní jsou.“ Všichni „mají v listech
svých přiznávacích doložiti a se přiznati, co se
na jednoho každého zboží a panství šacunkův
zběhne a sejde, aby osoby volené k vybírání ta
kového šacuňku dokonale vyrozuměti mohly, co
jeden každý od sebe a poddaných svých z toho
Šacuňku dáti a spraviti povinen jest. A tak jeden
každý podle takového šacuňku z jednoho tisíce
kop grošův — českých dvanácte kop grošův
českých dátí má . . . Každá země má míti
svého mustrhera a přísežného colmistra, a týž
colmistr žádnému jinému takových peněz nemá
vydávati nežli podle mustruňku tomu lidu vá
lečnému, hejtmanu nejvyššímu polnímu, osobě
jeho, což na jednu každou zemi služby měsíčně
dáti se dostane, a cožkoli tak k sobě týž col
mistr přijme a vydá, z toho té zemi počet po
řádný bude povinen učiniti.

A mustruňkové aby se ode všech zemí na
jeden den v místech rozdílných drživali, a jest
liže by se to na kterého z rejtarů našlo, že by,
svého počtu koní nemajíc, k mustruňku odjinud
koní sobě vypůjčil anebo vozníky z vozu místo
jízdných do mustruňku vzal, takový aby od nej
vyššího hejtmana skutečně trestán byl.

Item, aby na jeden kůň rejtarům, zbrojným,
buď kopiníku neb střelci, na měsíc služby buď po
desíti zlatých rejnských, a k tomu ke dvanácti
jízdným vůz se čtyřmi koňi a ten vůz dvaceti
zlatých placeno a dáváno bylo; k tomu rytmistru,
kterýž by buď tři neb čtyři sta koní víc nebo
méně vedi, z každého koně jednoho na kuchyni
na měsíc jeden zlatý a na čtyři drabanty po
šesti zlatých; item, fendrychovi dva žoldy a dra
bantu jednomu jeho šest zlatých; item, kaplanu
dva žoldy; item, písaři polnímu dva žoldy; item
tulmači jeden žold; item, trubači, který zbrojný
a dobrý kůň pod sebou míti bude, dva žoldy;
item tomu, kterýž do vězení sází a německy se
jmenuje štokmastr nad třmi nebo pěti sty koňmi
dva žoldy a dvěma pacholkům jeho po šesti
zlatých rejnských; item, vachtmistru dva žoldy a
jeho drabantu šest zlatých . . . A tak od žádné
země přes toto vyměření lidu služebnému více
se dávati nemá.“

Úvěrní družstvo Eliška

Přijímá vklady na vkladaí knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky,

Papežské smírčí soudy.
J. Ježek o tom v „Hlasech katol. spolku

tiskového“ napsal:
>V V. století papež Innocenc I. je prostřední

kem mezi Římem a císařem Honoriem; papež Lev
J. Veliký mezi východní a západní říší římskou,
mezi Attilou a Římem. — Papež Anastasius II. byl
T. 496 požádán od krále Theodoricha a byzantské

ho císaře Anastasia [., by zprostředkoval mír, což
se mu za pomoci vyslanců, římského patricia Fe
sta a biskupů Cresconia a Germana skutečně po
dařilo. — Papež Jan II. prosil r. 533 krále gotského
o mír. —Papež Agapit I.odebral se r.336 na pros
bu gotského vladaře Theodata do Cařihradu, by
smířil ho s císařem Justinianem I. — Řehoř I. Ve
liký byl zvolen za rozhodujícího soudce mezi loit
gobardským králem Agilulfem, městem Římem,
exarchou a císařem. — Jan IV. dožádán za rozsu
dího mezi exarchou Theofilaktem a vévodou Gisul
fem z Beneventa. Události, kdy papežové objevují
se jako smírcové, vynikají zejména v VIII. století,
kdy papežové byll zároveň i vladaři a rozhodnutí
jejich mají tudíž ještě větší význam. — Tak papež
Řehoř II. zabránil velikému krveprolití mezi císa
řem Lvem Isaurským a Italii, a svou domluvou r.
716 polinul longobardského krále Luitpranda, by se
Lvem Isaurským se nespojoval. — Štěpán II. od
vrátil r. 752 svou výmluvností válku mezi Deside
riem a Rachisem. — Papež Zachariáš (741—752)
požádán od exarchy Eutychla a města Ravenny za
smírčího soudce; jemu se také podařilo smířiti
krále Luitpranda s Ravenňany. Týž papež získal
longobardského krále Rachise, že se mu pokořil,
a mimo to rozhodl při mezi Chikderichem II. a
Pipinem. — V IX. století byl papež Štěpán V. tá
zán o radu králem burgundským, jemuž poradil,
aby Ludvík, syn Bozoův, byl zvolen za krále. —
Papež Jan IX. (898—900) smířil krále Berengara
s Lambertem. — Jan XV. byl r. 985 žádán o roz
hodný výrok mezi králem Hugonem a Franky ve
při s Arnulfem, synem Lotharovým. Smířil také
anglického krále Ethelreda s Richardem Normand
ským, —-Lev IX. (1049—1054) smířil císaře Jindři
cha III. s vévodou Bohumírem Lothrinským a po
zději s Ondřejem, králem uherským. — Papež Vik
tor II. (1055—1057) svým slovem zamezil válku
mezi Jindřichem III. a Ferdinandem Kastilským. —
V Zotfeldu, kam sám cestoval, způsobil mír mezi
císařem Jindřichem a Bohumírem ©Lothrinským.
—. Alexander II. (1061—1073) snažil se smířiti
Jindřicha IV. se Sasy; podobně i Řehoř VII., jeho
nástupce. — Papež Urban II. (1088—1099) smířil
dva bratry, Rogera a Bohemunda. vévody Norma
nův, a mnohá ještě jiná knížata. — Řehoř VIII
smířil r. 1187 republiku Pisánskou a Janovskou. —
Papež Coelestin II. (1191—1198) sjednal mír mezi
Tankredem a císařovnou Konstancií. — Innocenc
III. (1198—1216) byl žádán za rozhodčího od Nor
véžska, Navarry, Portugalska, Armenie, Skotska,
Polska, Uher a Dánska. Sjednal mír mezi Jindři
chem Laskarisem a bulharským králem Ivanovi
čem. Na cestě do Pisy, kterou chtěl smířiti s re
publikou Janovskou, zemřel v Perugii. — Innocenc
IV. srovnal r. 1249 spor krále Václava I. se synem
králevičem Přemyslem Otakarem. Řehoř X.
(1271—1276) uzavřel mír mezi sicilským králem
Kariem, Janovem, Bononií a Benátkami. Jeho vý
roku dovolávali se Ghibelinové a Velfové, jemuž r.
1273 se podrobili. — Inmocenc V. sjednal r. 1276
mír mezi některými městy italskými a králem si
cilským Karlem. — Mikuláš IV. (1288—1292) u
stanovil podmínky míru mezi aragonským králem
Alfonsem, Karlem II. a Eduardem, králem anglic
kým. — Bonifác VIII. (1294—1303) byl smírčím
mezi Benátkami a Janovem, mezi Francií a Arago
nií, mezi francouzským králem Filipem Krásným
a anglickým králem Eduardem III. — Pamětihodny
jsou rovněž smlouvy, jež zprostředkoval papež Be
nedikt XII. (1334—1342) mezi Robertem Neapol
ským a Bedřichem Sicilským, jakož i smlouvy
Klementa VI. (1342—1352) mezi Francií a Anglií,
Kastilií a Aragonií, Toskánskem a Lombardskem.
Janovem a Benátkami, mezi Uhrami a Johannou
Neapolskou. — Mezi Janem II., králem francouz
ským, a Eduardem III., králem anglickým, byl
smírčím papež Innocenc VI.. jenž r. 1360 uzavřel
mír v Bretigny.

Anglii s Francií smiřoval rovněž Urban V.
(1362—1370). — Řehoř XI. (1370—-1373)—udobřil
Kastilii s Portugalskem, Aragonii s Navarrou. —
Kalixt III. (1455—1458)zamezil válku mezi císařem
Bedřichem a Ladislavem, králem uherským. — Mi
kuláš V. vyrovnal rozepře v italských republi
kách, pak spor mezi králem Alfonsem a vé
vodou Savojským. — Alexander VI. (1492—
1503) rozhodl v rozepři Španělska a Por
tugalska o hranice jejich území. — Aby sjed
nal mír mezi císařem Karlem V. a Františkem I.,
králem francouzským, papež.Pavel III., ačkoli byl
již stařec, vydal se r. 1536 do Nizzy. — Papež
Řehoř XIII. (1572—1585)prostřednictvím svého le
ráta Possevina vyjednal mír mezi Ruskem a Pol
skem r. 1582. — Když Rakousko a Španělsko ne
mohlo se dlouho shodnouti o Veltlin v kantonu
graubundenském, rozhodli u věci té Řehoř XV.

-Konečně uvádím papeže Lva XIII, jenž byl
požádán, aby mezi Německem a Španělském urov
nal některé neshody. Z uvedených zde stručných
dat je patrno. Že papežové vždy o to se snažili.
aby mír a pokoj mezi státy a národy bylzachován
a zlo i hrůza války od nich byla odvrácena. Kdybv
byl Napcleon III. r. 1870 papežem Piem IX. nabí
zené prostřednictví mezi Německem a Francií při
jal, nebyl by se dožil pokoření u Sedanu, kde byl



komise na základě mezd v městě obvyklých. Ji
nak nutno práce vykonávati zdarma, leč byla-li
odměna výslovně umluvena. Usnesení komise
vyžaduje většiny hlasů. Při rovnosti hlasů přijímá

se návrh, pro nějž se vá předseda.Blokáda pobřeží království černohor
ského. C. a k. řadový kapitán Antoním Casa
vydal 10. t. m. tuto deklaraci: Já podepsaný c.
a k. řadový lodní kapitán Antonín Casa, velitel
rakousko-uherských námořních branných sil v
černohorských vodách, prohlašují se zřetelemna
válečný stav trvající mezi rakousko-uherským
mocnářstvím a královstvím černohorským na zá
kladě svého zmocnění: 1. Dne 10. srpna o 12.
hod. v poledne začne skutečná blokáda pobřeží

podřízenými. 2. Tato blokáda vztahuje se na po
břežní pás mezi 42. stupněm 6 min. 4 vteř. a
41. stupněm 52 min. sev. šířky, počítaje v to

přístavy, zálivy, rejdy, ústí řek a ostrovy, které
leží uvnitř těchto hranic. 3. Loděm a plavidlům
spřátelených a neutrálních mocností jsoucím v blo
kovaném území poskytuje se 24hodinná lhůta
k vyplutí. Proti všem loděm, které poruší blo
kádu, bude se postupovali dle zásad mezinárod
ního námořního práva. — (C. a k. ministerstvo
zahraničních záležitostí notifikovalo tuto dekla
raci způsobem předepsaným mezinárodním prá

vem diplomatickým zástupcům pověřeným u c. a„ dvora.

Záložna v Hradci Král,
í Janské náměstí č. 168.
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Cirkevní věstník.
Zprávy diecésní. U příležitostizlatéhokněž

ského jubilea vyznamenání byli pánové: Jan Hejtmánek,
č. konsistorní rada, b. víkář, děkan v Bystrém, Msgr.
Pavel Rozínek, pap. tajný komoří, č. konsist. rada,
b. notář, duchovní správce na Skalce, Petr Čáp, č.
konsist. rada, školní rada, profesor v. V. V Litomyšli
jmenování skutečními rady a assessory b. konsistoře;
Jan Lašťovička, b. vikář, notář, děkan v. v. v Cho
těboři, Josef Malich, b. notář, děkan, farář v. v. v
Čáslavi, Josef Teplý, vík. sekretář, děkan, farář v. v.
na Král. Vinohradech, Jan Vaníček, b. notář, děkan,
farář v. v. v Karlíně, jmenováni čestnými konsistor
nímirady. Ustanovení jsou pp. JosefPátek,
farář ve Vrbici, farářem v Libici n. C., Jindřich
Schwarz, administrator v Deštném, za kooperatora
do Velké Úpy, Josef Pácal, administrator v Hnát
nici, za administratora do Střenice, josef Šumšál,
kooperator, za administratora ve Vysokém Ou
jezdě, Alexander Novotný, kaplan v Chrudimi,
za kaplana do Poděbrad, Josef Pivoňka, admi
nistrator v Libici, za kooperatora do Bojanova,
Hugo Bitterman, kooperator, za administratora ve Vr
bici, P. Kassian Hek, z řádu Milosrd. Bratří, ustanoven
za převora v Kuksu. — Zemřelí: vsdp. Msgr.
Ant. Pogerth, (V Vuln.), jubilar, papežský komoří,
kanovník strážce, rada a přísedící b. konsistoře atd.
+ 8. srpna, (naroz. 1833, vysv. 1855); vdp. Frant.
Michalitschke, (V Vuln.), rytíř řádu Frant. Josefa I,
b. vikář, děkan v Lanškrouně + 16. července, (naroz.
1846, vysv. 1873); p. Váci. Tejchman, (V Vuln.),
farář Libštátský n. o. v Nymburku + 2. srpna,
(naroz. 1851, vysv. 1876). — Uprázdněná místa:
Bischofsteinská praebenda při kathedrální kapitule,
od 9. srpna, děkanství v Lanškrouně, patron kníže
Liechtenstein, od 24. července, fara ve Vrbici, patron.
náboženská matice, od 1. srpna b. r.

Královéhradecká bankovní jed
nota v Hradci Králové úřaduje po čas
války pouze od půldeváté do dva
nácté hodiny polední, na což své ko
mitenty tímto činí pozorny.

0 Zprávy
. místní a z kraje.

Za + Momsignorem Antonínem Pogerthem, kanov
níkem kathedrální kapitoly u sv. Ducha. Z četných ztrát.
které utrpěla kathedrální kapitola úmrtém svých členů
za poslední léta, je zajisté úmrtí Msgra Pogertha nejbo
lestnější, protože zesnulý byl knězem zvláštních vlast
postí, Ač rodemyNěmec, byl Msgre Pogerth naprosto
spravedlivým k českým požadavkům, ovládaje češtinu

slovem i písmem dokonale a nečině žádného rozdílu,
kde.běželo o plnění povinnosti Před příchodem svým
de kapitoly působit zesnulý v duchovní správě na ně
meckých osadách. zastávaje úřad c. k. okr. školního in
epektora německých škol v okrese lanškrounském. V
kapitole působil přes 23 léta, vykonávaje svěřený ob

sáhlý referát se vzornou důkladností a neúnavnou svě
domitostí až do pozdního stáří, kdy tělesná choroba
znemožnila mu čimou službu v konsistorní | agendě.
Pravou zbožnost svou dokazoval zesnulý neobyčejnou
štědrosti, kterou podporoval všecky církevní a charitm
tivní podniky. Ačkoliv nevládl jměním, udílel podpory
aspoň z úspor svých skrovných přímů. Při všech svých
zásluhách a vzácných vlastnostech byl Msgre Pogerth
skromný a ke všem vlídný, takže získal si lásku všech,
kteří dovedou ceniti význam dobrého, ryzího charakte
ru. Želíme proto upřímně ztráty vzorného kněze a člo
věka, jenž zaslouží, aby zachován byl v dobré paměti.
— Pohřeb zesnulého církevního hodnostáře v nynější
pohnuté době a při nedostatečné komunikaci nemohl
ovšem vystihovati všeobecnou vážnost, jaké se zesnulý
těšil v kruzích diecésního duchovenstva, ale přes to do
stavilo se k pohřbu přes 30 kněží i ze vzdálených míst.
Církevní obřady v domě smutku vykonal vsdp. gen. vi
kář dr. J. Soukup za asistence kathedráhní kapituly,
načež celebroval v kathedrále pontifikální reguřem J.
Exc. nejdp. biskup a připojil tklivou promluvu o vzác
ných vlastnostech zesnulého. Pohřeb městem vedl vsdp.
gen. vikář, který také vykonal pohřební obřad na pou
chovském hřbitově. Kromě kněžstva zúčastnili se kon
duktu zástupcové měst. rady s p. nám. Russem, zástup
ci důstojnického sboru s p. velitelem Drřancourtem. ú
řednictvo c. k. hejtmanství s p. míst. radou Smutným,
c. k. kraj. soudu s p. vrch. radou Vodičkou, zástupcové
škol. úřadů s pp. řediteli, ctihodné sestry a jiní četní
přátelé a ctitelé zesnulého hodnostáře. Bůh | odplať
všecky jeho činy šlechetné radostí věčnou!

Městská rada dne 10. srpna učinila následující u
snesení: Z vinkulované vkladní knížky Králohradecké
spořitelny, na niž uložen jest fond pro stavbu lázní v
Hradci Králové, bude městským zastupitelstvem povo
lených 10.000 K pro nouzovou akci v době válečné vy
bráno a na novou vkladní knížku uloženo, z níž se bu
dou potřebné obnosy postupně vybírati — Za příčinou
zavedení knihovního pořádku ohledně břehů labských
č. kat. 280/14 a 280/15 ustanoveni byli důvěrníky pp.
Ant. Pokorný, mistr kominický a Václav Javůrek. ma
jitel domu v Hradci Králové. — Sociálnímu odboru po
stoupen byl přípis Svazu českých měst v král. Če
ském, v němž uvedeny jsou pokyny obcím a okresům
ve příčině organisace různých akcí pomocných po čas

války, zejména získání pracovních sil pro zemědělství,
uklidňujících, pokud se týče bezpečnosti vkladů v pe

ných do války a péči o nemocné a raněné atd. —Na
řízeno bylo, aby udržována byla čistota a pořádek v
obecním domě čp. 122. — Rozhodnuto bylo o některých
žádostech za chudinskou podporu.

Vyhláška v příčině železniční dopravy. C. k. želez
niční dopravní úřad v Hradci Králové sděluje s purk
mistrovským úřadem v Hradci Králové následující:
»Tímto dovolujeme si Vám oznámiti, že dráhou možno
dopravovati zásobniny všeho druhu a palivo jako v čas
míru do všech stanic bez výjimky, které jsou pro do
pravu zboží otevřeny. Osvědčení městských obecních
a politických úřadů není více zapotřebí.«

Žákovské sbory pomocné. Dle vyzvání školních ú
řadů mají býti utvořeny ze žáků středních škol v ny
nějších vážných dobách žákovské sbory pomocné k vý
pomoci jednak při pracích polních, v živnostech. v ob
chodech. v průmyslových závodech. k jednodušším
pracím a positkové službě veřejné, k podpoře akce
Červeného kříže a pod. Ředitelství ústavů královéhra
deckých (gymnasia, reálky, učitelského ústavu, dívčí
ho lycea. obchodní akademie, odborné školy zámečnic
ké) vyzývají proto své žáky a žákyně nejméně 1dleté.
kteří by se svolením svých. rodičů prací takových se
chtě'i súčastniti, aby se přihlásili buď korespondenčním
lístkem u svého ředitelství, nebo osobně zápisem do
příslušného archu v knihkupectvích pp. Melichara Píši
a Tolmana. V přihlášce nechť uvedou přesně svou ad
resu a druh prací, jež by chtěli a mohli konati. Žáci.
kteří v závodech, živnostech nebo při hospodářství
svých rodičů nebo příbuzných jsou již činní, nechť to
rovněž u ředitelství písemně ohlásí. P. T. korporace
zemědělské, obchodní a průmyslové upozorňují se na
zřízení žákovských sborů pomocných ze žáků zdejších
středních škol (gymnasia reálky, učitelského ústavu,
obchodní akademie, dívčího lycea, odborné školy zá
mečnické) a žádají se, aby v případě potřeby se při
hlásily o příslušné síly pomocné u ředitelství c. k. re
ářky neb obchodní akademie, — Ředitelství c. k. gymna
sia, reálky, učitelského ústavu, dívčího lycea. obchodní
akademie a odborné školy zámečnické.

Z rychnovského vlkariátu. © (Jubileum Msgra P.
Rozínka.) V neděli dne 9. srpna konala se o pouti v BF
lém Újezdě řídká slavnost, jež svou intimitou mysl nás
všech upřímně dojala a jež nesmazatelný zanechala do
jem u všech těch, kteřf přišli z bHzka i dáli, aby brali
na této tiché oslavě účast. Vsdp. Msgre Pavel Rozlnek
(>velebný pán ze Skařky«) slavil S0leté jubileum svého
kněžství. Ač mysl následkem válečného napětí vzruše
na, ač žně jsou v plném proudu, tož přece účastenství
bylo ohromné, jak si to také apoštol širého okolí. kněz
stynoucí svědomitým, obětavým plněním povinností. byl
zasloužil. Slavnost počala o 9. hodině ranní v zámecké
kapli na Skalce, kdež Msgre Rozinek drahnou fadu let
blahodárně působí. Procítěná blahopřání přednesli: pp.
starostové obcí Podbřeží a Skalky. křesťanská mládež,
školní dítky. p. řídící učitel. spolek záloženský a j. Po
té ubíral se malebný průvod ze Skalky do B. Újezda,
kamž dorazil o 10. hod., kdež již nepřehledné řady cti
telů páně jubilantových s toužebností čekaly. O čtvrt

na 11. hod. vyšel průvod, který zahájily školní dítky a
něžné družičky, z fary za hlaholu zvonů do skvostně
renovovaného chrámu Páně, kdež vykonány příslušné
modlitby a zapěno Veni sancte. Na to podal vsdp. vikář
Jos. Domašínský z Dobrušky myrtový věneček a berlu.
Okamžik to nejdojemnější, na který se tak hned neza
pominá. Na kazatelnu vystupuje rodák skalecký a od
chovanec páně jubilantův, profesor reálky z Kladna vsdp.
P. Dostál, který proslovil mistrnou, od srdce k srdcím
jdoucí řeč o trojím úřadě: učitelském, kněžském a pa
stýřském. Slovutný řečník zmínil se o zásluhách Msgre
Rozinka, které byly jak vrchností církevní tak světsloou
odměněny. Jubilant byl vyznamenán zlatým záslužným
křížem s korunou, jmenován tajným papežským komo
řím, bisk. notářem a čestným kons. radou. Řečník po
děkoval! p. jubilantovi za veškerou lásku jemu a všem
ostatním prokázanou a skončil s vroucím přáním, by
se na ctíhodném kmetu-knězi spinita slova písně:

>Až vyprší má hodim,
když v zem tělo se vrátí
tu zvláště, smírce laskavý,
rač o duši moc dbáti;
za všecko, co zde opustím,
rač vyměnit mi nebe,
bych v sboru svatých andělů

„ tam věčně slavil Tebe!«
Po tomto jímavém kázání celebrova) Msgre Rozínek
slavnou mši sv. za asistence 17 kněží a 1 bohoslovce,
při niž chrámový sbor za dovedné taktovky zasl. říd.
učitele a ředitele kůru p. Jos. Chláďka precisně před
nesl skladbu Říhovského. Zapěno Te Deum a uděleno
sv. požehnání. Pak ubírai se průvod zpět do fary, kdež
tlumočeno p. jubilantovi vřelé blahopřání. Jménem vika
riátu gratuloval slovy prostými a srdečnými vdp. vi
kář Fr. Tomíček z Vel. Ouříma a odevzdal p. jubilanto
vi skvostně vázané album s podpisy všech vik. kněží a
dekret Jeho Excelence, jímž byl jmenován skutečným
kons. radou a přísedícím konsistoře. Zřejmě dojat dě
koval Msgre Rozínek všem, kteří přispěli k oslavě jeho
jubilea. Při obědě přednesli zdravice: vdp. vikář Doma
šínský, Msgre Rozínek vzpomněl s vděčnosti sv. Otce,
císaře a Jeho Excelence, místní farář vdp. Fr. Audrli
cký. jenž velškých získal si zásluh o renovaci kostela,
projevil radost, že Msgre Rozínek slavil jubileum v ko
stele újezdeckém, vdp. farář Jelínek ze Skuhrova bla
hopřál jako duchovní správce farnosti, kdež se p. jubilant
narodil, a konečně p. starosta ze Skalky Grimm lituje,

bileum oslaviti. Z kněží se k slavnosti dostavili: vsdpp.
vikář Tomíček z Vel Ouříma Domašínský z Dobrušky,
děkan n. o. Ehl ze Solnice, profesoři Dostál a Černý,
faráři: Pohl z Dobré, Pohl z Liberka. Jelinek ze Sku
hrova. Novohradský z Černikovic Švorc z Lukavice
Rossler ze Solnice, duch. správce nemocnice Moravec z
N. Města, kaplani — kuráti: Falta z Dobré, Vosyka z
Rychnova. Holan z Dobrušky a 1 ctih. p. bohoslovec
Lugr ze Solnice; místnímu faráři vdp. Audrlickému a
kaplanovi-kurátu Machačovi vřelý platí dík. že všechny
přípravy k slavnosti vykonali a o její zdar se přičinili.
P. jubilanta došla ohromná spousta gratulací a omluv
ných dopisů četných kněží, kteří nemohli přijeti. K
těm četným gratulantům se připojujeme i my a voláme:
Deo propitio ad plurimos annos!

Marianská Hora. Den 19. července t. r. zůstane v
dobré paměti poutníků putujících na Mariánskou Horu
u Čermné. Bylť v týž den slavnostně posvěcen znovu
zřízený hlavní oltář, z jehož krásného uměleckého u
spořádání potěšil se všichni poutníci i přátelé cermých
uměleckých památek. K desáté hodině scházela se ze
všech stran procesí, také z místního farního kostela v
Čermné, za veliké účasti družiček a věřících. doprováze
ných místní hudbou a za zpěvu mariánských písní ubí
rala se na návrší k milému kostelu. aby poslechli ká
zání vys. důst pána Th. Dra Konežného, vicerektora
bisk. semináře v Hradci Králové, který s laskavostí
kázání se ujal. Velmi poučnými slovy vyložil význam
kostela poutního a posilnil ještě více lásku věřících k
Panně Marii. Kostelík byl přep'něn, přes to, že pro vě
řící německé národnosti venku kázal vld. pan farář
Karel Posner z Horní Dobrouče, který sám s procesím
přišel. Oltář posvětil pak splnomocněný od Jeho Exce
lence nejdůst. pana biskupa Doubravy vys. důst. pán
Th. Dr. Konečný za asistence místního vkl. pana faráře
Jana Suchomela a vlpp. kaplanů Gustava Nováka a
Lad. Kaubeho. Velice jsme litovali že této slavnosti
pro zaneprázdnění v duchovní správě nemohl býti pří
tomen vldp. děkan Černý z České Třebové, který
první práce pro znovuzřízení oltáře počal. V myšlence
této pokračoval jeho nástupce, nově nastoupivší vldp.
farář Suchomel z Čermné kterému též při velké obě
tavosti podařilo se myšlenku tuto uskutečniti. Oltář
dle návrhu arch. konservátora p. B. Dvořáka z Pardu
blc velmi vkusně a svědomitě provedl p. Jan Dušek,
sochař a řezbář v Chrudimi.

Různé zprávy.
Královéhradecká ©bankovní jednota

v Hradci Králové i v nynější krisi peněžní vy
plácí vklady beze všech obtíží ovšem pouze v pří
padech, kde jeví se výplata opravdu nalehavou.
Jest jistě velmi pěkným důkazem vyspělosti vkla
datelů, že v prvních dnech krise vůbec nikdo u
uvedeného ústavu vkladu nevybral, ačkoliv ban



Potěšení z pomalého, leč jistého postupu našeho
ylo by sl jen

přáti, aby každý uvědomělý našinec vzal si za
heslo, že veškeré své obchody — af vklady, af
výpůjčky — bude prováděti u ústavu svého,
který jest reelně řízen a zasluhuje plné podpory

katolíků. :
Na imdexu. Jak sděluje „Osservatore Ro

mano“, byla dána brožura badenského vůdce
centra, duchovního rady Wackera: „Zentrum
und kirchliche Autoritát“ na index. V podstatě
řeší se tu otázka, o které konal řeč Wacker v
Essenu, kde ostře polemisoval s tak zv. „inte
grály“ (směr berlínský) a kde mezi jinými pro
nesl tyto věty: »Při vší úctě a při všíoddanosti
k Církvi a jejím vůdcům, jež nám dal Bůh, nutno
říci se vší rozhodnosti: nelze pro Církev samu,
aby jejím knížatům, jejím hodnostářům byla pod
řízena politická strana centra . . . Biskup stojící
nad tuto stranu centra ve své diecési, to je dle
našeho názoru nemožno .. . Co tito přemrštěnci
chtí — to opakuji, že žádného nevyjímám, at
stojí jakkoliv vysoko, ať jsou stavu světského či
duchovního, ba já dodávám: přemrštěnce stavu
duchovního ize nesnadněji snésti než přemrštěnce
stavu světského, přemrštěnci stavu duchovního
mají větší zodpovědnost než přemrštěnci stavu
světského — to není možno pro centrum. To by
byl začátek brzkého konce.“ Zdá se, že tyto
věty zavdaly podnět k jmenovanému rozhodnutí
kongregace indexu. Ke zprávě té dodává „Kor
respondenz-Blatt flr den kathol. Klerus Oster
reichs“: „Třeba vyčkati, nepřijde-li ještě něco,
bližší precisování nebo jiné vysvětlení. Ostatně
byl prý Lev XIII.ve svém období předpapežském
také na indexu, biskup Procházka před krátkým
časem zakusil tento osud atd.

Pedagogický ústřední ústav pro říši
německou. Ďlesdělení ministerského ředitele dr.
Lewalda v říšském sněmu hodlá pruské mini
sterstvo vyučování zříditi ústřední ústav pro vý
chovu a vyučování a to za tímto účelem: I. aby
sbíral veškeren materiál tohoto oboru doma i
v cizině; 2. sebraný materiál aby v museu, vý
stavě, přednáškách, kursech učinil přístupným
širokým vrstvám; 3. aby konal a podporoval
studium na tomto poli; 4. pokud možno, aby
interesentům o všech těchto otázkách podával
potřebné informace. Ačkoliv. iniciativa vychází
z Pruska, nebude se působnost ústavu omezo
vati pouze na hranice Pruska. Budova bude
jako jubilejní dar města Berlína císaři zřízena na
Hegelově náměstí.

Rakouský vyslanec přijel z Cetyně do
Vídně. Dne 11. £. m. odpoledne přijel do Vídně

"vyslanec Otto s rodinou a vyslaneckým personálem
z Cetyně. Ku zpravodaji „Neue Freie Presse“ vy
alovil se takto: „Odjezd a cesta k hranicím černo
horským minula beze vši příhody. ©Nálada v zemi
byla spíše stisněná. Lid je poslední válkou velmi se
slaben. Je nedostatek peněz. „Dlouho“, pravil vysla
nec, „kolísalo rozhodnutí. Král klonil se spíše k mí
rové straně, k neutralitě, částečně také vláda. Ko
nečně zvítězila přece. strana pro solidaritu se Srb
:skem.“ Cetyně byla úplně klidná. Vyslanec a jeho
-rodina nijak nebyli obtěžování. Jednání vlády bylo
Jaskavé a korektní. Při odjezdu vyslance připojili se
k němu žena tajemníka německého vyslanectví v Ce
tyni a 4 Němci.

Mnoho bratrů na vojně. Rolník Karel
Marchl z Buschullrsdorfu u Frýdlantu má 8 synů
u vojska, z nichž 2 jsou u pěchoty, dva u ze
měbrany, jeden u námořnictva, jeden u dělostře
Jectva, jeden u I. praporu polních myslivců a
osmý nastoupil nyní službu jako branec. —
Z Hradce Králové povolán k vojsku majitel po
krývačského závodu p. Votruba, s nimž naru
kují zároveň jeho tři bratři z jiných míst. —
Zdejší kedet-aspirant p. Novák má nyní na voj
ně ještě 4 bratry. — Jan Holeček ze Slez. Před
městí rukuje se třemi bratry.

Všelicos. 6. srpna rozzuřila se v okolí Olo
mouce krutá pouře s krupobitím. Zvláště postí
zeny Tršice, které zaplaveny a při tom stržen
přivalem most, s nimž ve vlnách nalezlo hrob
několik osob, které s mostu odstraňovaly naku

v

haji na poli při sklizní obilí. — Při déle trvající
válce hrozí Rusku hlad, ježto letošní úroda jest
přes 20/, menší než loni a ježto ve všech €
vropských státech zakázán vývoz obilí. — Ma
ďarské dámy zvláště šlechtické usnesly se boy
kotovati jak zboží francouzského původu a fran
couzské toilety, tak i lázeňská místa. — Linecký
biskup dr. R. Hittmaier nabídl se nemocnici Mí
losrdných bratří za ošetřovatele; službu již na
stoupil. —

Předrozsudkem nad paní Caillanxovou.
Když 28. července bylo poslední přelíčení, advokát
Chenu vytýkal obžalované, že ačkoliv v soudní síni
často omdlela, neprojevila nejmenší slabosti před
mrtvolou muže, kterého zastřelila. Advokát zdůraznil,
že jde o promyšlenou vraždu provedenou bez sla
bosti předa po zločinu i mezi zločinem. Na to vy
vracel ironíckým způsobem systém obhajoby, pozů
stávající v tom, že se zodpovědnost za vraždu svá

luje na lékařskou vědu. (Dr. Doyen totiž ostře kri
tisoval, že prý lékaři začali pozdě Calmetta ošetřo
vati. Dr. Pozzi odbyl rázně kolegu, který tupil lékaře,
aby vražednou ženu vysvobodil.. Řečník dovodil, že
příčinou zavraždění Caimetta byl strach z uveřejnění
zprávy Fabrovy a kritisoval ostře úlohu Caillauxovou
v této záležitosti. Dodal, že by si přál zaujmouti,
místo státního zástupce, aby playdoval jménem Fran
cie a žádal potrestání zločinu. Advokát končil, volaje
k porotcům: © „Nepřejete si zajisté, aby na základě
vašeho nálezu mohly děti Calmettovy říci: Nenv již
ve Francii spravedlnosti !“ — Nu — také té
spravedlnosti nebylo, protože vražedná žena týž den
byla osvobozena. Nyní v čase válečném hned po
pověstném soudu Francie dokázala několikerým způ
sobem, že v ní vládnou místo spravedlnosti zákeřné

přepady.
V době pohnuté. Jak v Hradci tak v jiných

posádkových městech celé zástupy mobilisova
ných vojínů každodenně setrvávaly dlouho v chrá
mě. Celé čety reservistů přicházely ke kněžím žá
dat za slyšení zpovědi; mnoho vojínů modlilo se
růženec, aniž se ozvala jediná škádlivá poznám
ka od jejich kolegů. Zkrátka doba vážná působí v
myslích obrat. | vojín poznává, jaké idey ho nejvi
ce potěší a povzbudí, a proto nehledá uklidnění u
monistů. — Požidovštělý tisk v době války rusko
japonské všecko, co neslo značku ruskou, haněl
paušálně. Nyní, kdy nastala válka Ruska s naší
říší, všelijak úhořovitě kličkuje, snaže se korupční
poměry ruské stavěti do lepšího světla, než v ja
kém jsou. — Znovu vybízíme, aby každý zachoval
největší klid a rozvahu jak ve slovech tak v do
pisování. V době válečné totiž listovní tajemství
jest zrušeno.

Biskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové [%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

Za příčinou mého S0letého kněžského jubilea do
stalo se mi četných projevů přání. Proto a

všem
P. T. příznivcům svým vyprošuji od Boha blaha čaané
ho i věčného zbožnou modlitbou.

V Praze-Kariině, dne 9. srpna 1914.

Jan Karel Vaníček,
emer. os. děkan, bisk. notář a
a čest. bisk. konsistorní rada.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!
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Značné ulehčení v praní
poskytují

KARIN.
Jsou nejdokonalejší, prádlo netrhají, 80

lidně stavěné, přitom levné.

prací
stroje

Za původní ceny tovární nabízí

František Přibyl,
strojní zámečník a výroba vah

v Hradci Králové.

Též různé druhy mandlů,
máselniček, zahradních secích
strojků rozprodám.

Račte si tyto stroje bez závazku Kkonpě
v mých skladech prohlédnouti. .

. 



Dikůvzdání. ©
| Při velikém bolu nad rakví drahého, nezapomenutelného

vysoce důstojného pána

MaraAntonína Pogerthti,
Jeho Svatosti komořího a kanovníka strážce kathedrální

kapituly královéhradecké,

byly nám blahou útěchou přečetné projevy srdečné soustrasti
a veliká účast při pohřbu.

Děkujeme tudíž vroucně předně Jeho Excellenet nejdůst.
panu biskupovi Th.Dru Josefu Doubravovi za vykonání po- |
svátných obřadů a za slova útěchy i uznání. fá vedení prů
vodu vysoce důst. panu prelátovi a kapitulnímu děkanovi
Dru Janu Soukupovi.

Rovněž náš vroucí dík platí vysoce důstojné kathedrální
kapitule a vůbec všem veledůstojným pánům duchovním, kteří
v četném množství se shromáždili, aby prokázali v Pánu zesnu
lému poctu poslední.

Uctivě děkujeme slov. zástupcům úřadů politických, soud
ních, autonomních, školních, sboru důstojnického, městské rady,
školským sestrám.

Slov. p. MUDru Holečkovi platí náš dík za dlouholetou
obětavou péči.

| + Vroucí dík vzdáváme i všem jiným váženým příznivcům
zesnulého, kteří zármutek náš zmírniti se snažili darováním
věnců, účastenstvím při pohřbu anebo projevem soustrasti.

Všemzaplať Pán Bůhstonásobně!

Zarmoucené příbuzenstvo.

Za pečlivé vypravení pohřbu děkujeme pohřebnímu ústavu pana Richtra v Hradci Králové.

, Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodp. redaktor: AmtomisPochmom. —Tiskem Biskupskéknihtiskárny vHradci Králové.



Kulturní jiskry.
Jádro křesťanské sociologie. Napsal Dr. Fr.

Reyl, sídemníkanovník a docent křesť. sociologie
na bohosloveckém ústavě v Hradci Králové.

Nejen v katolické, nýbrž ani ve světské litera
tuře české není původního soustavného spisu, kte
rý by tak přehledně podával přehled obrovského
materiálu sociologické vědy, jako zmíněná kniha
Dra Reyla, jehož dřívější spisy >Reforma man
želství« a »Jádro sociální politiky« jsou úplně ro
zebrány.

Reylův nový spis »Jádro křesťanské soclolo
gle« obsahuje na 351 stránce čtyři části, z nichž
prvá »Význam křesťanské sociologle« podává po
všechné pojmy o Sociologii vůbec a křesťanské
zvláště, poukazujíc na důležitost studia nejnovější
této vědy, ale netajíc se nikterak s nesnázemi, kte
ré studium sociologie provázejí právě pro neustá
lenost jejího obsahu a vědecké metody. Kritickým
rozhorem sociologických škol Comtovy, Spence
rovy, Marxovy a Durkheimovy dospívá spisova
tel k. úsudku, že škola křesťanské sociologie má
pro svou soustavu nejspolehlivější základ ve sta
leté, byť i podceňované filosofii křesťanské. — Ve
druhé části »Individuum« sleduje spis historický
vývoj hodnoty individua a probírá přehledně při
rozená práva individuální: svobodu, rovnost, sou
kromý majetek, právo na existenci, sebeurčení a
mravní rozvoj osobnosti. V tom hlavně shledává
me samostatnou metodu Dra Reyla, že, vycházeje
ze základní myšlénky: »Jádrem sociologie je stu
dium individua ve společenském celku«, usiluje na
rozdíl od četných škol sociologických vystihnouti
podstatu a přirozenost jednotlivce, aby sestrojil si
spolehlivou základnu pro hodnocení společenských
jevů a útvarů. — Třetí část »Společnost« vykládá
všeobecné pojmy o základech, podstatě i účelu
společnosti a popisuje tři nejdůležitější útvary spo
lečenské: rodinu, stát a církev. — Čtvrtá část »U=
skutečnění sociálního ideálu praktickou sociologií«
věnována je praktické sociologii čili politice, po
jednávajíc o dvou pochybených typech sociální
politiky: individualismu a socialismu, a nalézajíc
v křesťanském solidarismu jedině správný klíč k
rozřešení palčivé sociální krise, která nezáleží je
dině v nestejnoměrně rozděleném majetku. ale
hlavně v úpadku všech individuálních a sociálních
ctnosti, které dříve blahodárně vyrovnávaly od
věké a nezměnitelné rozdíly společenské.

Spis Dra Reyla ve zhuštěném obsahu podává
orientaci o rozsáhlém studiu sociologickém, vyho
vuje svými četnými kritickými poznámkami a vě
deckým aparátem přísným „požadavkům vědec
kým. Při tom psán je však slohem přístupným a
namnoze i populárním, takže se hodí za četbu i pro
začátečníky v sociologii. S povděkem bude zajisté
přijato, že autor nevěnoval pozornost jen literatuře
katolické, nýbrž použil své sečtělosti i ve světské
české literatuře a uvádí na pravou míru moderní
spisy k obhájení katolického stanoviska. Po této
strance je spis Reylův zdařilou apologií křesťan
ského názoru společenského proti modernímu niči
vému subjektivismu. Bedlivý čtenář sezná, že ve
spise uloženy jsou nejen teoretické poznatky, ný
brž i četné praktické zkušenosti, jichž autor při své
25leté činnosti na poli praktické sociologie si zí
skal. Není nutno ani spis »Jádro křesťanské soci
ologie« mnohými slovy odporučovati, protože jmé
no autora a úspěch dřívějších jeho spisů jsou nej
lepší reklamou.

Spis byl vydán nákladem Politického družstva
tiskového, proto cena jeho 5 K zůstává v rámci
levných publikací zmíněného družstva. Vázaný
výtisk ve vkusné vazbě celoplátěné s ochranným
kartonem stojí 7 K. Objednávky vyřizuje obratem
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

Hrůzostrsšné bajky o Jesuitech rozpty
luje krok za krokem moderní badání. Jako do
vedli demagogové nekriticky zdobiti postavu Hu
sovu pozlátkem nejrůznějšího osvícenství, tak
zase strašili český lid Jesuitou jako bubákem.
Jesuita byl v pamfletech a zvláště v románech u
nás kolportovaných líčen jako hotová příšera.
Toto balamucení nabylo tak, velikého rozsahu,
že i katolík, který horlivě chrám navštěvoval,
otřásl se hrůzou, jakmile slyšel o Jesuitovi.
K tomu všemu demagogové, kteří líčili usvěd
čené zločince jako mučedníky a kteří se chápali
k provedení svých cilů prostředků nejpodvod

něfších, vymysleli si lež, že Jesuité jednali dle
zásady: Učel posvěcuje prostředky.“ Prý docela
tato zásada jest ivynálezem Jesuitů. Kdykoli
však katolíci žádali, aby pomlouvači podali dů
kázy svého prohnaného tvrzení, protivníci se vždy
odmičeli. Ale jako mořský příbojznovu a znovu
na břeh doráží, tak ničemná fráze, mrzačící histo
rii, hlaholila opět a opět.

Nuže,poslyšmeaapoň liberálního historika uvážlivého, který do dějin jesultského řádu v Če
chách důkladněnahlédí!

»

rnošt Denis o jesultech

napsal: „Byliťmystiky čilými, politiky nadšenými,
apoštoly diplomatickými.

V žádné době při jednom sboru nepodivo
váno se podobnému sdružení vědění dostatečně
hlubokého a prostoty sdílné, odříkání a ctižá
dosti, pokory a nádhery, nezlomnosti a oheb
nosti. Nebylo duše, k níž by nenalezli klíče. Ve
likou převahou jejich bylo, že bezpečného útulku
poskytovali lidem, jichž vědomí tak dlouho trá
peno bylo pochybnostmi ... Katechism, který
Canisius složil ve Vídni, byl podivuhodný svý
mi otázkamí tak dobře spiatými svými odpo
vědmi stručnými, jež nezůstavují místa ani bludu
ani dvojsmyslu. Na sta nových vydání dostalo
se mu, a na sta tisíc duší přinavrátil.“

O „svobodomyslných skutcích“ sektářů
vůči Jesuitům poznamenává Denis: „Cesta skrze
Německo (do Čech) byla trapná: trýznili je, ka
mením házeli po nich, nutili je, aby v postní dni
maso jedli. Konečně dne 18. dubna r. 1556
přišli do Prahy ... Lid (v Čechách) neustále
byl na nejvýš nepřátelský, věřil všemu udavačství
proti nim; vytloukána jim okna a přezdíváno
jim synů Jidášových. Z počátku arcikníže k za
mezení výtržností musil jim odporučiti, aby ne
ukazovali se na ulici. Utraguisté (husité) hlasitě
mluvili v jejich kostelích, blížili se k těm, kteří
se zpovídali, aby je poslechli; když vystaven byl
hrob Boží, mnozí chodili okolo oltáře s klobouky
na hlavách a vysmívali se těmto modlářským (?)
obřadům.“ — Jinde praví Denis o Jesuitech:
„Setkáme-li se s nimi v historii nebo v životě,
bezděčně pocítíme k nim úctu, často jakousi
sympathii a někdy šetrný obdiv. Jsouť skromní
a učení, milí v obcování, oddanost jejich jest
upřímnáa svůdná,zbožnost shovívaváa
laskavá, tvrdší jsou k sobě nežli
k jiným, znají svět a ač ovládají jej, povrhují
jím; nad ně nikdo lépe nedovedl loviti duše, a
po svém zakladateli zdědili neodolatelné kouzlo
a schopnost, býti každému vším.“ (Denis-Van

čura: jones samostatnosti české, 456, 460, 464- 465.
Denis ovšem se svého liberálního stano

viska jim vytýká, že více dbali poslušnosti než
pěstování věd, že se odříkali vlastní vůlea j. v,
Ale tyto výtky pranic nezastiňují svědectví, které
vydal o svatosti jejich života, o ideální horli
vosti, ochotě k mučennictví — zkrátka o těch
vlastnostech, které vyžadoval na knězích
právě Hus. Před Jesuity se bouřilo proti kato
lickému kněžstvu proto, že se oddávalo svato
kupectví a životu příliš světskému. Proti Jesuitům
však vzkypěla protestantská žluč právě pro jejich
křišťálovou bezúhonnost. Jesuité byli hned s po
čátku týráni, jakkoli jim nemohl žádný český
protestant anebo husita vytknouti ani nejmenší
mravní úhonu. Vztekle se psalo v protestant
ských spisech o „sektě jezuitské“, ale přece ani
v těch fanatických řádcích nenacházíme obvinění
Jesuitů z života pohoršlivého. Protestanté však
byli daleko snášelivější k chybujícím tehdejším
mnichům a světským kněžím katolickým, kteří
žili světácky, než k Jesuitům. Věděli dobře, že
právě jesuitšti asketové jsou jim soky nebezpeč
nějšími pro svůj evangelický život, než kněží
jiní. Jestliže se nyní chválí Hus výhradně pro
svůj příkladný život, jestliže se právě z té při
činy vychvalují velice i Čeští bratří, proč se
chvála rázem zastavuje právě před Jesuity? Tito
přece i nad asketické sekty vynikají velice svou
přímostí. Nepomáhali si ve svízelích a pro
následování dle vzoru českých sekt vykrucová
ním, zamlčováním některých svých článků vírya
svých cílů. Byli knihou zcela otevřenou. A ejhle
— přece posud straší v hlavách zfanatisovaných
vybájené jesuitské strašidlo, které se považuje za
daleko horší, nenávistnější a Istivější, než jak se
líčí kněží katoličtí jiní. Jestliže historie opravila
již tolik pověr v příčině Husa, má povinnost od
straňovati i ty zakrslé pověry, které zlehčují řád
jesuitský.

O ambrosiánské knihovně milánské na
psaly v č. 48. „Naše Listy“: Kardinál-arcib. Fre
derico Borromeo — narozen roku 1564, zemřel
r. 1631 — založil v italském městě Miláně vel
kolepou, nádhernou budovu, již od základů zří
dil a nazvalke cti patrona milánského sv. Am
brože „Bibliotheca Ambrosiana.“ Chtěje opatřiti
ji náležitě knihami a rukopisy, daroval především
ji ty, které již s velkou námahou a značnýmí
obětmi peněžitými sám sebral a mimo to vyslal
osm z nejvzdělanějších a nejzkušenějších mužů,
jaké se mu podařilo nalézti, aby je skupovali

Italii, Francii, Španělsku,Německu, Flandrech,o

Řecku, na Libanoně a v Jerusalemě. Tím způ
sobem se mu podařilosebrati na 30.000 svazků
tištěných a 14. rukopisů. S knihovnou spojil
kollegium doktorů (bylo jich 9 a vydržoval je,
dokud žil; když pak na tyto výlohy pravidelné
příjmy nestačily, byl omezen počet jich na 2)j
úkolem jejich bylo pěstovati rozličné vědy, the

ologii, dějepis, literaturu, církevní starožitnosti,
východní jazyky, a každý z nich byl povinen
vydati nějakou práci o látce, jež mu byla svě
řena; spojil s ní kollegium řečené trojjazyčné,
pro studium řeči řecké, latinské a italské; kolle
gium chovanců, kteří by v těchto vědách a řečech
byli vzděláváni, aby později sami jim učiti mohli;
spojil s ní tiskárnu východních řečí, totiž he
brejské, chaldejské, arabské, perské a armenské;
galerii obrazů, soch a školu pro malíře a so
chaře. Pro tyto bylo mu možno najíti vzdělané
profesory; co ostatních se týká, nelze líčiti, jakou
práci mu dalo sbírání knih a rukopisů; mnohem

řečí, jež tenkrát v Evropě ještě méně byly pěsto
vány než nyní; a bylo-li nesnadno najíti písmeny,
jak těžko teprve bylo najíti schopné muže! Z
pravidel, které vydal pro užívání a správu kni
hovny, lze poznati, že měl kardinál Bedřich Bor
romeo na zřeteli trvalý prospěch; účel to, který
nejenom sám sebou byl krásný, nýbrž v nejedné
příčiněduchaplností a ušlechtilostí svou daleko
předčil všeobecné zásady a zvyklosti oné doby.
Předepsal knihovníkovi, že má udržovati styky
S nejučenějšími muži v Evropě, aby měl od nich
zprávy o stavu věd a o nejlepších knihách všech
oborů, by je mohl zakoupiti; předepsal mu, že
má studujícím oznamovati knihy, kterých neznali
a které by jim mohly prospěti; nařídil, aby všem,
ať jsou obyvateli milánskými nebo Cizinci, po
skytla se příležitost i čas užívati jich dle potřeby.

Takový účel musí se nyní zdáti každému
zcela přirozeným a se založením knihovny ne
zbytně souvisejícím. A v dějinách knihovny, jež
sepsal, obvyklým v tehdejší době ozdobným slo
hem, jistý Petr Pavel Bosea, který tam byl knihov
níkem po smrti Bedřichově, výslovně jako zvlášt
nost se uvádí, že v této knihovně, soukromníkem
založené a skoro úplně jeho nákladem zařízené,
knihy jsou tak umístěny, aby je obecenstvo vi
dělo a že se vydávají každému, kdokoliv o ně
požádá, ba, že se mu dá i židle, papír, péro a
inkoust, aby si mohl učiniti potřebné poznámky;
kdežto v leckteré jiné znamenité veřejné knihovně
v Ktaliinelze knih ani viděti, poněvadž jsou za
vřeny ve skříních, z nichžto bývají vyňaty jen
tenkrát, když úslužnému knihovníkovi se zalíbí
na okamžik je ukázati; aby se navštěvovatelům
poskytla příležitost je studovati, o tom není ani
řeči. Obohacovati tedy takové knihovny bylo
tolik, jako učiniti knihy úplně nepřístupnými; bylo
to obdělávání půdy mužem, jakých bylo a jest
doposud málo. Jaké účinky mělo toto založení
Borromeovo na obecné vzdělání! Nyní má am
brosiánská knihovna 150 tisíc svazků knih a asi
15.000 rukopisův.

Od roku 1769 založeno přičiněním Čecha
Karla Mensingra při ambrosiánské bibliothéce od
dělení slovanské, které roku 1882 mělo 2500
čísel, 300 map zeměpisných a asi 5000 časopisů.
S ambrosiánskou bibliotékou spojena jest též
galerie děl uměleckých, mědirytin, obrazů a kreseb.

Výroba kovových peněz. Od roku 1892,
roku to rakouské valutní reformy, která nám dala
korunovou měnu, bylo v mincovně raženo 1625
milionů mincí v ceně 1121 milionů korun. Nej
důležitější procedurou není ražení této půldruhé
miliardy mincí, nýbrž „vyrábění“, neboť vlastní
ražení, dík moderním strojům, je prováděno
rychle. Nejdříve musí býti připravena „litina“
Zlato nebo stříbro se s mědí roztaví a roztave
ná směs se naleje do kadlubů. Když vychladne,
je mezi ohromnými válci rozválena v kovové
pruhy síly mince, jež má býti z nich ražena. Z
pruhů se pak vysekávají plíšky velikosti mincí.
Při dosavadní manipulaci pokryjí se vždy plíšky
okysličenou vrstvou, která musí býti odstraněna.
Plíšky se čistí, neb jak zníodborný výraz, „drh
nou“, až okysličení zmizí a plíšky se třpytí.
Nyní se jednotlivé plíšky váží, mají-li správnou
váhu. Jsou-li plíšky těžší, přibrousí se ručním
nebo strojním pilníkem, až mají náležitou váhu.
Pak přidou plíšky do razícího stroje. Když vyjdou
ze stroje, znovu se musí každá mince prohtéd
nouti, nemá-li snad nějakou chybu. Dobré jsou

úzkostlivou, pomalou manipulaci vyrobila vídeň
ská hlavní mincovna za dvacet let 1:6 miliard
mincí, to jest 270.000 mincí denně a při devíti
hodinové denní práci 30.000 za hodinu a 500 za
minutu K dopravě tohoto množství mincí, jež
váží dohromady 5-7 mil. kg, bylo by třeba, kdyby
mělo býti transportováno najednou, 281/, pěších
pluků o 4000 mužích. Jen zlaté dvacetikoruny,
seřazené vedle sebe, pokryly by cestu z Vídně
do Pulje, postaveny vzhůru, daly by sloupec, vy
soký 42.000 metrů, tedy 320krát tak vysoký, jako
věž Štěpánského kostela. Ještě větší číslice dává
ovšem statistika ražených stříbrných korun. Ty,
seřazeny vedle sebe, daly by sloupec dlouký

okrýti traf Cařihrad—
Bělehrad—Pešť —Vídeň—Paříž—Londýn.



Magr. dr. Robert Neuschl +. V Nedvědici
zemřel dne 9. t. m. dr. Robert Neuschi,
profesor alumnátu brněnského, jehož jméno čestně
je zaznamenáno v dějinách české katolické Mo
ravy a který patřil do prvních řad katolických
vědců současné doby. Kdoviděl jen jeho veliký
spis dvoudilnou křesťanskou sociologii, pochopil
snadno, jak obrovský materiál vědecký dr. Rob.
Neuschl ovládal a zpracovati chtěl. A kolik zna
menitých pojednání a článků napsal do časopisu
katol. duchovenstva, do „Hlidky“, do různých
časopisů homiletických, politických, nechceme
zatím ani vypočítávat. Neboť dr. Neuschl celý
svůj život zasvětil pilné a svědomité práci. Dr.
Robert Neuschl naroz. 20. ledna r. 1356 v Jimra
mově, vystudoval gymnasium a theologii v Brně.
Vysvěcen byl 16. července r. 1879. Kaplanoval
v Nové Vsi u Hodonína, pak vyslán byl na
„Frintaneum“ do Vídně a tam promován byl
r. 1885 na do doktora theologie. Vrátiv se do
Brna, byl nejprve docentem fundamentální theo
logie při bohosloveckém ústavě; r. 1889 stal se
řádným profesorem katolické mravouky na témž
ústavě. Assesorem biskupské konsistoře byl od
r. 1894. Před čtyřmi lety jmenován byl čestným
kanovníkem v Brně. Msgre Neuschl byl nejenom
dobrým vědátorem a výtečným učitelem, byl
vzácným člověkem a vzorným knězem. I politicky
vystupoval. Býval opravdovým slavnostním řeč
níkem na schůzíchkatolicko- politických jednot.

Sufražetky u domácnost. „Nár. Listy“
sdělují, že počet sňatků v Anglii klesá, za to
však přibývá rozvodů. Citují anglický list: „Nelze
popřít, že mají na tomto úkazu vinu sufražetky,
jejichž zločiny sahají do nebe. Ne5of, který muž
by chtěl založiti rodinný krb se stvořením, u
néhož by nebyl jist, že mu při různosti názorů
nerozbije hlavu pohrabáčem, nebo že na něj ne
vypálí několik ran z browningu? Mimoto nebylo
by jistě žádnou radostí, být ženat se ženou,
která místo aby jako její matka a babička, sta
rala se o domácnost, při každé příležitosti běhá
po schůzích a demonstracích a právě, když by
ji bylo v domácnosti nejvíc třeba, odpykává si
na policii svůj trest. Protože sufražetství jako fa
natická duševní epidemie mate hlavy dnešních
žen a stále hrozivěji se rozmáhá, nemůže se nikdo
diviti, že se uzavírá tak málo sňatků.“ Aby to
muto sociálnímu zjevu přišel na kořínek, uspo
řádal týž list anketu mezi svými čtenáři, jsou-li
manželství a sufražetství opravdu takovými kon
trasty, jak se zdá. Přišlo mnoho odpovědí, ně
které velice zajímavé. „Věc není tak strašná“,
píše jeden čtenář, „jsem již tři leta ženat se su
fražetkou a nemohu si právě stěžovat. Má žena
má sice ve zvyku projevovat své názory hodně
energicky, protože jí však skoro vždy přizvukuji,
jsou u nás zřídka neshody. Když však musí své
konflikty s veřejnou mocí odpykávat ve vězení,
jsem: na venkové u příbuzných a tam mi také
není zle.“ Jiný dopis zněl: „Vdané sufražetky
málo kdy vystupují veřejně, většina výtržností
pochází od sufražetek svobodných, které svými
demonstracemi patrně chtějí vzbudit pozornost
mužů, aby tímto, poněkud neobvyklým způsobem
dostaly se pod čepec.“

Soclalistické »Plameny« píší: »Oslavy památ
ky Husovy zvrhají se.v ceremonie bez vnitřní o
pravdovosti. Různé vlastenecké korporace Husa
oslavují, aniž by oslavy ty pojímaly hlouběji. Vy
zvedují Husovy ctnosti, ale sami jejich lidé holdují
nectnostem. Vyzvedují Husův odboj proti Římu,
a sami se Římu koří, trčí v církvi, dělají jí ústup
ky, dodávají jí lesku při parádách, chod do jejích
kostelů, kněžím vzdávají všemocné spocty atd.
Opravdově uctívá Husovu památku jen ten, kdo
si osvojí jeho ctnosti, pro které ho oslavuje. Jinak
je každá oslava vrcholem hnusného pokrytectví,
podobného na př. asi tomu, jako kdybychom ně
koho chválili, že je abstinentem a sami se opíjeli
kořalkou! Proto také organisované dělnictvo so
ciálně-deznokratické nemá důvěry k oslavám, jež
pořádají různé vlastenecké strany a korporace.«

Dvojí loket. Před Božím tělem ozývají se v
liberálních listech hlasy, jaké že je to barbarství,
káceti stromy a zdobiti oltáře a vypočítává se i
ztráta národního jmění. Letos (a jiná léta také)
dne 26. června »Lidové Noviny« píší s nadšením:
>Svatojanské ohně na Valašsku jsou každoročním
dostaveníčkem východomoravské inteligence a
všech přátel bezkdyských hor. Také letos sešlo
Se v úterý 23. června večer na Radhošti a Pustev
nách několik set turistů z celé východní Moravy,
vedle četných hostí z Olomouce, Prostějova, Tě
šína atd. Mlhy, které od rána halily hory v neprů
hledný svůj háv, ztratily se před 9. hodinou ve
černí takřka rázem a celý kraj od uherských hra
nic až daleko doSlezska zaplanul tisíci ohni. Ú
častníkům naskytla se tak podívaná, jaké nemůže
nabídnouti veškerá ostatní Morava. Kdo z výlet
náků byl na ohni poprvé, jistě sí umiňoval, nezme
škati této krásné příležitosti ani v příštích letech.<

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

dnu abeol. c. k. stát, školy řvsbářskéBOHUMILABEKAvHOŘEKUTNÉ.

Národohospodářská hlídka.
Ze zákonu o pvdpoř. rodin mobilisova

mých osob. Na vyživovací příspěvek a příspěvek
na nájemné nemůže býti vedena exekuce. Ne
může býti zabaven, ani zjišťovacími opatřeními

postižen. postoupil ho jinému nelze. Zastaveníjest bez účinku. Navyživovací příspěvek lze vy
brati si předem zálohu. Zálohu může poskytnouti
obec nebo jiná korporace a ústav, nebo některý
c. a k. zastupitelský úřad. Zálohy, na vyživovací
příspěvek udělené, budou sraženy při jeho vý
platě pokladnou, které jest svěřeno jej vydávati,
jakmile pokladna bude řádně vyrozuměna o po
skytnutf zálohy. Hejtmanství mají dávati pozor
na všechny důležité změny poměrů rozhodných
pro další trvání nároku, úřad pobytu na změny,
které nastanou v poměrech příslušníků, domov
ská obec na změny v poměrech osob k aktivní
službě povolaných. Obce jsou zavázány spolu
působiti při provádění tohoto zákona. Hejtmanství
může zříditi také zvláštní důvěrníky, aby konali
vyšetřování. Uřad důvěrníka jest čestným. Ode
přen nebo složen může býti toliko od osob, které
mají právo odmítnouti volbu do obecního zastu
pitelstva. Ustanovení o důvěrnících má poskyto
vati možnost, aby zejména ve větších střediskách
obyvatelstva, ve velkých městech, odpomoženo
bylo panujícímu nedostatku vhodných vyšetřo
vacích zřízenců úředních. K důvěrnickému úřadu
způsobilé osoby mají býti zvoleny, nejpozději,
když lze očekávati mobilisaci, jejich ustanovení
za důvěrníky má se státi však teprve, když mo
bilisace nebo jiné svrchu uvedené okolnosti na
stanou. Důvěrníci mohou býti organisování tím
způsobem, že se jednotlivým z nich svěří pou
čování a kontrola ostatních. K tomuto opatření
je však třeba, aby bylo schváleno místodržitel
stvím.

Vybírání vkladů v peněžních ústavech
z neodůvodněných obav. Následkem válečných
poměrů v našem mocnářství zavládnuvších na
stalo jisté znepokojení u vkladatelů peněžních
ústavů, které se projevilo zvýšeným vybíráním
peněžních vkladů. Bylo-li znepokojení a vybí
rání to vyvoláno obavou před státní konfiskací
vkladů ve prospěch potřeb a účelů státních, po
ukazuje se na to, že dokonce ani nepříteli dle
práva mezinárodního nebylo by dovoleno sáhnouti
na peníze v peněžních ústavech uložené a že
tim méně ovšem může býti řeči o konfiskování
státní správou peněz v úvěrních ústavech ulo
žených. Ježto pak, jak zkušenost učí, vklady z
planých obav vybrané sotva již do peněžních
ústavů v původní výši se vrátí, jest ve vlastním
zájmu vkladatelů, aby vybíraly vklady jen v pří
padě skutečné a nutné potřeby. Die zpráv na
žemskou správní komisi králov. Českého došlých
vykazuje též většina okresních hospodářských
záložen v posledních dnech zvýšené vybírání
peněžních vkladů. Zvýšeným těmto nárokům vy
hověly okresní hospodářské záložny plnou měrou.
Aby však vybírání vkladů nedálo se nad pro
kázanou potřebu, pokládáme za svou povinnost
upozorniti veškero obyvatelstvo zdejšího okresu,
že ani v dobách válečných není pro vkladatele
okresních hospodářských záložen pražádné pří
činy pro znepokojení ohledně bezpečnosti vkladů,
za něž ručí veškeré jmění záložny a nemovité a
movité jmění všech rolnických dlužníků, jimž ze
vkladů zápůjčky za zákonných jistot jsou po
skytnuty a že příčiny takové není ani pro vkla
datele peněžních ústavů jiných. Okresní výbor
v Hradci Králové, dne 6. srpna 1914. Okresní
starosta: Hynek Srdínko, v.-r.

Výstraha. Z presidia c. k. místodržitelství
se oznamuje: Vyskytly se případy, že nesvědo
mití lidé rozšiřovali nepravdivé pověsti o zne
hodnocení bankovek rakousko-uherské banky,
aby od lehkověrných osob vylákali bankovky
pod jejich jmenovitou hodnotou. Pověsti tyto
našly podpory v té okolnosti, že po několik dní
všeobecnou se stala poptávka po kovových pe
nězích. Jak se samo sebou rozumí, jsou pověsti
takové naprosto bezdůvodné. Bankovky, vydané
rakousko-uherskou bankou, mají právě takovou
cenu jako kovové peníze a musejí od každého
podle jejich plné jmenovité hodnoty přijímány
býti. Obyvatelstvo se vybízí, aby ve všeobecném
zájmu u nejbližšího orgánu veřejné bezpečnosti
(policie, četnictva, obecního úřadu atd.) ihned
udalo jak případy rozšiřování výše blíže ozna
čených pověstí, tak také případné pokusy vymě
ňování bankovek pod jejich cenou, by proti to
muto podvodnému jednání trestně zakročeno býti
mohlo. Nepřijímání bankovek, rakousko-uherskou
bankou vydaných, ve všeobecném platebním styku
jeví se jednáním nebo opomenutím proti veřej
ným ohledům a bude trestáno, pokud jednání to
nespadá pod všeobecný trestní zákon, podle
ustanovení Nejvyššího rozhodnutí ze dne 16. září
1857, vyhlášeného ministerským nařízením ze dne
3. září 1857, č. 198 ř. z., peněžními pokutami
od 2—2% K nebo vězením od 6 hodin do 14 dnů.
C. k. místodržitel: Thun.

Potrestaný lichvář. Dne 29. července do
poledne přišel v Plzni do obchodu fy Lóowy
Glaser dělník Martin Němec z Nezbavětic a žádal

4 kg soli. Theodor Lówy prohlásil, že žádné soli
nemá. Právě když takto dělníka odbyl, byl
v krámě policejní asistent Mattas se strážmistrem
Klasem, aby vykonali přehlídku zásob. Ti zadr
želi dělníka, provedli prohlídku a našli v zásuvce
sůl a ve skladišti otevřený pytel soli. Dále bylo
oznámeno, že Lówy prodával kilogram mouky za
52 haléřů. Na Lówyho podáno oznámení a okres.
soudcem r. z. s. Hannerem odsouzen byl pro
přestupek dle $ 482. k peněžité pokutě v obnosu
100 korun, v případu nedobytnosti do vězení na
10 dnů. Současně i c. k. okres. hejtmanstvím
byl zmíněný obchodník pokutou potrestán. Nejen
on, ale i ti druzí, a v jiných místech, kteří mají
lichvářské sklony, dají si snad nyní na sebe
pozor.

sílícía chuťpovzbu-víno ačné nahořkléPzujícífrancouzské uti, jediné
od firmy

L.Violet, Thuir (ve Franaii).
Všude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Jesef Svoboda, Praha, Mrál.

Vinohrady čís. 1094.
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Parní mlékárna
Nejmodernější zařízení. Pečlivá čistota.

VARHANY HARMONIA
PIANINA

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU

ZNAMENÁNÍ

CÍs. AKRÁL.DVORNÍ ZALOŽENO ROKU
DODAVATEL. 1869.

PON MVR OTOK

chle zhotoví uměl.Vazbukabčs;
Richarda Šimáčka

w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Veledůstojnému
duchovensivu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
rmějtí veškeré kostel.í uádvvy a
náčiní a to: monstrance, kalichy
aibáře, nádobky, paténky, paciAk
rvícny,lapy, kaaltelnice,kro .
atd. ové © , předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí a
r obni zlatí astříbří nebo proti do
platka za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na v
kázku franko bes závsznosti koupě,
Vássa posílá posvěcené.Prám .
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JAN STANĚK,
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Praha-L-970., al. Karoliny Světlé, čís. 13. 2.
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JB ds vu | Al soba“ P sdvkí4 0 se : ko Bohu, fi olgl;ho Pán z,údolí slz .k.životu 1 1

B Pepé daléhal4 ší příboj diašok sla, hukot meke stupňosaj,se v.haRlei Vřmvu, stídbrovlásý krňetdo nooo kkS echu hledál přemocibouři vřelou lás
křesťanskécharity— ažz bledérukykormidlovypadlo... o
. Zemřel kněz věru veliký, který chtěl.všecka noviti v Kristu upřímně. Zesnul! velepastýř
který obrovskému stádci, ekládajícímu,se A národů nejrůznějších byl otcem Anejapravedlivějším.|Odešel
učitel, který ohnivými slovy dokazoval, kde hledati nejbezpečnější přislav klidu pro duše: zemdleně.
Stále zmatenější a zoufalejší poměry v táborech protikřestanských, nezdařené rozběhy Ižiprorokůssvědčily,
že jest nejvyšší čas, aby lidatvo svorně se dalo dráhou, kterou Pius X. naznačoval. —

Byl knížetemmíru,: lídumilem nejčístělhozrna. Právě proto, že býl.z rodu chudičišěho,na
hlédl bledé bídě.přímo.v tvář. Vysoké„hodnosti ho ň oslnily, protože věrnou jeho -průvodkyní:po celý
život byla vzácná, neobyčejná pokora. A pravi-ll sv, Terezie,že pokora jest pravdou, tu skromný ná
stupoe sv. Petra nejjasnějším okem poznával skutečnou tvářnost spletitých poměrů sociálních času ny
nějšího. V době, kdy tak zv. lidoví zástupol začnou se pyšniti po nabytí moci jako knížata, velilzý kmet
římský stále měl před zrakem prostotu a obětavost svatých rybářů, které Kristus za apoštoly povolal.

Sv. Otec Pius X. narodil se 2. června 1836 v Riese u Trevisu z chudých rolnických rodičů.

U věku 22 let posvěcen na kněze, pracoval po dvacet let na vinici Páně v několika menších obcích.
Biskupem stal se r. 1884, patriarchou Benátským r. 1893. V Benátkách rozvinul velikou činnost so

oiální a oharitativní. Konečně 4. srpna 1903 zvolen za papeže a 9. erpna slavně intronisován. Za svého
jedenáctiletého pontifikátu zjednal si o lidetvo zásluhy nesmírné jak svou prací nábožensko-reformační.
tak činností sociální a smírčí.

Tomu, kdo se snažil tak vytrvale o mir na zemi, dá zajisté Pán života i smrti. pokoj věčný,
sladký, nerušený. Andělé Boží nechť duši šlechetnou přivedou ke Kristu, aby se spojila e Tím, po
Němž tak vroucně toužila!

Pastýřský list papeže Pia X.
© válce ke katolíkům celého

světa.
Zatím co téměř celou Evropu strhuje vír běd

né války, která každého, kdo jen trochu rozváží
její nebezpečenství, pohromy a následky, zajisté
skličuje žalem a hrůzou: nemůžeme ani My sami
zůstati hluboce nedotčeni, necítiti v duši trpký bol,
máme-li na starostlivé mysli blaho a žití tolika lidí,
tolika národů.

V tomto všeobecném zmatku a nebezpečí plně
cítíme a máme za opravdovou povinnost Své ot
covské lásky a apoštolského úřadu všechny věřící
důrazně poukázati tam, odkud přichází pomoc, to
tižke Kristu, knížeti pokoje a nejmoc
nějšímu prostředníku mezi Bohem a
lidmi.

Vyzýváme tudíž, aby se k tomuto trůnu milosti
a slitováníutíkali všichni katolíci celého světa, ze
jména duchovenstvo; toto nechť kromě toho dle
příkazů biskupů zařídí v každé farnosti veřejné
pobožnosti prosebné, aby milosrdný Bůh na jejich
zbožné prosby neblahý požár válečný co nejdříve
uhasil a milostivě vnukl ťěm, kdož státům v
čele stojí, aby vážně přemýšleli o
míru a nikoli o bědách.

Dáno ve Vatikáně, 2. srpna 1914.

Průběh války.
Německé lodi Goeben a Breslau střílely na

Filipeville a Bone (na alžírském pobřeží), čímž
zdržely přepravu alžírského vojska do Francie.
Pak zmizely a objevily se 5. srpna v přístavu mes
sinském. Musily však pro neutralitu Italie přístav
opustiti. Brzy nato bylo slyšeti v přístavu kanoná
du — připluly trosky anglického parníku. Soudí se
tudíž, že obě odvážné lodi německé šťastně unikly
loďstvu anglickému a francouzskému. Rozšířily se
zprávy, že u ostrova Zante Ooeben zničil an
glický křižák »Warrior«. — Rakouský přístav Pul
je od 7. jest ve válečném stavu. Rodiny námořní
ků dostaly včasně rozkaz, aby během 48 hodin 0
pustily tento válečný přístav.

Dne 12. potvrzeno, že ve Varšavě se utvořila
polská národní vláda. — Bavorský princ Jindřich
podnikl se svou škadronou útok na oddíl francouz
ských dragounů a potřel jej zcela. — Dne 14. mi
nisterská rada v Řecku se usnesla, aby se částečně
mobifisovalo řecké vojsko a loďstvo. — Téhož dne
naše vojsko vtrhlo na několika místech do Srbska
a zahnalo tamější nepřátelské síly. Boje na Drině
vedly u Loznice a Lješnice k rozhodnému vítězství
našeho vojska nad nepřátelskými oddíly, které

byly odraženy k Valjevu. Zajato mnoho nepřádel

Ruská vláda požádala Portu, aby otevřela Darda
nely ruskému loďstvu a pohrozila pro případ ne
povolnosti vojenským zakročením. | Zároveň žá
dala, aby Turecko odzbrojilo německé staniční bo
di, které se nalézají v tureckých vodách. — V
Bulharsku se rozproudila všeobecná mobilisace.
— V noci z 9. na 10. objevili se Kozáci u Chwalo
vic blíže Visly. Rakouské vojsko však zastřeklo
33 Kozáků a 13 zajalo. Též odražen ruský útok na
Sokal, Založce a Brody.

Německé vojsko rychlými pochody přiblížilo
se již 11. srpna z Kališe k Lodži. Německé sbory
vytáhly též z Častochova k Piotrkowu a obsadily
na cestě město Nowo Radomsk, které čítá asi
16.000obyvatel.

Pevnostní velitelstvo města Sarajeva vyhlá
silo nad městem a pevností válečný stav. Vydáno
zároveň nařízení, jímž se město uzavírá. Jsou 0
tevřeny toliko tři přístupy, které hlídá vojsko a
městští celníci za účelem zásobování.

Císař Vilém II. dne 16. přeložil k vůli postupu
válečných prací hlavní stan z Berlína k Mohuči.
— Téhož dne přibyl do Budapešti ze Zemuně prv
ní vlak s raněnými, od Šabce. Obrovské množství
obecenstva uspořádalo na nádraží raněným veliké
ovace.

Nad Paříží vyhlášeno stanné právo. Od 17.
srpna uveden v činnost válečný soud, namířený
proti vyzvědačství a drancování.

Na cvičiště Senelager u Paderbornu doprave
no 4000 belgických zajatců.

Ministerská rada egyptská v Kahýře prohlá
sila, že se nachází Egypt ve válečném stavu s Ně
meckem a svěřila zemi anglické ochraně. Od té
chvíle mohou německé lodi, které jsou ve Středo
moří, rozvinouti válečnou činnost i V Suezském
průplavu, což by poškodilo obchod anglicko-indic
ký. Nad Egyptem a Tunisem prohlášen stav oble
žení. — Německá vláda vyzvala Portugalsko, aby
zaujalo určité stanovisko k válčícím mocnostem.

Protože válčící mocnosti odvolaly své čety ze
Skadru, odhodlala se k tomu též Italie.

Dne 19. t. m. došla zpráva, že Goeben a Bres
lau byly zachráněny loďstvem rakouským, které
jim vyplulo vstříc až k Otrante (ku vjezdu do Ja
derského moře). Francouzské a anglické křižníky
rychle couvly, jakmile zpozorovaly příjezd našich
lodí válečných. Jiná zpráva sděluje, že Goeben
dostal se šťastně do Pulje.

Černohorci obsadili krátce před 16. srpnem
Taraboš. — Japonští studující V Lipsku, z nichž
někteří se súčastnili války rusko-japonské, byli po
volání japonskou vládou do své vlasti. Dne 16. t. m.
členové japonské kolonie v Berlíně (japonští dů
stojníci, někteří členové japonského velvyslanectví

a jiná) opustili Berlín a vracejí se do vlaséi přes:

Holandsko a Belgii. — Belgie. odmítla dile M, ně
mecký návrh na mír, ačkoli v mávrhu Německa.se.

Ukrajinci rozšířili po Rakousku svá dvě pítvo
lání z 3. a 7. srpna, která vyzývají k válečnému
zakročení proti Rusku. — Berlínská úřední zpráva:
sdělila dne 18., že dne 14. malý pevnostní oddží.ze.
Štrasburku utrpěl porážku v Damonu,když postow
pil do Vogeského průsmyku u Schirmecku. Tlitou
příhoda však neměla vlivu na. další operace. Gba
poražené německé prapory dbstihly pevnosti, ri6e
jsouce stihány. — V Německu. povolána do zbímaněk
i nevycvičená domobrana.

Vlády švédská a norská usnesly se zachomati:
nejpřísnější neutralitu a zároveň si vzájemně“za
ručily, že Švédsko a Norsko w žádném případěšse:
neocitnou proti sobě.

Dne 19. došla zpráva, že naše vojsko doBylo
na srbském území Obrenovace na severní hrámici
srbské (na východ od Šabce). — Anglický obcitod
ní parník Crangfort při jízdé z Taganroguvjel na
minu. Přída parníku se těžce poškodila. — Z Eřce
gu Nového oznámeno, že v- sousedních vodáct.do
šlo k bitvě mezi rakouským loďstvem a angfičkou
eskadrou. Zničeny čtyry ladi anglické, na rakouské
straně pak jenom stará laď, jíž bylo používáno za.
loď školní.

Dne 17.došlo k boji mezi Rusy a Němciu Sto
lupian (v pruském vládněm obvodu gembinském, Tt
kilometrů od ruských hranic). Německý první ar
mádní sbor zvítězil, zajal přes 3000 Rusix a ukoří
stil šest strojních pušek. — Menší oddíl rakouské
pěchoty a četnictva zvítězil nad Kozáky při srážce
u Dombrové.

Turecké zprávy sdělují, že povstání na Kav
kaze proti Rusku se šíří. Povstalci rozstřeliti most
přes řeku Arasces na jediné železniční trati, která
spojuje Rusko s Persil. Ruské vojsko prchá prý
k tureckým hranicím.

Silné oddíty francouzské vtrhřy do Belgie, na
druhé straně však německé voje pronikly až 35 km
na území francouzské. — Mohamedání ve všech
cařihradských mešitách konají modlitby za vítěz
ství zbraní rakouských a německých. Jest to po
prvé, kdy moslemíni se modlf ve svých mešitách
za vitězství národů křesťanských.

Německý ponorný člun >U 15« za plavby ko
lem anglického pobřeží byl Angličany zničen. —
Dne 17. bylo dopraveno do Lvova 140 válečných
zajatců ruských a dne 18. přivedeno do Komárna
150 zajatců srbských. Téhož dne zemuňským poš
tovním vlakem přivezeno do Budapešti 64 vojlnů,
z nichž jen 4 byli ranění, ostatních 60 trpí různými
nemocemi. Počet srbských zajatců v Budapešti do- .
sáhl výše 800. — Rusové oslavili hlučně dobytí 
německéhopraporu, dobytého v bojiu Matgrato
va. — Německé vojsko obsadilo v. Rusku Mlavu:.
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=-. Španělsko sdělilo dne 17. německé vládě, že za
chová přísnou neutralitu. — Car Mikuláš dne 17.
přibyl do Moskvy. —Porta zaslala všem zahranič
nim 'zastupitelstvům notu, v níž prohlásila, že ob
hodní lodi, jež plují Dardanelami, musí přístroje
pro bezdrátovou telégrafii zanechati na pevnině,
ale žé je mohou opět naložiti při zpáteční plavbě.

OTVEVENE"< a.. =- . —> ———————-L.

Watoliciza války.
-Opat kláštera melkského Amand John nabídl

ošetření jednoho sta raněných vojínů v klášteře a
„daroval na podporu vděv a sirotků tisíc korun.
Krěžna Terezie ze Schwarzenberga účastní se
hořlivě prací >Červeného kříže«. Sedmnáctiletý
princ Edmund, který mimo knížete Adolfa Josefa
jest jediným mužským člénem knížecí té rodiny,
který není u armády, utvořil se studenty výpo
mocný sbor pro žně, kterého se účastnily také obě
princezny. Mnohé zámky knížecí jsou upraveny
za nemocnice. Na Hluboké se šije prádlo.

Řád maltézský koná za války ©dobrovolnou
zdravotní službu a vypravuje k tomu účelu šest
úplně zařízených nemocničních vlaků, které mají
dovážeti těžce raněné z bojiště přímo do stálých
nemocnic uvnitř říše. Řád se stará o průvodní a
opatrovnický personál, jakož i o výbavu. Dodává
do každého vlaku: velitele, účetního, kuchaře,
strojního zámečníka, dva lékaře a deset opatrovní
ků. Pečuje o stravování, léky, nástroje atd. Vrchní
řízení celé této služby má kníže velkopřevor Rud.
Herdegg. V důstojnické nemocnici řádu maltézské
ho budou též jako opatrovnice zaměstnány prin
cezny ze Schwarzenberga, které spolupracovaly
na výpomocné akci.

Jakmile válka vypukla, nabídl opat pražského
kláštera Emauzského P. Alban předsedovi Zem
ského pomocného spolku Červeného kříže pro krá
lovství České hr. Nostitzovi zařízení nemocnice v
Emauzích a daroval 500 K k disposici Červenému
kříži pro rodiny těch, kteří byli povoláni do zbra
ně. Raněné budou ošetřovati a vydržovati členové
kláštera. Palác Nostitzů na Maltánském náměstí,
v němž jsou nahromaděny umělecké poklady veli
ké ceny, nyní jest shromaždištěm velice četných
katolíků obojí národnosti, kteří mezi sebou závodí
v odvádění peněz na úlevu a pomoc našich vojí
nů. Zde právě na poli humanity dochází k velikému
národnostnímu sblížení.

Arcibiskup dr. Varady věnoval 10.000K uher
skému »Červenému křížié a 10.000 K na podporu
nemajetných rodin nastoupivších branců. Zároveň
oznámil ministerstvu honvédů, že přenechává arci
biskupskou nemocnici k ošetřování zraněných na
své útraty.

Členové metropolitní kapitoly u sv. Víta daro
vali »Zem. pomoc. spolku Červ. kříže< 3000 K. —
Celé řady kněží odešly do válečných řad. Z praž
ské diecése povoláno do polovice měsíce srpna k
vojsku 50 kněží. — Saský princ Max, který jest
profesorem v semináři v Kolíně, přihlásil se dobro
volně za polního kuráta. Odjel z, Kolína v jednom
veze s prostými vojáky do Drážďan, aby posloužil
saskému vojsku.

Kníže Auersperg daroval Červ. kříži 3000 K,
Výpomocné válečné kanceláři ministerstva vnitra
1500 K, Válečnému dobročinnému úřadu c. a k. říš.
ministerstva války 500 K a na podpory rodin míst
ních mobilisovaných vojínů i jiných lidí válkou po
stižených 5000 K. Na knížecích zámcích bude po
staráno o raněné a zotavující se vojíny.

Národnostní stanovisko křesťanských sociálů
vídeňských zkritisovaly naše listy spravedlivě
dávno. Leč přes to zásluhy na poli sociálním ne
dati se této straně nijak upříti a to tím méně. že
sám: Soc. dem. tisk již dříve chválil otevřeně, co
Všecko městská rada vídeňská provedla ve pro
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spěch svých zaměstnanců. © Nyní »>Právo Lidu«,
pojednávajíc o zásobování potravinami a palivem,
připojilo tuto poznámku: >My vidíme, co dělá v
tomto směru radnice vídeňská, jak její starosta
jest takřka ve dne v noci na nohou, chodí dokonce
i na trh a vyměňuje osobně bankovky za drobné,
jen aby se mohl obchod volně rozvíjeti. Vídeň je
přičiněním radničních orgánů zaopatřena na dlou
hou dobu.« Vídeňská komise pro regulaci Dunaje
usnesla se vzhledem k tomu, že v nynějším čase
mnoho lidí přišlo o práci, aby byla prováděna
ihned odkopávka inundačního území na původní
normální profil.

Jeho Em. kardinál-arcibiskup Lev ze Skrben
ských daroval »Zemskému potnocnému spolku Čer
veného kříže pro království České« pět tisíc korun
a propůjčil ke zřízení nemocnice pro raněné vojí

ze, takže jsou pro zotavení vojínů velice příhodné.

ků a zřízenců, povolaných do Zbraně, byly i na

Též správa zámku hr. Schonborna v Dlažkovicích
u Třebenic dala »Červenému kříži« k disposici zá
mek dlažkovický pro raněné a rekonvalescenty.

K výzvě Zemské rady katolíků a Svazu žen
ských katolických spolků přihlásilo se 80 dam,
které se uvolly šíti zdarma prádlo pro vojíny a vo
jenské nemocnice. | Se šitím započato v budově
vyšší dívčí školy v Praze dne 17. t. m.

Praemonstrátský klášter Želiv věnoval Čer
venému kříži 150 K a nabídl 230 lůžek pro raněné
nebo rekonvalescenty.

Arcivévoda Leopold Salvator dal svůj palác v
Aleegasse ve Vídni k disposici Červenému kříži.

Nemocnice Milosrdných bratří v Praze zaří
dila se velice účelně pro přijmutí až 150 raněných
vojínů. Nemocnice má svou vlastní lékárnu, svět
lý operační sál, vlastní aparát pro roentgenování
a stinné zahrady.

Františkánská provincie ve Fuldě dala všecky
své kláštery k disposici pro raněné. Na 180 řádo
vých bratří jednak šlo za vojskem, jednak se při
hlásilo k-ošetřování raněných.

Z těchto i jiných četných zpráv vysvítá, jaký
mají katolíci vlastně z války zisk: že totiž mají
příležitost osvědčiti křesťanskou obětavost a mi
losrdenství. Uvážíme-li, že některé obětavé kláš
tery nemaji ani tolik důchodů, aby mohly bez mi
mořádných příležitostných darů vydržovati své
členstvo, nesmí se jejich humanita ani v nejmen
ším nodceňovati.

Důsledky světové války.
(14) Posledně rozepsali jsme se na tomtomístě

v příčinách dnešní války a sdělujeme-li své názory
s čtenářem o možných její důsledcích, jsme si toho
vědomi, že i první i druhé postrádá reelního pod
kladu a nepřesahuje sféru novinářských dohadů.
Jako dnešní válka je evropská a hrozí býti světo
vou, tak budou i její důsledky světové, jí bude ob
raz celé Evropy a snad světa pozměněn. Kde byly
světelné efekty, budou snad stíny a naopak dle to
ho, kam štěstí válečné se přikloní. Změní se porně
ry politické, kulturní, církevní, sociální, národnost
ní, změní se podstatně mapa Evropy i posavadní
názory a život lidstva.

Především jsou tu poměry politické. Jak ty se
utváří, nevědí ani sami panovníci, jimž se jedná o
bytí čí nebytí jejich říší. Boj o světovládu nad svě
tem mezi Anglií a Německem na jedné, převaha me
zi Rakouskem a Ruskem na Balkáně na druhé stra
ně, to byly hlavní příčiny války. Rozhodnutí, kam
se vážky nakloní, bude záviseti od zbraní na su

utrální stát dělá si na něco zálusk a bude se chtít
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uplatniti, když ne ve válce samotné, aspoň po věl
ce u zeleného 'stolu a je zcela snadně možné, že pří
měří, až k němu dojde, bude trvati déle, než vál
ka sama. Kdo jistě vezme za své, je největší re
přítel evropského míru — militarismus, který by
byk kdyby měl ještě 20 let trvati, národy evropské
vyssál více, než krátká válka. A kdyby jiného dů

sledku světová válka neměla, tento vyvážil byvšecko.
Otázku t. zv. sociální rozvířili, vyvolali a zí.

vili socialisté, kteří dnes již nevěděli sami, co
chtějí. Dobré třičtvrtiny programu Marxovasle
vili, ostatní sleví po válce. Za celou tu dlouhou řa
du let vůdcové jejich na nějakém positivním pro
gr.mu se neustanovili a proto provozovali politiku
oportunní — od případu k případu. AŽ se po válce
přesvědčí, že jsou jen částí celku, že se musí při
způsobiti celku a ne jej ovládati, budou snad dob
rými spoluobčany.a nebudou.hroziti zastavením
státního kolesa a soc. revoluci, když se přesvědčí,
že jsou na to slabí.

Jiná otázka je kulturní a náboženská. V tom
ohledu je toho zajisté mnoho, co nápravy nezbytně
potřebuje. Jako všude, kde společnost občanská
spěla k soc. revoluci, začala s odstraněním nábo
ženství a bojem proti církvi, po válce však k sta
rým tradicím se vracela, tak tomu bude snad i ten
tokráte. Lidstvo ze vzdoru, z pýchy rozumu, též
částečně i z dlouhé chvíle a dobrých časů bez uva
žování, bez přemýšlení, bez přesvědčení hnalo se
k materialismu a vrátí se po téže cestě zpět. Snad
sz Eude muset církevní stav novým poměrům v
něčem| přizpůsobiti, ale křesťanství zde zůstane.
Odpadů z důvodů naivních od církve ubude.

V ohledu společenském jistě obmezí se aspoň
válkou ta nynější zpupnost, která již neví, co má
na sebe obléci a jaké zábavy vymysliti, lidstvo bu
d: po vzájemném utrpení vážněji na život nazírati,
nepožene se jen za ziskem a užitím, vrátí se bohdá

zase k ideálům a zřekne se nepravého pokroku,
jenž je zaváděl do propasti.

Konečně zůstává tu otázka národnostní, cel
kem nejlehčí, třeba na pohled nejzuřivější. Dnes je
v Čechách, jako by tu jakživo národnostních bojů
nebylo. Od jakživa příznivé poměry dělaly lidi
zpupnými, rozptylovaly je a rozváděly, kdežto zlé
doby smiřovaly a dohromady sváděly. Není divu,
lidé nemají pro velké starosti kdy mysliti a obírati
se s podrobnostmi jiného rázu. Dnes neseme bře
mena všichni stejně, ať Čech ať Němec ať »kleri
kál« ať pokrokář. Češi jdou se loučit s vojáky a po
dávají jim občerstvení bez rozdilu, ať jsou jakékoli
národnosti. Něnrci si to libují, chválí český lid a
slibují, že o tom doma jednou zprávu podají. Tímto
společným stavem zapomene se snad na staré svá
ry, hrany mezi oběma kmeny se otupí a bude-li to
válka, která položí základ k pokojnějšímu a svor
nějšímu soužití obou kmenů v Čechách, pak se ne
vedla nadarmo. Ne jednou zdůraznili jsme to i na
tomto místě, že v mír mezi Čechy a Němci na zá
kladě konferencí poslanců a předáků nevěříme, ne
přijde-li do toho něco zahraničního a něco velkého.
Co nedokázaly vysoké a nejvyšší osobnosti, doká
že lid přes hlavy žurnalistiky a řemeslných štváčů
křtěných i nekřtěných, kteří z dosavadních poměrů
jen těžili. Dej Bůh, aby toto očekávání se aspoň z
části splnilo a aby Bůh osvítil vůdčí hlavy Evro
py darem pravé křesťanské moudrosti, by poznali.

co je národům ku prospěchu a dle toho takéjednali!

Sochy,oltářea|
EE provádí absol. c. k. odborné školya c. k. umělecko-průmyslovéškoly
Jan Dušek wChru
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v Hradci Král, - Adalbertinum

"provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím,
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskýmistroji, strojními oleji

a petrolejem. | Inkaso nájmů. |

| Podporajte podnik českých Batolků

VÝVVVÝVYVYTVvVÝ

Kulturní jiskry.
Poláci a Čechové jsou si velmi blízko jak ja

zykem tak svými osudy. © Před dobou husitskou
docela nějaký čas česká řeč byla v Polsku řečí
diplomatickou. | Přátelské kulturní svazky ovšem
značně poškodilo hnutí husitské. Později však na
vazovány čilé styky znovu. Jak jsme si jazykově
blízko, svědčí ta okolnost, že v samém ruském
Polsku jsou osady s takovými jmény, jaká nachá
zíme v českém území. | Stůjtež zde aspoň tyto
rusko-polské místní názvy: Biskupice, Kluky, Ska
la, Sobótka, Lipnik. Ujezd, Vyšogrod, Krasna,
Slopnica, Olešnica, Opatóv, Ostrov, Biala, Kozly,
Žebrak, Hrubešov, Janóv, Potok, Domanice, Hoři
ce, Jestřebí, Meziříčí atd.

Víra a inteligence. Evangelický »Hus« v č. 8.

ce naše se církvi odcizuje, jest patrno. Kolik jest
úředníků, profesorů, lékařů a vzdělaných soukrom
níků, kteří béřou podíl na naší církevní práci?
Někteří arciť tak činí a zdají se nám býti zjevem
přímo fenomenálním, a přece by tak měli činiti
všichni a rádi. Tito odcizení inteligenti míjejí vy
trvale služby Boží chrámové. Evang. časopisy jen
u málokterého se uchytí. Bible jest jim knihou po
dle jména známou, ale podle obsahu sedmi peče
těmi uzavřenou. Cirkevní příspěvky sice někdy
platí, ale jen proto, aby se nezdálo, že jim na groši
záleží. Takový jest skutečný stav. Ledová neteč
nost vůči církvi a jejím potřebám, materialistický
směr života, mravní laxnost, a v následku toho
vnitřní rozervanost. Vysvětlení těchto zievů podá
vá nám částečně moderní škola, a to škola střední.
Když profesor přichází do třídy a ještě kabát
svlékaje počne říkati modlitbu, anebo po vyučová
ní knihy skládaje modlitbu začíná, tu pak nelze
očekávati žádné vážnosti vůči tomuto posvátnému
výkonu. Ale to jsou konečně přece jen výjimky.
Horší jest, že veškeré vyučování školní je neseno
duchem materialistického pojimání přírody, dějin
a života. Světové dějiny se předkládají ne v tom

lidmi, ale jako výsledek sporů zájmových mezi
Jednotlivci, vrstvami společenskými a mezi různý
mi národy. Vyučování na středních školách vrací
se buď ke vzorům antiky anebo se obírá ponejvíce
předměty reálnými, ale v obou případech bývá
nedoceňován křesťanský názor životní. Mohl by
někdo říci, to že má nahraditi vyučování nábožen
ské. Zajisté, mělo by. Ale vezměte poměry, jak ve
skutečnosti jsou. Vyučování evang. náboženství
jest vyhražena lhůta co nejkratší: jedna hodina
týdně, ano někdy až i za čtrnáct dní. Co se může
probrati v této krátké době? Sotva něco málo z
náboženské nauky; ale na budování vnitřního člo
věka nezbude času. To však není těžkost jediná.
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Metoda náboženského vyučování jest méně ustá
lena, než kdy před tím. Jeden učitel náboženství
jest tak ortodoxní, že jeho vyučování žáky přímo
vybízí ke kritice a tak k utajenému odporu, Jiný
naproti tomu jest tak radikální, že rozrušuje dětin

ho, Mimo to se nesmí zapomenoutí, že jinoši v jis
tém věku prodělávají nejen své fysické, ale i své
duševní krise. Co je nejvíce V odporu proti tomu,
co doposud stávalo, zdá se jim býti vždy to nej
lepší a pejpravdivější. Mládež vůbec ráda kritisuje,

jako posuzování a 'odsuzdvání církve, náboženství,
bible a křesťanství. Že za těchto okolnosti nábo

menší výsledky, než na škole obecné, jest pocho
pitelno. Jak Často se stává, že synové z rodin bo
habojných na škole střední a vysoké se stávají na

du nábožensky lhostejnými. A nedovedou se tomu
ubrániti ani děti evang. duchovních, učitelů a Cír
kevních starších. K tomupřistupuje potom později

ratura jest prosycena nevěrou. Divadla předvádějí
kusy v ohledu náboženském i mravním velmi zá
vadné, a to ve formě nadmíru svůdné. Je-li člověk
stále obklíčen ovzduším materialistickým, v němž
víra v jednoho živého Boha místa nemá, ale za to
příroda je stavěna na trůn svrchovanosti, i kterak
by mohl zůstati nedotčen? ©Každodenní noviny
isou plny protináboženských narážek; svoboda
těla je oslavována; nová mravnost o nadčlověčen
ství hlásána: i ký div, že se.nám inteligence odci
zuje?«

Hus © poslušnosti k vrchnostem vykládá:
»Jistá strana jest, že pánóm světským sluší řádem
z lásky změtené lidi puditi, aby šli k té poslední
večeři (Páně). Neb proto od Pána Boha mají moc a
panství a meč, jakož dovodí sv. Pavel k Římení
nóm řka: Každá duše mocem vyšším poddána buď,
neb není moc jedné (leč jedině) od Boha; a kteréž
věci od Boha jsů, zřízené jsů. Protož ktož se moci
protiví, Božímu zřízení se protiví. A ktož se pro

ustavena k bázni dobrého skutka, ale zlého. Protož
chceš-li se nebáti moci, dobře čiň a budeš míti
chválu proto, neb Boží sluha jest tobě k dobrému.
Pakli zlého co učiníš, boj se, nebť nedarmo meče
nosí. To vše sv. Pavel, dovodě zjevně, že každý
člověk má býti poddán moci vyšší ruky světské
a že proto meč kníže neb pán nosí, aby mocně pro
chválu Boží řádem mstil nad zlými a pudil je k
zákonu Božímu zachování a tak k poslední večeři
a dobrých aby bránil... A tak z toho slova Kristo
va ve čtení: >Puď, neb připuď vjíti, neb ať jdů«,
a z písma jeho dvů apoštolů i z jiného mnohého
písma máme, že král, kníže, pán jest sluha Boží,
maje panství, moc a meč na obranu dobrých a na
připuzení zlých, buďte světští neb duchovní. Neb
obojí maji poddáni býti vyšším.« (Erben II, 257
až 258.)

Ztalšovaný husitský prapor. Napřed se falšo
vala podoba Husova (a falšuje se posud novými so
chami a obrazy). Pak se začalo falšovati učení Hu
sovo. Upálený mistr byl prohlašován za »učitele
lidstva« od těch, kteří nevěděli, že všecky radikál
ní myšlenky Husovy jsou opsány z Viklefa a že
Hus není vynálezcem jediné myšlenky filosofické.
Ignoranti stavěli Husa nad velkého pedagoga Ko
menského, připisovali Husovi liberální smýšlení
atd. Leč falšuje se také husitský prapor. Dr. Hugo
Toman v knize »Husitské válečnictví« odsuzuje
tak zv. »husitské« černé prapory s husitským ka
lichem. Barva husitských praporů byla červená a
bílá. Tudíž červeno-černé prapory jsou vynálezem
těch, kteří k vůli zdůraznění husitské separace šla
pou po barvě všenárodní. Kdo vidí v husitství
hlavně krev a smrt, tomu se ovšem hodí prapor
černo-červený dobře.

Členům katolických spolků mládeže! Jinoši!
Věrni svému císaři a králi odebrali se bezpočetní
členové našich spolků, aby na poli cti a slávy há
jili zájmy naši milované vlasti, a sta dalších nad
šeně očekávají povolání do zbraně. ——Leč vy,
kteří doma zůstáváte, nemáte-li žádných povin
ností? Víme, že jste ochotní zasvětiti svůj život
vlasti a nemůžete-li jíti do hrdinného boje, věnujte
nezištně veškeré své síly službám vlasti, abyste
zmírnili její bídu. abyste —- bohdá, brzo vítězně

domovy. Pomáheite proto kde můžete, ujměte se
každé služby. každé práce, které je potřeba. Pomá

vlastním rodinám snášeti strasti a břímě existenč
ní. pomáhejte také s touže láskou všem potřeb

Zivnostenské
osobní
zálohovéÚvěry

ným. Každý se srdečnou ochotou ujmi se práce
jak pro celek, ťak pro jednotlivce. Všude, kde zří
zeny jsou jakékoliv pomocné komitéty,- nabídnětež
okamžitě všechny služby své a svého spolku.Ka
toličtí jinošil Prokažte svoji obětavou lásku k vlas
ti, modlete se a pomáhejte zachovati svoji vlast!

tel! Zdař Bůh! Zemská rada katolíků v královstvíČeském.3 :

(Za válečného ruchu.
-—Sbírání milodarů v naší dlecésl. V nejnovějším

pastýřském listě Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Dou
brava praví: Obětavost a účinná láska duchoven
stva diecésního a diecesánů nepotřebují ovšem vy
zývání a pobízení k milodarům, nutným však se
zdá, sbírání a určení těchto milodarů jednotně u
praviti, což tím naléhavějším, že jednak pocho
pitelná a chvalitebná snaha dary tyto sbírati
z mnohých stran se uplatňuje, jednak nemožno
jest -na všech. stranách požadavkům snahy této
vyhověti. Na úpravu věci této budiž tedy násle
dující pořízení: I. Pokud se týče sbírek milodarů:
1. Velebné duchovenstvo diecesní nechť vlastní své
příspěvky, po případě s udáním zvláštního jich
určení, zasílá biskupským vikariátním úřadům, kte
ré postarají se o další zaslání biskupské konsistoři.
2. Dary osadníků jest a) přijímati buď ve farních
úřadech, neb b) sbírati ofěrou v chrámech; ke
sbírce této buďtež požádány za sběratele vážené
osoby z farnosti, Ofěry jest vykonati po náležitém
předchozím prohlášení o čtyřech po sobě jdoucích
nedělích a výtěžek jejich jest s náležitým výka
zem dodati biskupským vikariátním úřadům na
dalši zaslání.c) Přispěvky pozdějšíjest dodatečně
zaslati týmž způsobém. II. Pokud se týče upotře
bení zaslaných milodarů: 1. Sbírky zaslané budou
biskupskou konsistoří v Ordinariátním listě vyká
zány a súčtovány. 2. Rozdělení darů stane se s
náležitým zřetelem k případným zvláštním urče
ním a přáním prostřednictvím povolaných činitelů
Červeného kříže, Spolku pro podporu rodin vojínů
a Spolku pro podporu vdov a sirotků po padlých.
3. Přirozeně bude při rozdilení darů z diecése pa
matováno v přední řadě na potřebné v diecési
samé.

Války v posledních šedesáti letech byly tyto:
Krymská válka 1854—1856. Italie a Francie proti
Rakousku 1859. Občanská válka v Americe 1860—
1865. Invase do Mexika Rakouskem a spojenci 1861
—1867. Prusko a Rakousko proti Dánsku 1864.
Sedminedělní válka rakousko-pruská 1866. Fran
couzsko-pruská válka 1870. Rusko-turecká válka
1877—1878. Srbsko-bulharská válka 1885. Japon
sko-čínská válka 1894—1895.Řecko-turecká válka
1897. Španělsko-americká válka 1899. Čína proti
spojencům 1899. Burská válka 1899—1902.Rusko
japonská válka 1904—1905. Italsko-turecká válka
o Tripolsko 1911. Balkánské státy proti Turecku
1912. Srbsko a Řecko proti Bulharsku 1913. Me
xická válka 1914.Kromě toho byla řada válek men
ších a to hlavně koloniálních.

Sombart o výslednici válek. Profesor na uni
versitě vratislavské dr. Werner Sombart, který
potvrdil, že moderní kapitalismus jest hlavně dílem
agilnosti sernitské a jenž upozornil na veliký náro
dohospodářský význam scholastiky, napsal o vál
ce toto: »Válka má vždy dvojí tvářnost: na jedné
straně všecko ničí, maří tisíce lidských životů, při
vádí průmysl a zernědělstvíve zkázu, kosí, vraždí
a pálí; na druhé straně je zakladatelkou lepšího ob
dobí, klade základy novému obchodu a dopravě,
popohání průmysl k netušenému dosud zdokonale
ní a otvírá zcela nová odbytiště. Na zpustošeném
území staví kvetoucí vsi a města, a kde dříve le
želo vše holé, opuštěné a pusté, panuje potom čilý
ruch a život. Po stoleté válce Anglie a Německo
činí mocný rozmach, v třicetileté válce Švédsko
dospívá k moci a vážnosti, po sedmileté válce je
Prusko jednou z prvých moci, z války o dědictví
kyne Rusku největší prospěch, a po osvobození
Uher od Turků počínají se dnešní Uhry rozvíjeti.
Válka stvořila nejen moderní kapitalism, nýbrž i
všecko moderní peněžnictví, Válka a jen válka je
základem celého moderního úvěrnictví. Válkou vy
vinuly se obchody výpůjčkové, válka vytvořila
moderní bursu, neboť bursa zabývala se v dobách
svého vzniku jen válečnými půjčkami. Válka stvo
říla kapitál a jměni, neboť první veliká jmění ná
ležela válečným dodavatelům: obchodníkům zbra
němi. koňským handlířům, obilním lichvářům a vo
jenským krejčím; tito lidé byli prvními kapitalisty.
A válka to byla, která stvořila trh, která upravo

Hradec Králové,
Palackého třída čp. 80.
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nému duchovenstva 'i katolickým
modporačujeme conejlépe

Veledůsto,
la

k ukládání okladů

ArálovéhraĎeckou
bankovní jednotu

v Hradci Králové — Adalberlinam,

která Jest kem naším a obslouží vás
dém případě nefvýkodněji

vala nabídku a poptávku, a která přispěla k tomu,
že byly stavěny cesty a regulována vodstva. Osá
dy vznikly jen válkami a mnohé země i národy
byly by nám bez války neznámy a za mnohá od
bytiště děkujeme jen válkám.« — Pouze konstatu
jeme, nepřipojujíce vlastních poznámek,

Německá zpráva o Írancouzském vojsku. >Vos
sische Zeitung« oznamuje z Frankfurtu o přibyv
ších tam francouzských zajatcích: Jestliže celá
francouzská armáda vyhlíží tak jako tato vzorko
vá kolekce, pak jsou obžaloby senátora Huberta
pravdivými. Většinou oblečeni jsou zajatci vyšla
panými lakýrkami, polobotkami, žlutými kozino
vými botami, roztrhanými kamašemi. Mnozí ne
mají žádného stejnokrojového kabátu a nosí plášť
přímo přes košili. Patrony rozdávány jsou v bali
cím papíře a na páskách věšeny kolem krku. Za
jatci vypravují o těžkých bojích u Můhlhausenu.
Německý útok přivalil se na ně úplně náhle. Te
prve, když se Němci blížili útočným krokem, byli
spatření a to teprve na vzdálenost 100 metrů. Pol
ní šedé stejnokroje činí mužstvo téměř nevidi
telným.

Vítkovické železárny získávají ročně přes 30
milionů korun. Jsou v rukou židovských a berou
od státu peníze za výrobu válečných potřeb. Nyní
generální ředitel dr. Schuster věnoval jménem zá
vodů na stravování chudiny celých — pět tisíc
korun, Nad tím se pozastavuje samo >Právo Li
du«, dokládajíc, že ten dar činí »jednu šestitisící
část toho, co miliardářským majitelům železáren
zbude ročně čistého z práce dělnictva.< — Ra
kouský Louis baron Rothschild, který vydělává
ročně obrovské miliony za to, že půjčuje státům na
zbrojení, věnoval jménem svým i svých bratří Al
fonse a Eugena 100.000 K sirotčímu a vdovskému
pomocnému fondu veškeré branné moci a 100.000
korun válečnému pomocnému úřadu ministerstva
vnitra.

Oddanost Poláků k naší říši. Krakovská >No
wa Reforma« 15. srpna napsala: »Stojíme na stra
ně rakousko-uhérského mocnářství netoliko jako
loyální poddaní, nýbrž také jako polský národ,
lenž s vítězstvím rakousko-uherských zbraní spo
jil naděje na možnost svobodného vývoje. Toť
první pevný bod,-od kterého v různých směrech
musí začínat každá polská politická úvaha. Jen na
základě toho možno činiti positivní závěry. Při
těchto závěrech nutno postupovati opatrně. Mu
-síme si býti vědomi dvou velkých nebezpečí: aby
chom nepředbíhali události a nepovažovali svých
tužeb za hotová fakta. Musi býti použito všech sil,
-zralého a mužného rozumu, by naše myšlenka ne

pozbyla reální půdy a neztratila se v mlhách vlastní obrazotvornosti. Postavili jsme se po bok Ra
kousko-Uherska. S jeho osudem spojili jsme svůj
osud. Musíme nyní směle, bez jakéhokoliv váhání,
vytrvati až do konce. Při tom nutno pevně věřit,
že tento konec bude šťastný a že se stane počát
kem nového období v našem národním vývoji.
Cesta, kterou se ubíráme, bude vyžadovati obětí
a bude míti různé etapy, podle vývoje události,
které stojí mimo dosah naší moci. Nadejdou různé
momenty, které vyvolají různé kombinace a mož
nosti. My však nesmíme ani o krok uchýliti se od
cesty, kterou jsme nastoupili. Konečným cílem
této cesty jest, aby co možná největší část pol
ských zemí osvobodila se od moskevského jařma,
a aby co možná největší část těchto zemí dostala
se v panství rakousko-uherské. Co se stane s tou
částí naší vlasti, která bude vytržena ze jha mos
kevského, to jest další otázka a bylo by zbytečno,
již dnes se jí zabývati.«.

16. srpna konala se v Krakově schůze Kola
polského, ve které podal dr. Leo jménem parla
mentní komise návrhy. jež se týkají jednotné ve
řejné organisace národní a zřízení polských legií

byly přijaty s bouřlivým souhlasem.

Velice četně navštivená tato schůze vydala
provolání: »Poláci! Uhodila hodina, kterou marně
očekávajíce vykrvácely se tři generace národa na

přemocí, hodina, za kterou celý národ ve vrou
cích modlitbách prosí. Celou Evropou žene se vál
ka, nade všemi Sirými zeměmi polskými bude sví
titi krvává pochodeň války, největší války, jaká
kdy byla. K obhájení svobody zemí svých vysílá
Rakousko-Uhersko mocnou armádu do Polska proti
ruskému utiskovateli. V této strašné a veliké ho
dině považuje Kolo polské, pamětlivo své zodpo
vědnosti, za svou svatou povinnost ukázati národu
svému směr myšlení a činu a vésti ho do lepší a

tomto historickém okamžiku spojují všichni ostatní,
k němu dosud nepřiíslušející poslanci, volá vás, Po
láky, ve vědomí této veliké povinnosti k činu, k
jednomyslnému společnému | nejvyššímu | napětí
všech sil. V této době krvavé přeměny Evropy,
jejího osvobození od hrůz ruského utiskování, mů
žeme mnoho opětně získati, ale musíme také mno
ho obětovati, neboť nezískává ten, kdo opatrně
vyčkává konce hry. Vznešený vladař této říše, za
jehož spravedlivé a moudré vlády bylo jedné Části
našeho národa dopřáno vyvíjeti a rozmnožovati po
půl století polské národní síly, celá mocná armáda
tohoto vladaře, která táhne na obranu nejvyšších
kulturních ideálů do války. pohlíží na polský národ
jako na osvědčeného obhájce těchto ideálů, který
teprve dnes nabývá možnosti setřásti otroctví,
spoutávající tělo a otravující duši. V takovém oka
mžiku musí národ dokázati, že žije a chce žíti, že
se snaží a jest schopen zachovati místo, které mu
Bůh vykázal a obhájiti je před nepřítelem. Aby ná
rodní síly Polska byly soustředěny v opravdu pol
ských legiích, usneslo se Polské kolo, jakož i
všechny polské strany, aby vytvořena byla jed
notná, veřejně působící organisace. Poláci! Svěřte
se s důvěrou vedení Polského kola a národní or
garisaci, vytvořené Polským kolem. Poláci! Spoj
te se -v nezdolné vůli k vybudování lepší budouc
nosti a v neochvějné víře v tuto budoucnost. Vzhů
ru k obraně vaší svobody a víry otců! Odložte
všechny úzkostlivé pochybnosti, vyvrzte ze svých
srdcí všechen osobní hněv a seřaďte se, silni svojí
svorností, radostně ve velkém odhodlání obětovati
životy a statky pro vlasť! Amen!«

Jak si zabezpečitl rychlou výplatu vyživova
cího příspěvku. >Nár. Listy« upozorňují: Podle
ustanovení prováděcího předpisuk zákonu o vyži
vovacím příspěvku jsou vyživovací příspěvky,
přiznané vyživovacími komisemi, splatny 16. srp
na u dotyčných pokladen (berních úřadů, finanční
zemské pokladny) pro ty příslušníky mobilisova

od vyživovací okresní, pokud se týče zemské ko
mise. Poněvadž však nejširší vrstvy obyvatelstva
nelze odvrátiti od mylného mínění o hromadění
drobných peněz, nehledíc k pokusu věc vysvětliti
a proto také ještě nyní se nedostává drobných pe
něz, není vyloučeno, že berní úřady pro nahroma
dění drobných peněz obyvatelstvem nebudou moci
v tomto směru na ně kladeným požadavkům vyho
věti. Této nesnázi mohlo by se ovšem částečně
vyhověti vyplácením částek desiti- a dvacetikoru
novými bankovkami. Postup tento má však za ná
sledek zdržování. Praktičtějším by bylo, kdyby
strany k berním úřadům docházející, tedy takové,
které platební arch již obdržely, vzaly s sebou to
lik drobných (korun, dvaceti- a desetihaléřů) ze

klad, má-li manželka dostati 16.20 K, má vzíti s se
bou 3.80 K —, aby mohly na dvacetřikorunovou
bankovku u berního úřadu dáti zpět. Tím bylo by
vyplácejícím pokladnám umožněno vyplatiti pouká
zané obnosy v celé částce a rychle. Strany, jež
mají platební arch v rukou, seznají z něho, jaký
vyživovací příspěvek denně obdržeti mají, a od
kterého dne obyčejně ode dne, kdy mobilisovaný
nastoupil službu) jim vyživovací příspěvek byl
přiznán. Poněvadž vyživovací příspěvek se za mi
nulou dobu platí najednou a na dobu budoucí polo
měsíčně předem, může si každá strana z počtu dnů
a z výše vyživovacího příspěvku za den sama vy
počítati částku jí náležející a podle toho potřebné
drobné přinésti s sebou.

O zákulisí balkánské politiky píše >Hilas<:
První balkánský svaz byl namířen proti Turecku,
jež mělo býti rozdělenr,,a také proti nám. Náš vliv
měl býti z Balkánu vytlačen. Když po velikých a
vítězných bitvách v [hrakii hnali se Bulhaři k Ca
řihradu, tu nebyla to stará opevnění čataldžská,
která zadržela vítězné Bulhary, byl to rozkaz a
hrozba z Petrohradu: Ani krok dále, sice... Bul
harská touha obnovití carství bulharské a učiniti
Cařihrad jeho residenci. jak býval, octla se v roz
poru s ruskými panovačnými plány. Mocné Bulhar
sko bylo by z Balkánu vytlačilo ruský vliv také,
a bulharský Cařihrad by se nikdy nestal ruským
Cařihradem. Rusko nejen že Bulhary zadrželo před
Cařihradem, ono je i potrestalo za to, že chtěli míti,
co jim patřívalo, ale co nyní chtějí míti Rusové.
Ruská diplontacie poštvala Srhsko a Řecko proti

Bulharsku, a vpád Rumunů do Bulharska vyšel ta
ké z hlavy Hartwigovy. Bulharsko seslabenévál
kou protj Turecku, kterou vlastně samo vedlo, dle
přání ruské diplomacie bylo oloupéno o svou kořist.

kem zrazené a svými »spojencie oloupené Bulhar
sko ze svazu vystoupilo, přiklonilo se k poražené
mu Turecku a prozradilo, jaký byl další úkol svazu.
Milion bodáků měl.ohrožovati náš jižní bok. Bul
harsko se "brzy udobřilo i s Rumunskem, ale do
náruče-ruské senevrátilo a nevrací. Požnalo, kdo
a proč přivodil na Bulharsko katastrofu, pod čí pro
tektorátem bylo obráno o- ovoce svých vítězství.
Ruský vliv na Balkáně nesesílil, upěvnil se jen v
Srbsku, které konečně není ničím než ruskou satra
pií. Izvolskýa Hartwig přišli na chytrý nápad.
Udělati chtěli nový svaz nejen proti naší monar
chii, nýbrž i na její účet. ©Srbsku ruští diplornati
slibováli Bosnu a Chorvatsko, dá-li Bulharsku Ma
cedonii, o kteróu ruská diplomacie dala Bulharsko
oloupiti. Bulhaři takový dar odmítli, a možná, že
to byli oni, kteří prozradili, k čemu pracují státní
ci cara >mírotvorce«. Ale prozradilo se to, a po
zločinu sarajevském bylo potrno, že Rusko pro

střednictvím Srbska již pracuje. Monarchie udělalaškrt přes tyto zločinné výpočty.
Soc. demokraté o válce. »Arbeiterzeitung« 14.

t. m. piše: >Skoro polovina 6 milionů mobilisova
ných Němců jsou soc. demokraté. Když se jde na
Rusa, tu proti východnímu barbarovi jsóu sociální
demokraté zrození bojovníci. Bojují pro světlo,
svobodu a proti despotismu.« — Dle »Vorwártsu«
jest organisovaných soc. demokratů v německé ří
ši, 66 mil. obyvatel čítající, celý — jeden milion. A
z jednoho milionu červená násobilka udělá na o
brat 3 mil. vojáků. — Ve schůzi říšského němec
kého sněmu v Berlině dne 4. t. m. byl povolen vše
mi hlasy, tedy i soc. dem., úvěr 5000 mil. marek
na vedení války. Za poslance soc. dem. objasnil
posl. Haase, proč němečtí soc. dem. poslanci hlasují
pro tyto válečné úvěry, těmito slovy: »Pro náš
lid a jeho svobodnou budoucnost je při vítězství
ruského despotismu, jenž poskvrnil se krví nejlep
ších lidí vlastního národa, v sázce mnoho, ne-li
vše. Jedná se o to, odvrátiti toto nebezpečí, za
bezpečiti vzdělanost a neodvislost naši vlastní ze
mě. Tu uskutečňujeme, nač vždy kladli jsme důraz.
Neopustíme své drahé vlasti v hodině nebezpečí.
(Bouřlivé >Bravol« v celé sněmovně.) Cítím se při
tom v souhlasu s Internacionálou, která vždy uzná
vala právo každého národa na národní samostat
nost a sebeobranu, stejně jako v souhlase s ní od
suzujeme každou válku dobývačnou. Žádáme, aby,
jakmile bude dosaženo cíle zajištění a protivníci
budou nakloněni k míru, byl válce učiněn konec
mirem. který by umožňoval přátelství s národy
sousedními. Žádáme to nejen v zájmu mezinárodní
solidarity. námi vždy hájené, nýbrž i v zájmu ně
meckého lidu.«

Zdiplomatického pamětného listu rakouského.
List poukazuje na protirakouskou Šštvavou činnost,
jakou vyvíjel srbský Sokol »Dušan Silni«. Major
Kovačevič v lednu tohoto roku na výroční schůzi
prohlásil, že sokolství se snaží všecky slovanské
bratry sjednotiti. Pokračoval: >Přejeme sobě za
jaté a spoutané osvoboditi, Učinili jsme tak také
nyní a též v dřívějších válkách... Ale, moji bratří
a sestry, náš nepřítel na severu je nebezpečnější
a bezcitnější, protože je hospodářsky a kulturně
silnější... drží miliony našich bratří v otroctví a
poutech... Bratři reptají, volají a prosí o pomoc
co možná rychlou. Nesmíme je ponechati na mi
lost a neniilost tomuto strašnému a nenasytnému
nepříteli. Musíme jim co možná brzy přispěti na
pomoc, poněvadž tak učiniti jest naší povinností..
Připravujme se k boji pro spravedlivou myšlenku
Sokolstva!< Tato a jiná štvavá a zcela nespraved
livá slova svědčí, jaký duch vládl v srbském voj
sku vůči Rakousku, které bosenským Srbům ne
ubližovalo. Ve zprávě správního výborů »Dušana«
se praví: »Velká část našeho národa snáší utrpení
ukřižovaného Krista; musíme ještě navštíviti naše
bratry za Drinou, musíme ještě navštíviti Sarajevo
a dědictví sv. Sávy (Hercegovinu)... musíme pře
kročiti pohoří Romanija a podívati se, proč Trav
ník zahalil se v mlhy.< Dále zpráva klade důraz
na to. že spolek udržoval styky >s bratrskými spol
ky za Drinou a Sávou«. I z jiných slov referátu
vysvítá, že sokolské spolky srbské se nacházely
vpolitickém spojení s jednotlivými spolky podob
nými v rakouském mocnářství. Netoliko Kovače
vič, ale i jiní důstojníci a úředníci srbští podporo
vali zcela otevřeně dobývačnou politiku velkosrb
skou »Dušana« proti našemu mocnářství. To se
dělo v době. kdy vnitřní poměry srbské trpěly ta
kovou krisi, že Srbové měli dost a dost práce s u
rovnáváním nesnází vnitřních.

Prohlášení předsedy uherského ministerstva
hr. Tiszy. Z Pešti 15. t. m. oznámeno, že hr. Tisza
po zprávě o dobytí Šabce pravil v klubu strany
práce: >Jak jsem pravil, bije se naše vojsko všude
statečně: Je povznášející. jak každý s vynaložením
celé své bravury se udržuje na svém místě. Naše,
arináda činí divy statečnosti na jižním bojišti stej
ně jako na severnim. Těžiště leží ovšem na seve
ru. ale také tan: odtud docházejí nás další radostné
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Družstevní knihkupectví
zprávy. Ovšem nikdo nesmí Se oddávatiočekávání,
že vždycky všecko půjde úplně příznivě. Ale kdy

by tu a jam jednou odněkud snad příšla zprávaméně příznivá, nikdo nesmí při tak veliké válce

čom sa při tom nějakých úzkostí. Jestliže bynad jednou utrpěli nezdar, povzdudil by
jen toru, 3bycham příště se lépe bili. Daru

je-nh nám Bůň vítězství, budé naše mocnářství ko
nečně jednou s to prováděti zahraniční politiku,
která se shoduje s jeho vážností a S jeho silou. Už
nyní je naše monarchie všude maokem výše oce
ňována. V cizině je "glyšetihlasy, že já jsem to byl,
který radij k válce. Vždycky jsem to popíral a po
pířám to takédnes ještě. Pevně a určitě prohla
Šuji však,že jestliže na celé čáře dobudeme vítěz
ství, což právem smíme donfati, nebrdu ochoten

přistoupiti na laciný mír.<
Teprve za několik dní žurnalistika začala prv

ní zprávu opravovati. Prý se hr. Tjsza v podstatě
vyjádřil v tom smyslu, že úspěch spočívá v rukou
Božích, že však všechno, co se dosud stalo, jme
novitě rozhodná mužná odhodlanost, kterou jest
proniknuto jak vojsko tak i veškeré obyvatelstvo
obou států mocnářství, opravňuje k nejlepším na
dějím a skytá záruku, že ve velkém boji nám vnu
ceném uhájíme své místo. K bázlivostí nebo malo
myslnosti. není žádné příčimy,nechť jakkoli do
padnou -střídavé obraty velkého boje. O tom, že

-nechceme uzavříti laciný mír, bude-li vítězství na
celé čáře naše, ministerský předseda nemluvil. Po
takové válce jest přece obyčejně úkolem mužů na
zodpovědném mistě, aby mírnili nároky veřejného
mínění, Ministerský předseda hr. Tisza pak řekl,
že třeba se s těžkým srdcem rozhodl pro válku,
jest stejně rozhodně přesvědčen, že musíme pro
vésti boj do konce a nesmíme dříve ustati, až bu
deme míti trvalou záruku naší budoucí bezpečnosti.

Katollčtí Slovinci manifestačním způsobem o
svědčovali svoji loyalitu již dávno před válkou.
Zvláště na orelském sletu v Lublani dokazovali zře
telně svou oddanost k panovnickému domu. Leč
k vůli několika nebezpečným slovinským pokroká
řům, kteří dávali na jevo veliké syrupatie srbským
Sokolům, štýrsko-hradecký »Grazer Tagblatt« po
jednou obvinil celý národ slovinský z velezrádné
ho ducha, ačkoli přece pro provinění několika jed
„notlivců nejsou revolučními ani slovinské živly ra
dikální. Leč katolický >Grazer Volksblatt« odpo
věděl »Tagblattu« moudře: >K zatčení několika o
sob v Mariboru. Bylo by velkou politickou chy
bou v dnešním vážném čase, ano přímo povážlivé,
kdyby ojedinělé případy velezrádné měly býti při
pisovány na účet celému slovinskému národu. Sle
pé plemenné nepřátelství ponecháváme »Grazer
Tagblattu«. Státi budeme proti každému velezrád
ci, byť byl z kteréhokoli národa nebo stavu. Také
by v dnešním vážném čase měl každý novinář za
svou svátou povinnost pokládati, aby naší otčině
získal co nejvíce přátel. Za provinění jednotlivých
osob činiti zodpovědným celý národ, to ponechá
váme >Tagblattu«. Taková politika není jen ne
spravedlivá, nýbrž i nerozumná,«—P———

Sociální besídka
Svépomoc rolnictva. Ve středu sešli se staro

stové okresu Uh. Hradiště v Besedě k poradě, jaké
stanovisko zaujati k nynějším cenám plodin. Obilí
je nebývale krásné, ceny směšně nízké. Usneseno
provésti soupis obilnin a vstoupit v obchodní jed
nání s erárem a provésti přímé dodávání potřeb
armádě za ceny armádou stanovené, které jsou
daleko vyšší, než ceny trhovní. Poradu řídil vdp.
Dr. Obdržálek, viceděkan z Bílovic, o stavu věci
referoval učitel Jančík z Uh. Brodu. Debaty sú
častnili se mnozí zástupcové obcí. Usnesení bylo
jednomyslné.

Tajemné hospodářství. Pokrokové centrále or
ganisovaného učitelstva vytýkají oposiční pokro
kové >Učitelské Noviny« nově zase 13. srpna po
divné snahy, aby se veřejnost o hospodaření s uči

robil hospodářství důkladné kritice. Leč vládnoucí
velikášové místo nápravy slidili, kdo Cengra in
formoval, osopili se na něho, hrozili, ale pak si
soudní žalobu rozmyslili. Cengr uveřejnil svůj re

ferát v několika číslech »Učitelských Novin<. Nyní

o ee: os postavitičíslice proti
Pra eč vrclinl vládcovése o toi od 30.
dia ání okžininíli,nejednálose o tom ani v=
int Výboru17 řvence.OOsmé pr sně>mělico dě
ni ti Riežísébou, pokud se tý žlabu *vP.< »Učitelšké Noviny< sdělují dále: Areprvě 1bo

| Cenové zvolení Ke konci valné Hřomady za nepatrné účasti delegátů :zcela přoti ořganisáčním řá
dům a dennímů pořádkuspustili palbu do nepřítom
ného Cen ra! Tuček S osvědčenou rychlosti před
čítal něko ikůstránkovou, stróojém psanou polemiku,

které nikdo neřnoží porozuměji, ničeho. si nemohlpoznameňati... ' To vše zá nepřítomnosti"Kol.
Cengra, jenž dávno už musil odejetili1 Inkvisice!
Když pak tento způsob boje odmítán a Žádáno,
aby Tuček svoje říkáni dalCengrovi k disposici,
ták jako on tiském učinil, po případě aby bylo u
veřejněno v >Čes. Učiteli«, nechtěl o tom ani sly
Šeti. Páni jsou vůbec nesmírně skromni... To, co
inscenovali páni ke konci valné hromady, je haneb

nost vyššího stupně, středověká inkvisice. Škóda,že tu není ještě důsledek té inkvisice — hranice.
Víme, kam míříte. Chcete seskaňdalisovati a zdis
kreditovati kol. Cengra, aby buď sár resignoval,
nebo k resignaci byl donucen. To se vám ovšem ne
povede, leda za cenu organisace. Buď nastane jas
no a pletichovéodejdou, nebo odejdeme rly, jed

noty! Jisto je, že superrevise, ktěřé nebylo možno
vše detailně propočítati, činila výtky, zjistila ztrá
tu, o které by se členstvo a příslušné instance or
ganisační ničeho byly nedověděly. Máte peníze
(organisační), máte tisk i moc utloukatí protivnika,
oposici, ale tím nění řečeno, že máte pravdu a
právo. Kdyby byl ČU. organisačním věstníkem a
jeho sloupce byly otevřeny i dřuhé straně, byl by
už dávno pokoj a pořádek. Dokud však budete v
organisačním (?) listě nadávati oposici objednaný
mi a vysoce honorovanými články společného do
davatele ČU. a Šk. n. v., který na objednávku jed
noho funkcionáře: »Oposici přitlač důkladně, ně
které momenty snad Ti ještě pošlu!< nadává a jen
nadává, dotud není možna žádná shoda!<

O srbském průmyslu napsáno v 223. č. »Národ.
Listů«: »Nové řemesinictví ve městech srbských
vyvinulo se jednak z průmyslu zadrugy, jednak z
řemesla potulného, z podělkářství, i přímo navazo
valo na byzantinsko-turecké práce. Také mnoho
cizinců, zejména Srbů z Rakousko-Uherska, usa
zovalo se mezi srbskými řemeslníky, působíce
jim mnohou trpkou chvilku svou konkurenci. — Od
sedmdesátých let minulého století začíná pak v
Srbsku konstantní krise řemesel, kterou nemůže
vyléčiti ani státní pomoc, ani kooperace řemeslní
ků. Státní pomoc objevuje se ostatně teprve v nej
novější době, a i to ještě způsobem málo rationel
ním. Stát postupuje tů nesystematicky. Národoho
spodářské otázky jsou v Srbsku více nežli kde jin
de prostupovány otázkami politickými, a tak ře
meslník je vydán na milost a nemilost politickým
faktům. Na druhé straně přirozeně pak snaží se ře
meslníci působiti na politiku, a tak zlo stává se
chronickým a ohrožuje veřejný život tím více, že
řemeslnictvo srbské je v mnohém samo vinno
svým úpadkem, jsouc v posuzování své Situace
příliš jednostranným. (Zrovna jako v Čechách.
Pozn. Obn.) Hlavní vina řemeslníků srbských zá
leží v tom, že nebyli schopni jíti s duchem doby.
Čím intensivněji působila politická svoboda, tím
více uplatňoval se v Srbsku vliv západoevropský.
Pod tímto vlivem proměnil se starý vkus. Mnoho
učinilo také vyhostění Turků ze země. Vidíme to
nejlépe, srovnáme-li poměry v Bosně a Srbsku.
Řemeslníci srbští projevovali zprvu proti nové
modě odpor a opovržení, nemohouce pochopiti
proud života. A když se konečně seznámili s pra
vým stavem věci, nemohli se už přeučovati, leč jen
s největšími nesnázemi. Jejich místo zaujali přistě
hovalci z naší říše. Kdežto zprvu šlo pouze 0 pro
měnu formy výrobků, šlo nyní o existenci a 0
chléb. Odpor proti modě zvrhnul se v odpor proti
cizím řemeslníkům. Pokud pak se nemohl z politic
kých důvodů projeviti aktivně, zůstal přece v nit
ru a na něm budováno pak dále, třebas neprávem.
Rakouský řemeslník nebyl ničím vinen, nýbrž vi
nu nesla krátkozrakost a neschopnost srbského ře
meslníka. Nedostatek duševní pružnosti; neschop
nost a nedostatek kapitálu způsobil, že nad domá
cím řemeslem počala vládnouti cizí konkurence,
dovoz a konečně i domácí velkoprůmysl... V Srb
sku zabývá se politikou vše až 'do posledního no
siče na nádraží; pokud právě není Arnaut. | ženy
soustřeďují se v politicko-kulturních centrech. Za
to hospodářskou politikou zabývalo se a zabývá
jen několik jednotlivců. (Nebylo tak také v Če
ckách celá desitiletí? Pozn. Obn.) Časových bro
žurek je sice hojnost, ale systematického studia
není. I odborně vzdělaní, které by ostatně bylo
lze na prstech spočítat, zasahují do hospodářského
vývoje země jen časově při řešení některých váž
nějších otázek. Tak vlastně celý hospodářský vý
voj je rozdroben na celou řadu časových temat bez
Jednotného principu a plánu. Jedinou vůdčí myš
lenkou zůstává vyrovnati se co možná evropským
státům, pracujícím o svém hospodářském vývoji
po staletí. Nejde nikde o podporování vlastního vý

voje v tom neb onom u nebo o rozvážné vč P
nění ve světová AoRáBk m PZ fet O' přěnáš
cizích institicči "hosbodáříkých 'na “stbskou pů
O vývoj na domácích základech nepečuje poctivě
nikdo, aniž se snaží zachovati nebo zdokonaliti
mácí útvary průmyslové. © Vše soustřeďuje své
zraky na západě a je plně o tom přesvědčeno, že
už je vlast obohacena vyhikajíčímzbůsobem, jestli
se přehése některá font zábádbevropská ha sb
skoupůdu.Tittr'méněpřémýšt"se,ždahby'Motilo
Srbsko hráti úlohu doplňku v hospodářské politite
velmocí evropských.« -- Taková hospodářská po
litika, která sice proti cizím krajům brojí, ale Do
slušně z nich přejímá věci zbytečné, těžce pošklo
dila dárod náš d vede K'zakrnění 1V Srbšku.

' Soc. detmokraclé a refublikánské zřízení. Jíž
r. 1881 August Bebel, který se právě stal « říš
ském sněmu uznaným vůdcem 5oc. děmokfácie rtě-
mecké, prohlásil,“ že soc“Hémokracfe po stránke.

politické se snaží o zřízení republikánské. Ačkoli.
však "$óc."demůkraté' toffkpápířiivýptýtvali ha
chválu zřízení republikánského, nyní zvolna obra
cejí, protože skutečnost je nutí k procitnutí z fan
tastických snů. Vždyť soc. demokraté v poslední

dobězápasilí |velice prudce s vládami právě v těch

républikádh,kteřé“jjsoů velcefěkrokové Vzpomeňme'$i enork: ha 'čášté“prbtivlAdiif demonstrace
a násilnosti v republice francouzské a portugalské.
A jak pohlíží soc. demokracie na republiky jiné?

tung« (1914, 126) napsala“ »PranGié; Švýčársko,
Spojené'Státy'Sevěroanierickéjsou ve své čelé
podstatě zásadně růžič, áfe v žádné z těchto: re
publik nejsousociální práva. prolétáriátu podštatně
lépe hájenů, než v sousedních mohaYchioha v'žád
ré z ních nepotřebujese brutálitá'radvláďy panu
jících tříd štítíťi srovnání s poměrý monatchistic
Kých zemí. Ano, dalo by 'se skóro souditi, že tako
vé krvavé bestiality, jako chfadnokrevňé pobíjení
stávkujících v Koloradu nebo v Gran Pré,' jsou V
monarchiích — jako v Anglii nebo Německu — nemožny.«

Hospodářství v nemocenské pokladně. Vše
obecná nemocenská pokladna vě Vratislavi nachá
zela se do nedávna v rukou soc. demokratů. Po
nových volbách však se ujali jejího řízéní křesťan
šti sociálové, kterým bylo nyní umožněno odkrýti
hrozné rudé hospodaření. Jeden nemocniční'soc.
demokratický úředník zpronevěřil na 10.000marek.
Když se přišlo na jeho podvody, byl ihned zatčen.
Bývalé představenstvo zdráhalo se dlouho podati
nové správě výkaz svého hospodaření. Rudé před
stavenstvo zřídilo si pro sebe zvláštní budovu, o
které ve výkazu jmění nebylo zmíhky. Leč za do
zor při stavbě té budovy obdržel předseda rudého
představenstva 1200 marek. Mimo to zaplaceno za
dozor jednomu polírovi 600 marek. Ovšem předse
da bral tučný plat stálý stejně a žádal docela, aby
se mu na vydržování domácnosti připlácelo měsíč
ně ještě 50 marek, což však přičiněním křesť. so
ciálů zamítnuto.

Klesání soc. demokracie. Přes »rudý týden«,
který sociální demokracii v Německu přinesl tolik
přívrženců, nestojí to letos s pokladnou jejich nej
lépe. Podle výroční zprávy hlavního předsednictva
v Berlíně nedostává se jim 312.352 marek. Hlavní
pokladna měla vydání 1,721.352marek, příjmů však
jen 1,405.455marek. Loni zbylo 394.167 marek. Vi
nu špatného úspěchu finančního mají dílem špatné
časy, v nichž dělníci nemohou tolik rudých spisů a
časopisů kupovati, dílem též okolnost, že přece
mnoho lidí žije z pokladny. Na povšechnou agitaci
bylo vydáno na příklad 413.710 marek proti
284.405 markám o rok dříve a předsednictvo stálo
155.169 marek místo 83.363 marek loňského roku.

Úvěrní družstvo Eliška
| zapsané společenstvo s T. 0.VEradoi Král.. Adalbertinum.

Přijímá vklady navkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky,

Zprávy
místní a z kraje.

V den 84. aarozenín Jeho Veličenstva vlály v
městě našem četné prapory v barvách říšských a
zemských. Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Dou
brava sloužil o 10. hod. v kathedrálním chrámu
slavnou pontifikální mši sv. za četné asistence.
Bohoslužeb účastnila se kapitula a jiné kněžstvo,
zástupci důstojnického sboru, úřadů státních a sa
mosprávných a místních ústavů v počtu velice čet
ném. I jiných věřících dostavilo se mnoho. Na ků
ru provedena zdařile figurální mše Alb. Můllera.
Krásně se nesl i dvojzpěv přednesený pí Kořínko
vou a dp. Svobodou. Po mši sv. zazpívána precisně
hymna svatováclavská a nato >Te Deum«. Ku
konci v celém chrámu zpívána rakouská hymna.

Městská rada v Hradci Králové dne 17. srpna učí
nila následující usnesení: Policejnímu úřadu postoupí se



á |. zábav. podniků v

aněří doběmneválečné Obyvatelstvu doporučuje se, aby
parmatovalo v , kteří za těžikou povinností „odeški a'
všemožgě. r
mocnobyloa přiložiloprkupomocnouku k I přací
veřejnosti proppěšných. Penize, které by byly vymalo
ženy na zábavy, buďtež raději věnovány na
akcí pajocných a dobročinnýcha to buďpro | rvený '
křížaneb pro, Všeobecnoupomgonou akci, svýslovň
uvedením určení daru. — Sociálnímu odborupostoupén
byl přípis řidštelstev zdejších středních škol, jimž upo
zorňují na zřízení žákovských sborů pomocných pro kor
porace, zemědělské, obchodní a. průmyslové. — Policej- ;
nimu úřadu ujoženok pokynu c. k. okres. hejkmanství
v Hradci Králové, aby společně s vojenskými a státními
úřady chránil zájmy veřejností a vyhověl nařízením
úředních orgánů pokud se týče umástění hlídek naveřej
ných cestách, silnicích atd. — Usneseno přikázatí všem

majitelům. řeznických závodů,. aby zachovávali nejpřís
nější čistotu svých závaHů A vozů dopravních, opálů a
obkladů zboží, V připadě nešetření podán buďe návrh
c. k. okres. hejtmanství na obmezení provozování Živ
nosti. — U c. k, státní a dvorní knilitiskámy objednány
budou 2 exempláře seznamu padlých vojínů, který se
bude vyvěšovati na policejním úřadě. — Uzavře se
smlouva obledně pronájmupozemků, náležejících Matici
školské a špitálskéa obci královéhradecké v katastru
obce Pouchova s p. J. Merklem, učitelem v Pouchově,
na 6 let. — Uděleny byly některé chudinské podpory.
— Výkaz hotovosti pokladní vzat byl na vědomí. .

Seznam cen na týdenním trhu obilním v Hradci
Králové dne 14. srpna 1914 konaném: 1 ht: pšenice 22.50
až 23.40 K, žita 16.20 až 16.40, ječmene 11.90 až 12—,
ovsa 8.40 až 9.—, vikve 16.— až 17.—, hrachu 32.— až
36.—, čočky 40.— až 50.—, jahet 32.— až 36.—, krup
24.— až 50.—, bramborů nových 4.— až 5.60, máku 36.—
až 40.—, lněného semene 24.—-až 30.—; 1 a: otrub žit
ných 14—, pšeničných otrub 13.— až 13.50; 1 kg: másla
čerstvého 2.80 až 3.—, sádla vepřového 2.— až 2.20.
tvarohu 0.36 až 0.40, 1 vejce 0.06 až 0.07;.1,kopa: zelí
1.40 až 5.—, okurek 0.80 až 3.—, kapusty 1.20 až 2.40.
cibule 0.60 až 0.80, drobné zeleniny 0.60 až 0.80, mrkve
1— až 140; 1 hl: hrušek 6— až 8—, jablek 6.— až
12—, 1 koš hrušek 6.— až 8.—.

Na týdenní a oblint trh v Hradci Králové dne
4. srpna 1914 komaný přivezeno: hl: pšenice 417, žita
221, ječmene 44, ovsa 402, vikve 1, máku 2, brambor
122, jablek 15, hrušek 5.5; kop: zelí 140, okurek 195, ka
pusty 86, cibule 131, "drobné zeleniny 350, mrkve 115;
podsvipčat 427.

. Vyhláška. Na základě výnosu c. k. okr. hejtmanství
v Hradci Králové ze dne 12. srpna 1914 č. 30.454 upozor
ňuje se P. T. obecenstvo, že řídiči automobilů, povo
zů, motocyklů, jakož i osoby pa kole fedoucí jsou povin
ni uposlechnouti nařízení všech bezpečnostních orgánů
neb vojenských hlídek a dáno-li jim znamení k zastave
ní, že musí ihned i tohoto vyzvání uposlechnouti,
ježto by se jinak vydávaly v nebezpeči, že po nich
hlídka střelí.

Vyhláška. Na základě nařízení c. k. okr. hejtman
„ství v Hradci Králové dáváme věděti všem P. T. pp.

majitelům domů v Hradci Králové. aby svoje domy kaž
dého dne v 9 hodin večer uzavírali a dbali toho, aby do
myjejich po celou noc byly uzavřeny. Bylo zjištěno
orgány bezpečnostními. že mnoho domů bývá po celou
noc otevřeno. Otevřené domy v noci mohou se státi
skrýší četných zločinců a osob podezřelých. Jestliže by
orgány bezpečnostními i po této vyhlášce nalezeny byly
některé domy v noci otevřené, bude podepsaný úřad
purkmistrovský nucen, majitele těchto domů oznámiti
c. k.,okr. hejtmanství k potrestání. — Za starostu: J.

Russ zm. p.
Všem obecním (úřadům. Áby zplna dosaženo bylo

účelu předpisů, které císařským nařízením ze dne 1.
srpna, 1914, č. 194 ř. z., v $$ 7. a násl. byly vydány k
-zamezenílichvy potravinové a k zamezení vyhánění cen
do výše, poukazují se veškeré orgány veřejné bezpeč
nosti i zastupitelstva obecní, aby oznamovaly soudům a
úřadům politickým i policejním přípedy, v nichž ceny

byly nepřiměřeně zvýšeny nebo jinak byly porušeny
předpisy vydané v zájmu aprovisjonace, ať tyto přípa
dy samy pozorovaly či jimak o nich zvěděly. Je dále
nezbytno, aby také samo konsumující obecenstvo při
spívalo k podpoře činnosti úřadů a aby veřejnost všech
ny trestné případy ihned oznamovala úřadům. Páni sta
rostové se žádají, aby v tom směru obecenstvo vhodně
poučovalí a k součimosti vybízeli. C. k. místodržitel
ský rada Smutný.

Dodávkové družstvo krejčovské, z. S. S r. 0.,zalo
ženo bylo k popudu Okresní jednoty živnostenských
společenstev dne 17. srpna t. r. v Hradci Králové. Schů

-ze súčastnilo se téměř 40 mistrů krejčovských z polit.
-okresu královéhradeckého. Předsedal jí pan Karel Vo
jW z Nového Hradce Králové, za Obchodní, živnosten
skou a průmyslovou ústřednu přítomen byl místotajem
ník dr. Wiškowský, Týž -nastínil krátce důvody, jež,

"Okresní jednotu a Ústředny královéhradeckou vedly k
tomu, aby zájemníkům doporůčíly ustavení svépomoc

ného družstva krejčovského. mačež přítomní po delší
debatě jednohlasně sevyslovili pro. zabožení družstva;
k němuž se ihned písemně 29 osob zavázalo přistoupiti.
Okresní. jednotou pavržené stanovy byly jednohlasně
schváleny; .potóm pro y volby představenstva, á
slce takto: šdouzydjen p. Karel Vojíř ©-:Nového
Hradce Králové. jednatelem p. Karel Fiala, pokladníkem

- p. Josef Konecký, oba z Hradce Králové a dalším čle

. .no

představenstva P. Eduard Melstřík z Třebechovic.
Do dozorčí rady pak zvoleni opět Jedhohlasně pp.: Jan
Novák, Fr. Komárek, Jindř. Košťál V. Jedlička, Albis
Řehák a Jos. Ootvald. Ku konci podaj mis ir.

Wiškowský zprávu o krocích, které Ústřetíná podnikla
za účelem sprosiřČákovál vojenských dočkvekk zde
Šíma maloživnostnictvu, náčež schůze skončena.

© Z Rychnovska. V neděli dne 23.srpna o 10. hod. do
dní koná se instalace vdp. Josefa Růsslera, faráře

olnici a jednatele lurdsikéhospolku, který jest popu
ármě znám pod jménem »Páter Josší«. Přejeme našemu

milému »Josefovi«, aby si i v Solnici získal lásky a dů
věry všech farníků, jako se mu to podařilo v německé
farnosti auřímské. —..
-Přiznání ku dani Čípžovní na rok 1915,případněpro
období 1915'1916.Dle vyhlášky c. k. okresního heřtmán
ství z 31./VH.1914 k č. 101.840!14!X z. 1. £. byly dodány
průstřednicívím obeonich úřadů vfastníkům domů po
třebné tiskopisy ku přiznání výnosu nájemného zdonů

na rok 1915, po připadě pro berní období 1915/1916 a
bylo vyhlášeno poučení, dle něhož se tato přižnánímaj
Sepsati, a že lze všem májitélům dómů do. fóhoto bo.
učení u obecního úřadu neb u c. k. berního referátu na
hlédnouti. Majitelé“ domů, kteří snad posud neobdrželi
tiskopisu přiznání výnosu nájemného a jsou povinni je
podati, upozorňuší se, by se přihlásili o tiskopis v osmá
dnech u podepsaného úřadu neb u obecního úřadu, ježto
opomenutí přiznání nikdo nemůže omluviti tím. že po
učení neobdržel. Proti majitelům domů, kteří v ustano
vené lhůtě přiznání nepodali, zakročí se přesně dle usta
movení $ 11. patentu o dani domovní ze dne 23. února
1820(sb. zákonů zem. pro Čechy 2. sv. čís. 36). Současně
uvádí se na pamět ččánek II. novely o osobních danich
ze dne 23./|. 1914.č. 13 f. z., dle kterého tomu, kdo nyní
správně přizná, není se obávati pro minulost ani doda
tečné změny právoplatného předpisu nebo snad zavede
ní dodatečného nového vyměření, ani zavedení trestního
řízení, byť byla jeho přiznání, podaná předvyhlášením
novely o osobních daních, nesprávna aneb opomenul-li
úplně podati přiznání, k nimž dle zákona byl povinen.

Kdo by však také ještě teď nesprávně neboneúplně při
znal, aneb opomenul podati povinné přiznání výnosu
nájemného, nejen že se vydává trestnímu stihání pro za
tajení činže pro berní rok 1915, případně periodu 1915/
1916,nýbrž ztráct také dobrodiní berní i trestníamnestie
za poslední tři léta před vyhlášením novely 0 osobních
daních. | Nájemaíci, kteří také ještě teď potvrdí ne
správné údaje nájmu svým podpisem jako pravé, podlé
hají rovněž nejen poměrné pokutě, nýbrž zbavují se

tnké amnestie za dřívější nesprávná potvrzení činže pro
stejnou řadu let. Je tedy povinností všech majitelů dornů
a nájemníků zachovati naprosto přesně předpisy o při
znání činže, protože dle berní a trestní amnestie nutno
bezvýminečnč na fom trvati, aby přizňání činže byla
správna a pravdiva; kažijé nesprávné přiznávání činže
bude trestáno. Taktéž se upozorňují rodiny dhněchmaji
telů domů, kteří byli povoláni ke službě vojertské, že mo
hou se za účelem včasného a správného podání přiznání
obrátiti na příslušné obecní úřady neb c. k. berní úřad
nebo berní referát c. k. okresního hejtmanství, kde se

jim dostane náležitého poučenínebo sepřiznání protoko
lázně „sepiše. Než 8

Různé zprávy.
K úmrtí Sv. Otce Pla X. Dne 19. t. m. Pius X. byl za

opatřen sv. svátostmi od Msgra Zampiniho. Papež pak
zavřel oči a zašeptal: »Staniž se vůle Páně! Myslím, že
jest konec.« Po jedné hodině s půmoci (ze dne 19. na 20.
srpna) tiše zesnul za přítomnosti církevních hodnostářů
a příbuzenstva. Rysy zesnulého jsou přívětivé, jakoby
pohrávat na tváři sladký úsměv.

Druhá výzvá domobrany svolána. Z Vídně,20. srpna.
Dnes vydanou vyhláškou svolávají se všichni záložnici,
náhradní záložníci a domobranci, použití ke sklizňovým
pracím, na 24. srpna; záložníci a náhradní záložníci u
herské zeměbrany, kteří již nastoupili vojenskou službu,
avšak jako přespočetní byli poslání na dovolenou, na 24.
srpna; všichni v tomto roce odvedení, dosud nepovolaní
nováčkové. jednoroční dobrovolníky a náhradní zálož
níky v to počítaje, na 24. a 25. srpna; všichni 42letl a

Kostelní práce
a malířskéjako: malbu, tónován

kostela, novuzřízení,--opravy 3
obbrení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

| odborný závod pozlacovačský
„v Hradci Králové.

jehož autorita nesahá dnes dva kilometry rozlohyjeho.
Vatikánu. Jediná velmoc, jež do válečného víru nebyla.
dosud stržena, Male, rozhodla se zachovati prozatím.
neutralitu a vyvaruje se proto každého vmísení se da
rozvoje udátostí, protože bude na konec chtít kořistit
sama pro sebe.«

Pokrokářská nuda Irancouzská. Francie si na sebe
pletla bič sama. Místo slibovaných sóciálních oprav. asi
pitvornější módy pohlcovaly mittardy, rozmnožily se psí
hřbitovy. Místo propagace skutečného umění hrajy se
vídeňské operety, pařížská Opera stoji na pokmii fi
nanční zkázy. Lupičských Apačů užívaly vládná kruhy
k randálům protikatolickým, vrahové nejbezcitnětší byli
porotámi osvobozováná Ztvájící ruda pařížských rozma
řilch přemýšlela, čím novějším zaháněti Gibáhou chvíli.
Našlo še zaše co nového.Z VefsaíHe byl poslán stu
osob list tohoto znění: »Pán a paní. . činf'st čest pro

siti vás, abyste se účastní hudebafboaa tanečního ve
čera v sobotu 6. června 1914 za přhležitosti křtu jejich
skotského psa »Thanuse«. Počátek v 5 hodin.« — Pařtž
ský blahobytník tak dokázal, jak mu záleží na nábožen
ské toleránci. Tohle jest poslední článek protikřesťan
ského fanatismu, který se chechtá do oči všernu křes
ťanstvu vůbec. — Volnomyšlenkářské potupy křtu se
súčastnilo padesát občanů. Patrno, fak vyhlížela v po
slední době »obtižná pokroková práce« pro blaho re
publiky.

Papefská hvězdárna. Papežská hvězdárna v Římě
dostala 20.000franků od francouzské akádérmie,aby mo
hla dále prováděti fotografování hvězdnéoblohy. Práce
s tím spojené jsou velmi obtížné. Podpora tranoouzské
akadelnie papežské hvězdárně dokazuje, jak jsou uzná
vány zásluhy této hvězdárny pro astronómil také ve
Frencji církvi nepřátelské,

Vyrůst počtu kandidátů stavu 'dlichóvního v' Pařižů.
Kardiňál Amette prohlásil, že nouze o duchovenstvo v
pařížské 'arcidiecést je sice toho času velmi tisnivá, ale
vzhledem k přibývání počtu čekatelů stavu duchovního
lze se nadíti, že tento nedostatek duchovenstva bude v
několika letech odstraněn.

Všelicos. Ředite) Vídeňského bankovního spolku J.
Marcus odevzdal ministerstvu: 2000 K, z michž 1000 K
dostane ten vojín, kderý první ukořistí nepřátelský pra
por, a 1000 K ten, kdo dobude první nepřátelské dělo.
— Četné obchody a také sklepníci ve Vídni vypomáhal
si ve'dnech nouze o drobné pentze při placení pdštov
ními žnámkami. — Nové dvoukorunové paptrové penize
jsou menší než desetikorunové. Jedna strana jebarvy
modré s dívčí hlavou a dřůhábárvy zelenavé s kresbou
srdčitého tvaru. V pravo i| V levo jest arabská číslice 2.

— Moratoriem v Rakousku prodlouženo do 30. září. —
Uhelné revíry karvínský ve Slezsku rakouském a mos
tecký v Čechách prohlášeny jsou za státně chráněné.
— Ústřední spolek rakouských architektů vyzývá člen
stvo, aby žádné materiake neobjednávali z Francie,
Anglie a Belgie. — Boykotové hnutí proti Francii, An
glii, Belgii atd. šíří se dále v Rakousku a Německu. Na
př. v Pešti Pařížské ulici dali jméno Berlínská, Srbské
Bu)barská. V Berlíně hotely a kavárny francouzské a
anglické mění své firmy v německé. — Kontmgent do
vozu hornoslezského uhlí do Rakouska stanoven na 1000
vagonů denně proti dřívějším 3000. — Počátek vyučo

vání na středních a obecných školách v Rakousku od
Jožen na neurčito. — Anglický mistr vnitra John Burns.
člen dělnické strany, odstoupil, poněvadž nesouhlast s
válkou Anglie. Prohlašuje, že risiko Angle v tomto boji

jest příliš veliké. — Ve Vratislavi vykonávají organi
govaní sociální demokraté službu bezpečnostní.

sloužil a dosud nebyli povoláni, nebo po nastoupení

a to podělení věnovacími lístky, dle pokynů věnovacího
lístku, všichni ostatní vyjímaje Tyrolany a Vorariber
čany, od 27. srpna do 12. září dle starobní třídy; Tyro
lané a Vorarlberčané maji se dostaviti k domobranec
kému okresnímu velitelství v Inšpruku, kam mají ode
fi ze svého místa pobytu dne 27. srpna; všichai 42letf
a mladší domobrancí uherského státního občanství, kte
ti sloužili, dosud nebyli povolání. nebo po nastoupení

dovolenou, mají odejíti dne 24. srpna z místa pobytu.
pokud možná rychle k domovskému domobraneckému.
velitelství; zbraně neschopní a neslouživší domobranci
mají se dostaviti, jsou-li podělení povólávacími lístky,
dle ustanovení jmenovacího Hstku; zbraně neschopní a
nesloužívší domóbranci, kteří nejsou poděleni povolá

vacimi fistky. mají se dostaviti jen, budou-lipovolání
dle jména. Všechna dosavadní sproštění zůstávášt . do
bu své' přatnosti též i na dále zachována.

také nikoho,kdo by mohl s.úspěchem interventivattatp:
prospěch míru. Nelze to zejména očekávati od papeže,

s P

Právě stě nové vydání od Jana Šrpa.onší što h,
ětší92 bí m: v"Be áchútěpninýo

Dodání obstará
ži 4 M Va“ x 88,

hakladatelství,závodpidi,>"papárilství
V Hradci Král., Adalbertinum..

i
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soukenník
v Rychnověnad Kněžnou©

Užasílé na požádání vždy
dle roční oniseny kolekci.

nejnovějšíchdruhů o
"vlněných láte

své vlestní výroby, jakož i tu- i cizo
. zemských.

Četná namámí zvlášté < krahů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- 6
eluse mého ryze křesťanskéhoPrávodu u X

dobu více než třice"iletého působení.

Učiňte, prosím, malen | objednávku ě“skoušku.

Velejemnolátky na teláry.

vez.- oplátkybezzvýšenícon! iK(BB 2X0D COD ACOBĚ XAMBE|
. Proti nevolnostem zaži
vacím 1)dome(leKoza
DD distot profil. býlinný likér).

Po 1:50,3a5Kvřád drogeriíchneb ustejno
jmnenné firmy, Dašice (Čechy). — Kdo pod
poruje zažívání včas, uchrání se mnohých nemocí,
proto neopomeňte opatřiti sobě „Vade mecum“

včas, litovati toho nebudete.
Hlasy s obecensva: Učiniljsem s „Vade:

meoum“ tak dobré zkušenosti, že žádám o novou

zásilku. Em.„Šonkup, ve Vidní PE

i
X

X

květinový+ MED
šezárukousporné prodávápo celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

m 1840, Zal. 1650.

Karel Zavadii,

AntoninZandl
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu asl.

patronátním úřadůmoaberýche17 se ku provedení veš

nádob kostelních,
se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v kašdém slohm, od

provedení dle liturg. >předpisů.
Jem ruční práce umělecké
ceny. Veškeré opravy a znovu
zřízení provádí se co nejpečli

věji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo

Nojhysieničtější mlékobom
mlékopastenrisované

-Anejlepší jakosti —

Parní mlékárna zvtebaci Krát.,na:Malém nám.č. 128.
Nejmodernější zažídení.* " Pečlivá čistota.| ZR

25DS

.MMM

V)BCh-.

za niž ručí obec

| Vybokooýtské.

-Veledůotojnému

duchovenstvua
slavným patronátním
úřadům “ovoluje si depo
rečiti veškerékostelnínádokys

a bb: pery naje kalichycibáře, nádob nky, pacifikály,
svícny,laripy, telniee enky

atd. zvýBp kadalnie P řodpistca
církevním * horajcí Staré kod

mě opraraje r Diúvodní intenci astříbří nebo proti do
plstku za nové vyměňuje. Hotové

edměty neb zasílá
řkáskofvankoNágirikkyem koupě.
Fe veposílápoveioné.Pránerodí

Bedzb so <srát, datetásůpányRokkaOaknemtrse se pra
1čínského vždy na skladě.

Staré slate, stříbro ©drahobomybupuje za nejvyšší omy

JAN. STANĚK,
rý a oiselour

u. Karoliny Brětls, čis. 12. m.
Praha-L.-979.,

sílící a chuť povzbu čné nahořklé

xujícífranoouzské-víno řckui, jedině

LViolet,Thuirrve Franaii).Všnde k dostání.

Zástupce:sí Svoboda, Praha,Král.hrady čís 1004.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závodknihařský::

Vazbu knih

w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

VARHAMY HARMONIA

VÝHODNÉ PLATEBVÝROBKY PRAVÉ

NÍ PODNÍN HOŘÁDU “NEJŠESTNĚJŠÍvy- (3D s.
ZNAMENÁNÍ- "—. EZ KAnéZDARHA

NAKA

JDNOG19OAAUMOA105TIVULÁK

Odporučvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívašek ašišek »Záštítac vGhrostiuChrudimi.

Veškeréprádlopénské| dámské, výbavy

pro l přepycbovéi jednodachévzorněobS, Yad. duchovenstva so sdo

Příplínst kokoupiti prádlo kostelní, saračené dle

přod na osBy mírné. Učižte objednávka naabadete jistě spokojení|

(9 Odpenkjorenéml!

i
éz |

a = Jeva.
Ee REEE

NR OSBZKŘŮ 2.pyiitEíkk h,
e8 Eo A zcší -8

p P3Řptd SšěsěsteMINUzPOBPOK28k, P

a whodné dárky
k první sv. zpovědi,Bv.přijímání 8 .
biřmování, k missifm a k velikonoční |

zpovědi,symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební knihy ve skvost
ných vazbách a různých oenách,

růžence. obrázkyv(|upomínku p:na sv.křest

v 'oenáchlevnýchna skladěmá =.

Družstevníp ž 
"RřestníT

tex offo) 40 kusů za 60 -haléřůnabíní.

Biskupská knihtiskárna.

he ě
CKJy1Pkostelní

v odbor. provedení
shotovujea dodává

Třebechovicíhu Hradce
Králové.
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vHradci Král,- Adalbertinum|

provádí veškeré obchedy bankov- 1
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím, i
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji,strojními oleji

a petrolejem. | inkaso nájmů.

Podporujte podnik českých ikateliků!

VYVYVYVVYVYWYVYVY
M

Za PiemX.
Opravdový chudý boháč! Jiným rozdával co

nejštědřeji, pro svou osobu si nechtěl ponechatí
nic a pro své příbuzenstvo jen maličko. Svému

něch 100.000 lir, které dostal darem pro vlastní
osobu. Leč v poslední vůli ponechal na rozhodnutí
svému nástupci, mají-li se ty «bnosy vyplatiti.
Také projevil Pls X. přání, aby pohřeb jeho byl

„»Narodil jsem se chud, střídmě jsem žil a přeji si

býti balzamován.c
Pius X. prošel pernou Školou nedostatku. O

„jeho„chlapeckých a studentských letech ani ne
mluvíme. Jako kaplan v Tombole po devět let do

sstával. sbírkou, kterau sám si musil obstaxati, pše>
„nici.a kukuřici. Jistě to nebylo pro inteligenta.

chalupy k.chalupě jáko starodávný učitelký po
mochňíčekanebo jako o novém roce hlásný. Ne

nestačily na skrovnou obživu. Musil si přivydělá—
-vati: kázal v kostelích sousedních, dával soukro
mě vyučovací hodiny, založil večerní školu. Přes.
to úšečko při vysilující práci zůstal nadále nuzá

kem. Vždyť nemohl dostatečně podpořiti matku
ani tehkráte, když byla nucena prodati tři svá malá
polička. Takový chudák, kdyby hlady zmiíral, ne
přesvědčí moderně vycepovaného demokrata, že

"jest opravdu lidovcem, že sám nouzi trpí. Moderní
mu "demagogu jest naprosto odporné pomáhati si

"k obživě prosbou, přijímáním čehokoli, co by mělo
ráz hmůžny. Moderní demagog, i kdyby byl člo

křímavým hlasem, po zaplacení dodatečně třebas

-demókratismus důkladně platiti, jest zvyklý získá

"Tak se nyní získává popularita, pověst lidovosti

»numer< v malé obci..
Kaplanskou práci Sartovu shrnuje jeden z je

ho pozdšiších žáků v tato stručná slova: >Studo
vati, aby mohl kázati a zpowídati. Kázati a zpoví
dati, aby mohl dobro konati. Věřícím, kdekoliv
možná, v duchovních a tělesmých potřebách pomá
hati; nemocným a chudým ku pomoci přispívafi.
Nevědomé učití a přede vším mládež křesťansky
vychovávati; toto vše v podřízenosti vůči faráři.

pak, aby chudé rodině -ulevil, dwě sestry vzal k
sobě, zařídil -si domácnost vlastní. Osadníci pozo

Inserty počítiují se levně. Ročník XX

rovali že kaplan here na sebe mnoho mimořádné
práce prato, aby, moll podporovati nuzné příbu
zenstvo a nuzné lidi své farnosti. Sestra jeho teh
dejšího faráře poznamenala: >Jeho nejbližším pří
hbaznýmse «musilaposlati podpora ihned, sice všec
ko brzy se vydalo na almužny. Jednoho dne ob
úiržel, nevím již kde, adměnou za slavnostní ká

Zzánídvacet lir; budete tomu věřiti? Kdyžpřišeldomů, neměl z toho již aní centesímo.«
Klyž ibyi jmenován Josef Sarto farářem v

Smlzanu, hyl :obtížen dluhy a nemohl ani zaplatiti
taxu za jmenování tarářem. | Ale v bohatšim a
většímSalzanuzasezůstalchudým.Rozdávaltolik
jak jednotlivcum tak na obecně prospěšné účele, že
esto ledacos z domácnosti zastavoval, aby mohl
vyhověti. Přímo s úžasem sledujeme, jak velikou
'saciáhý čínmost pro hmotné blaho svěřených duší
regvinul ten duchovní správce, který pro svou
'ospbuzůstával nadále nuzákem. Jeho fara byla ně
'kdikanásobnou kanceláří pro organisované i pří
ležitostné sačlální snahy.

Když r. 4873 řádita hrozně v Salzanu cholera,
farář Sarto zdvojnásobil svou energii. Všude stál
po iboku-všechněm ubožákům. Nemocné navštěvo
val bezbázně, staral se o pozůstalé. — V jednom
roce následkem špatrých žní vznikl v Salzanu
hlad. Tehdy Sarto darowal dvacet pytlů kukuřice,
zbyla mu jen malá zásoba potravin. Když jeho při
tel viděl v jednom koutě malou hromádku scvrk
lých bobů, tázal se Sarta: »A od čeho chceš býti
nyní Živ,když se's všeho zbavil?< Sarto odpově
děl: »Nech to býti, Prozřetelnost mne ještě nikdy
neopustila.«

Když se stal spirituálem v semináři, představil
se teologům velice skromně a žádal je, aby se
sklonili k chudému faráři. A nyní se opakovaly ta
kové finanční okolnosti jako dříve. Co dříve roz
dával laikům, to nyní rozdílel bohoslovcům. Když
se stal patriarchou v Benátkách, daroval mu je
den boháč zlaté hodinky. Ale nové hodinky brzy
zmizely. kardinál jich použil k zmírnění bídy jed
noho chudáka. A tak zase používal Pius X. hodinek
niklových, které nesl i do Vatikánu.

1 jako kardinál a patriarcha benátský ocitl se
Sarto pro svou dobročinnost nejednou v peněžní
tísni. Zadlužoval se často proto, aby mohl udíleti
Y pravý čas almužny.

Na hodnost papežskou nikdy nepomýšlel. Když

Akciový kapitál K 8,000.000"—.

Prodejna e. k. třídní loterie.

provádí veškeré
M

Vklady přes K 30,000.000—.

u
Bezpečné uložení vkladů.

X

Snímky snoubenců «<s
Rodinné skupiny 0.

"< a k. dvorní

a komor.fotograt

zhotoví nejlépe v mírné ceně

Momentní snímky dětí

Sklad rámů

Hradec Král.



jel po smrti papeže Lva XIII. do římského konkla
ve, koupil si zpáteční lístek do Benátek. Pfi' jed
nom zasedání kardinálů oslovil ho kardinál fran
couzský ve své mateřštině. Když Sarto skromně
vyznal, že francouzsky neumí, řekl mu kardinál
latinsky žertovně, že tedy nění >papabilis«, že se
totiž bez znalosti francouzské řeči nemůže státi
papežem. Sarto odpověděl s úsměvem: >»Jábo
hudíky nejsem papabilis.« Když při druhé volbě
obdržel Sarto 10 hlasů, poznamenal-k jednomu z
kardinálů: >Doufám, že si zitra na mne již nikdo
nevzpomene. To byl dnes omyl. Jest toliko viděti,
že mne neznají.« Když však potom hlasů Sartovi
přibývalo, se slzamiv očích pravíl spolukardiná
lům: »Jest to poviňností mého svědomí, abych vám
řekl, že docela nemám potřebných vědomostí pro
papeže. Vy pak máte povinnost své myšlenky a
své hlasy na jiného obrátiti.< Leč za pápeže zvolen
přece, aniž užil svého zpátečního lístku.

Patrno, jak byl Pius X. důstojným nástupcem
chudého svatého rybáře. Podobal se značně naše
mu reformátoru Miličovi z Kroměříže, který se
vzdal všeho majetku, ale přece z almužen vyži
voval přes 80 osob denně.

A užíval snad aspoň papežské důstojnosti k 0
bohacení svého příbuzenstva? I v této zkoušce
skromná mysl nástupce sv. Petra obstála skvěle.
Pius X. dokázal před celým světem, že hodnost
papežskou přijal z důvodů nejideálnějších. Bratr
papežův Angelo Sarto jest dosud poštovním vý
pravčím v »>Madonna delle Grazie« u Mantovy;
protože tak malá službička nedá dostatečného chle
ba, má Angelo ještě krámek, v němž prodává sůl
a tabák. Nejstarší sestra papežova Terezie má za
manžela hostinského, sestra Antonie si vzala krej
čího, manžel sestry Lucie má obchod střižným
zbožím. Syn papežovy sestry Terezie, kněz Bat
tistino Parolin, je chudým farářem v Possagno v
diecési treviské; tedy ani tento synovec nedošel
protekci vznešeného strýce nějaké vyšší hodností
církevní.

Chtěli jsme tedy výhradně poukázati na
skromnost a obětavou lidumilnost zesnulého pape
že v době, kdy fanatická zášť vytýká papežské Sto
lici hamižnost a touhu po despocii. Novohusité den
ně vychvalují velikými slovy reformaci Husovu,
jejich chvalořeči na bezúhonnost Husovu jsou Spo
jovány s útoky proti papežské Stolici. Nuže —
proč ta zloba proti Vatikánu vzkypěla dvojnásobně
právě za vlády skromného, lidumilného reformáto
ra Pia X.? Proč moderní husité zchytrale ani jed
nou při svých demagogických výpadech nepozna
menali, že Pius X. žije v pravdě apoštolsky a že
by jeho životu neměl Hus co vytýkati? Fanatiky
hnal svatý život Pia X. ještě k větší protikatolické
akcí: »>Lidoví«novohusitští poslanci, kteří pobý
vají v drahých lázních a spotřebují pro své osoby
ročně deset tisíc i více korun, stotisícoví zisku
bralové a dietáři napadali Řím jako hrozný kon
trast evangelia. Beblovi bylo dovoleno nahroma
diti přes milion korun osobního majetku, ale štědré
ruce Piově se spílalo.

Nad bouřlivými vlnami potup však majestátně
se vznáší jasný duch velikého papeže, který po
rozuměl evangelické lásce k bližnímu a křesťanské
pokoře dokonale. Odešel jeden z největších lidu
milů.—

Rána za ranou dopadá na záda francouzských
volnomyšlenkářů, kteří se posmívali zbožným
křesťanům jako velikým slabochům a jako lidem,
kteří nedovedou řádně hájiti svou vlast. Němečtí
vojínové obdrželi pro těžké chvíle válečné od vlá
dy netoliko dobrou zbraň, ale i modlitební knihy,
které jim měly býti útěchou v době svízelné. Fran
couzský voják obdržel špatné zbraně, špatný oděv
a přidáno mu k vůli vzpružení několik chvásta
vých frási, které neznamenaly vlastně nic. Podle
toho také dopadá boj. Maně si vzpomínáme, jak
malé voje Konstantina Velikého, které byly opa
třeny znamením kříže, přemohly daleko větší ar
mádu pyšného pohana Maxentia.

Rakovina protikřesťanského »pokroku« řádila
ve Francii tak dlouho, až odňala obyvatelstvu
chuť bíti se za bezpečnost rodné země. Vždyť
stejně již dávno před válkou soc. demokraté hrozili
krajním odporem a generální stávkou pro případ
válečné mobilisace francouzské. Vzbouření celých
vojenských čet nebylo v posledních letech ve
Francii nijak zjevem řídkým. Kam potom s tako
vým vojskem?

Francouzští nacionálové prohlašovali celá de
sítiletí, jak jest potřebí připraviti se k odvetě za
Sedan, jak musi býti konečně pokořeno Německo,
které diktovalo poražené Francii tak velikou vá
lečnou náhradu. Utrpí-li některý národ velikou po
rážku, pak v něm přichází k slovu důkladný sebe
zpyt a přiměřená očista. Poražený národ nesmí se
oddávati bezstarostným kratochvílím, musí sbírati
sily se vší obětavostí, aby odčinil to, co mu způso
bilo pokoření a chvíle přetěžké. Zatím však zed
náři francouzští hodlali krisi luštiti způsobem nej
pohodlnějším: mrskali toho, kdo rány trpělivě sná

šel a kdo nehrozil krvavou revolucí. Pronásledo
vali milosrdné bratry a milosrdné sestry, šikano
vali katolické důstojníky, rušili katolické ústavy.
Vždyť tolik snadno jest hnáti utíkajícího! Ale na
vnitřní sveřepé nepřátely pořádku si netroufali,
nechali je řáditi, až jed korupce nakazil všecky
hlavní tepny francouzského tělesa. Proces se
Steinheilovou, Caillauxovou a některými apačský
mi zlosyny dokázal, že ve Francii spravedlnost jest
již dávno na výměnku, že tam vládnou sobečtí in
trikáni, že padouši se nemusejí obávati přísných
trestů.

Jak takové zjevy působily na veřejnou morál
ku a jak propouštění zlosynů mohlo široké vrstvy
nadchnouti k hájení volnomyšlenkářského pašalí
ku, každý uhodne velmi snadno. Vždyť za revoluce
vinařů volali Francouzové hlasitě, aby přišel do
republiky učiniti pořádek Vilém II. Právo slabších
deptáno, kapitalistům otevřeny brány k dalšímu
sobeckému kořistění, Taková byla příprava k od
vetě za Sedan a to v zemi té, která se chlubila, že
jest poměrně v Evropě nejbohatější, Jaká hanba,
jestliže po čtyřicetileté přípravě blýskavice němec
kých šrapnelů žene hned na počátku boje celé ar
mádní sbory francouzské od hranic, a že porážejí
Němci francouzské sbory na několika místech té
měř současně!

Někdo namítne: Tohle jest jenom fysická pře
moc, obávaná německá děla proto ještě nedovedou
zlehčiti a ničiti francouzskou kulturu. Na to však
odpovídáme: Vždyť Francie sama zbrojila velice
houževnatě, protože věděla, jak se nelekne žádný
nepřitel volnomyšlenkářských, sebe hřímavějších
skřeků. A pak si pamatujme, že ve válce se uplat
ňuje netoliko zmužilost, ale i jiné, velice vzácné
vlastnosti. Všecky složky národního života pro
jdou v čase válečném ohněm zkoušky. V těžké
době se prozradí, kde panovala pouze neupřímná
fráse panovačných sobců a kde naopak se uplatní
upřímná obětavost. Za války sběhové jsou doku
mentem, jak veliký počet lidí nechce ani prstem
hnouti k záchraně vlasti. Pozná se, zda se v maga
cínech nekradlo a zdali peníze poskytované k do
bru vojska neuvázly v kapsách výdělečných in
tendantů. Válka prozradí snadno, zda vůdcové do
statečně bděli před okamžiky nejkritičtějšími a
zda vynikají takovým ostrovtipem jako jejich od
půrci. Politické a sociální snahy vládních kruhů
jsou vystaveny za válečného stavu generální
zkoušce. Sezná se právě za války, zda za vládou
stojí opravdově většina národa. Válečná situace
prozradí, jakou obětavost vyvine obyvatelstvo ve
prospěch vlastních raněných vojínů, jak hodlají dů
stojníci vlastním tělem chrániti čety prostých spo
lubojovníků. Zkrátka válka jest zkušebním kame
nem občanských ctností. A nynější vládnoucí živly
francouzské již nyní při zkoušce propadly.

Jest přímo úžasné, jak drze před očima celého
světa zodpovědné úřady francouzské se odvažují
sáhodlouhými řádky zalhávati obrovské porážky
vlastního vojska, protože se bojí přísné kritiky
kruhů těch, na nichž se páchalo násilí, Vládcové,
kteří založili na odporné lži a na rafinovaných pod
skocích celý svůj vládní systém, novými hromad
nými podvody jenom ještě více svá křesla si pod
rážejí.

Doba vážná a veliká ukáže v jasném světle,
kde jsou muži velicí a kde trpaslíci. Nuže, jak se
chovala osvícená Paříž, když nalepeny byly první
vyhlášky o mobilisaci? Nastala veliká sklíčenost.
V neděli 2. srpna všecko zavřeno, mrtvý klid za
vládl v ulicích, kde procházely jindy celé zástu
py francouzských veselých blahobytníků. Leč od
poledne přece nějaký ruch — mládež sotva škole
odrostlá, ženy a jiní lidé, kterým válka neukládá
branných povinností, snažili se předstírati »nad
šené veřejné mínění«. Nedospělí mladíci na bou
levardech hulákali »Vzhůru na Berlín'«, ječeli mar
seillaisu a jiné popěvky. Celý ten průvod pod vla
jícím praporem zarážel svou triviálností, nesmysl
ným humbugem a demagogickou ubohostí. Večer
pak přikročeno k jiné velice pohodlné »práci vla
stenecké«. Ohromné tabule výkladních skříní ně
meckých krámů byly od chátry vybíjeny. Stráž
nici málokde zakročili na ochranu cizího majetku
a kde se tak stalo přece, tam jen s vlídným ú
směvem a s velikou šetrností odháněli vyjevené
výrostky. K večeru se přidávali k mladíkům po
věstní loupeživí apači, kteří seznali, že nadešel
jejich den. Rozumí se, že německé krámy také
byly bezohledně pleněny. Když v boulevardech
dílo zkázy dokonáno, šlo se do sousedních ulic,
aby se i tam dokázalo, jak francouzská osvěta v
samém srdci Francie vycepovala široké vrstvy k
humanitě. Německé Maggiovy mlékárny, které se
staly z příčinhospodářských pro Paříž pravým do
brodiníma jichž jest v městě několik set, byly vy
bíjeny a zásoby rozchvacovány chátrou.

Že násilnici měli v prvé řadě na mysli nikoli
vlast, ale hamižnou hrabivost, prozradili brzy
tím, že se šlo pod různými záminkami i na krámy
francouzské. V samém velikém krámě Boivinově
způsobeno škody za více než 200.000 franků. Tu
konečně policie se dala do zatýkání takových
hrozných >vlastenců« a schytala přes sto padesát
drancujících zlosynů, kteří připravovali policii ve

liké svízele již dávno před válečnou mobilisací.
Ještě v pondělí většina krámů na boulevardech
byla zavřena, někteří obchodníci hleděli se chrá
niti před >jarým nadšením vyspělé demokracie«
tím, že nalepovali na krámy ohlášení, že se tam
nalézá obchod francouzský. Kde bylo otevřeno,
tam vyklizeny výklady, aby chamtivá luza ne
drancovala. Tedy Paříž v tak vážných chvílích
se musí báti vlastních vychovanců víc než vnik
nutí nepřítele. Všecko se tam chvěje bázní před
vypuknutím široce rozvětvené loupeživé revolu
ce, jakmile dojdou pravdivé Jobovy zprávy z
francouzských bojišť.

Srovnejme francouzská chlubná, sebevědomá
slova s nynějším jednáním vládních kruhů! Pan
stvo, které hlásalo, že stojí v čele světového po
kroku, které se chlubilo, že nejstatečněji dovede
čeliti »klerikalismu«, hned ve vážné chvíli začalo
jektati zuby a na rychlo ohlásilo, že odvolává své
nejnovější protikongregační výnosy. Proč najed
nou ústup tak zbabělý, jestliže ministři tvrdili, že
pronásledují církev v zastoupení francouzského ná
roda vůbec? Jestliže skutečně nejširší vrstvy
francouzskési přály potření řeholnípráce, pak by
vláda v okamžicích velice svízelných byla popu
dila svým odvoláním národ. Leč násilní ministři
dobře věděli, že francouzští poctivci si nepřejí pro
následování tak plantážnického a že naopak ve
liké davy francouzského národa vřele uznávají
zásluhy katolického kléru a řeholnictva o obecný
prospěch. Proto právě k vůli uspokojení národa
bylo zapotřebí odvolati krutá nařízení. Ti vládco
vé, kteří křičeli, že klerikalismus jest největším
nepřítelem francouzského národa a že jest nutně
potřebí »klerikální hlízu« vyříznouti, pojednou ve
chvíli nebezpečenství přiznali svou náhlou blaho
vůli, jak ničemně podváděli národ ličením »černé
ho nebezpečenství«. Ochromený lišák, kulhající na
všecky čtyři, lísá se nyní s předstiranou vlídností
k ovci, na jejíž šíji si brousil zuby, jen aby mu
ovce pomohla z jámy, kterou si sám vykopal. Dlou
ho a dlouho se spoléhal krvelačný pardal na osvěd
čenou trpělivost pronásledovaných katolíků. uska
kuje zbaběle jen před živly nejradikálnějšími a
anarchistickými. Nyní uvidíme, jak pařížskému re
žimu pomohou apačové, anarchisté, ferrerovci a
revoluční syndikalisté, .

Ovšem rány, které dopadají na celé fran
couzské těleso, pocítí bez vlastní viny i katolíci a
všechny ty konservativní živly, které varovaly
neustále zodpovědné kruhy před mámivou fraškou,
které bylo přezdíváno »pokrok, osvěta, uvědomě
ní, svobodomyslný rozmach. cesta k nejzářivěj
ším metám«: Na bláznivou operetu francouzských
zednářů musili platiti katolíci do strhání, ale nyní
již asi nadchází poslední akt, který cynické divá
ky značně zklame. Veliké blesky, které šlehly od
boků Voges až do Paříže, povedou přece jen k
sebezpytu a k rozvaze, takže se přestane v Pa
říži pohlížeti na skutečné francouzské vlastence
jako na hrozné provinilce. A to jest právě char
akteristické. že vládu francouzskou k vážnému a
vlasteneckému přemýšlení musila přivésti teprve
fysická moc. že ji nutí k spravedlnosti takové rá
ny, jakými byli přivedení k rozmyslu nevzdělaní
barbaři.

Veledůstojnému duchovenstvu i katolickým
laikům doporučujeme co nejlépe

k ukládání okladů

AKrálovéhraĎeckou

bankovní jednota
v Hradci Králové — Adalberíinam,

která jest podnikemnaším a obslouží vás
v každémpřípadě nejvýhodněji.

Volné listy.
Válka. Ruský car prohlásil, že nebude miru,

pokud bude na ruské půdě prodlévati jen jediný
cizí voják. Slova carova jsou jen opakováním ma
nifestu, jejž r. 1812 vydal Alexander 1., když do
Ruska vtrhl Napoleon, Pro dějinnou vzpomínku u
vádíme dopis, jejž Alexander I. poslal ruskému
státnímu hodnostáři: »Maršálu hrabětí Saltykovu.
Hrabě Nikolaji Ivanoviči! Vojska francouzská



vkročila na území našeho císařství. Nejvěrolom
nější přepadení bylo mzdou za přísné šetření spol
ku. Já jsem na zachování míru užil všech pomů
cek, snášejícíchse s důstojenstvím trůnu a s pro
spěchem mého národa. Všechny snahy mé byly
marny. Císař Napoleon si umínil zahubiti Rusko.
Sebe mírnější návrhy zůstaly bez odpovědi. Ne
nadálé přepadnutí ukázalo zjevným způsobem Iži
vost přátelských slibů v nedávné době ještě po
tvrzovaných. A proto mně nezbývá nic jiného, než
chopiti se zbraně a užiti všech věcí Prozřetelnosti
mi propůjčených, aby síla odražena byla silou. Dů
věřuji horlivosti svého národa a chrabrosti svých
vojsk! Když jim.ve vlastních domech hrozí nebez
pečenství, budou jich chrániti se zvláštní jim muž
ností. Prozřetelnost žehná spravedlivé věci naší.
Obrana vlasti, zachování samostatnosti a cti ná
rodní přinutily nás opásati se zbraní. Neodložím
zbraní, dokud zůstane třeba jediný nepřátelský vo
ják v mém císařství. Zůstávám Vám nakloněn. Ve
Vilně dne 13. června r. 1812. Alexander.

Výminky míru ($1812 a r. 1914 jsou sice stej
ny, ale příčiny válek jsou různy. Napoleon způso
bil válku zajisté více z osobních choutek, než z
nutkavé potřeby a zájmu francouzské říše. Ta
žení své do Ruska odůvodňoval tak zvaným konti
nentálním systémem, ale věc ta mu byla pouze
pláštíkem, kterým okatě zahaloval svou ctižádost,
aby, když přemohl jiné mocné říše, svou sílu uká
zal i caru Alexandrovi. Dnes voje rakouské netáh
nou proti Rusku z malicherných a odsouzení hod
ných příčin, které řídily vůli Napoleonovu, ale z
důvodů, jež vznikly mimo úmysly říše naší a jež
jí byly vnuceny. Stát náš zajisté války evropské
si nepřál, a zájmy, kterých musil hájiti, jsou život
ními základy říše. Nemíníce hovořiti o formě a o
věcné stránce noty, Srbsku poslané, vyslovujeme
aspoň to přesvědčení, že vláda naše zakročiti mu
sila, jakmile bylo zjištěno spojení srbských úřední
kův a důstojníků s ničemnými vrahy, kteří vypra
vili se do Sarajeva zastřelit následníka. Sousedství
země, v níž zpití důstojníci vraždí svého krále a
královnu a pak mrtvá těla jejich surově a barbar
sky rozdírají a rozdrásaná vyhazují s oken na ulicí
jako psí zdechliny, pravíme sousedství takové ze
mě jest vždycky povážlivé. A připojí-li se k těmto
okolnostem ještě vražedné výpravy na členy pa
novnického rodu rakouského a zjistí-li se i vele
zrádná agitace, pak není možno se nebrániti. Vše
cky tyto věci měly býti v Rusku dobře pochopeny,
a kdyby se tak bylo stalo, nebyl by zažehnut po
žár válečných hrůz, a pak ruský car nemusil sly
šeti výtku, že ve vlastním zájmu neměl by chrániti
královrahů.

Ovšem říká se, že bouře tak jako tak byla již
na spadnutí a že vzájemný poměr mezi trojdohodou
a trojspolkem ke konečnému zápasu vedl. Ale jest
smutné pro evropskou kulturu, že bouře vybuchla
právě tehdy, když stát náš, puzen spravedlivou se
beobranou, usiloval o to, aby ze Srbska nevychá
zely již vražedné podpaly a aby nebyly živeny
myšlenky, které s celistvostí říše naší jsou v zá
sadním odporu.

Jsou jistá nezadatelná lidská práva a ideální
statky, které deptati znamená tolik, jako vrhati
společnost lidskou zpět v doby barbárské, v níž
vládly jen nejnižší chtíče a v nichž bezpráví po
dávalo si ruce s fysickým násilím.

»

Velezrádné procesy. Po zjištění, které vyko
nala naše vláda a v němž určitými doklady doká
zala, že velkosrbská agitace skutečně do těla říše
naší povážlivě se již zažrala, dlužno zároveň změ
niti a opraviti mínění o tak zvaných velezrádných
procesech. Řekněme,- že jsme se mýlili, domnívají
ce se, že k velezrádným procesům nebylo důvodů.
Šířila se tehdy klamná domněnka, že vláda těchto
soudů potřebuje, aby mohla vojensky zakročiti
proti Srbsku. Dnes však po zřejmých důkazech a
smutných zkušenostech poznáváme, že důvody ke
státní sebeobraně již tehdy byly, a že my Češi,
vzdáleni jsouce od vlastního dějiště, nemohli jsme
míti správného rozhledu a neklamného úsudku o
hnutí, o němž vláda byla již dobře zpravena. Z to
ho také plyne, že zbytečným bylo všechno rozhor
lování a rozčilování. Neschvalujíce ovšem, byly-li
tehdy některé velezrádné dokumenty padělány,
chceme jen uznati povšechnou pravdu, která jest
ziskem vždycky a která dnes mnohé věci vy
světluje.

V tehdejším procesu byli obžalováni bratři
Přibiševiči, z nichž jeden odešel do Srbska a o
němž vyšetřování praví, že byl účasten spiknutí
proti následníkovu životu. Jasné tyto stopy doka
zuji, že v 'tehdejším procesu nebyl neviňátkem
a že dobře myšlené úsilí Masarykovo dnes pozbylo
ceny. Masaryk vzal si tehdy do hlavy, dokázati
naprostou nevinu obžalovaných a za tím účelem
zajížděl si do Bělehradu pro informace a konfe
roval se srbskými ministry. Co chvíle vytasil se s

cence a, opíraje se o tato slova jako o určité dů
kazy, ujišťoval, že neustane, až věc dovede až do
konce. Dnes fiž chápeme, jakou cenu měly doku
menty, které si Masaryk vozil od srbských státní
ků, kteří ovšem ve vlastní při povídali jen to, co

nebyli povídali, když měli v Masarykovi nevědomý
nástroj svých zámyslů? A tak český tento advokát
v Bělehradě se vyptával, naivně věřil a, voděn

má neštěstí. Hilsner,Šviha, Přibiševič... ©

* Itažie. Ustálený, ba skoro již tradičný význam,
jehož užíváno na označenou seskupení evropských
velmocí, zní: trojspolek a trojdohoda. Dle všeho
Malie hrála v trojspolku úlohu velmi poťouchlou,
neboť v míru chápala se všech výhod ze spolku
plynoucích, a nyní, když jest jí plniti uložené troj
spolkové povinnosti, vypřáhuje, shledává kde ja
kou výmluvu a kroutí smluvní paragrafy. V ně
meckých časopisech na místo, aby se skutky Italie
nazvaly pravým jménem, z počátku zavládlo mlče
ní, které pomalu se rozhovořilo a vyznívá tónem
rozpačitým a nedůsledným. »Korespondence Hof
mannova« na příklad dí: »>Jestliže v těžkých do
bách přítel při nás zmužile stojí a oznámí to celé
mu světu, vzbuzuje to ještě vždycky povznášející
mravní pocit v srdci. Ale ovšem, na tomto světě,
v němž věci tvrdě na sebe narážejí, jsou taková
radostná rozhodnutí jen řídkým zjevem, a žádný
politik nesmí, na to spoléhati. Jen dle zájmů svojí
země může státník orientovati politiku, také teh
dy, jestliže se tím u souseda nadobro ničí tak mno
hé iluse. A když v těchto dnech bylo oficiálně o
známeno prohlášení neutrality se strany Italie,
vznikl nepochybně v milionech německých srdcí
podobrtý pocit, bylo pocítěno zklamání nad Italským
přítelem. Ale buďme spravedlivi, uvažme protáhlý
útvar italského poloostrova, ze tří čtvrtin omýva
ného mořem, uvažme ohrožení železných drah,
vedoucích na východě a západě od jihu k severu,
představme si, že tyto důležité dráhy království
jsou poměrně nechráněny proti převaze spojeného
francouzského a anglického loďstva, i musíme u
znati, že v tomto okamžiku správce zahraniční po
litiky italské přihlížel k velmi vážným a důležitým
zájmům, když ohlásil neutralitu své země.« —
»Miinchener N. N.< k tomu dokládají: »Hořejší vý
vody správně naznačují, oč Italii běží, Od té doby,
co Anglie své středomořské loďstvo převážně se
sílila a v této válce společně se silným francouz
ským středomořským loďstvem ohrožuje Italii, je
těžko žádati na Italii v nynějším počátečním stadiu
velké evropské války jiné chování, než blahovolnou
neutralitu.«

Na jedné straně německé listy pociťují tedy z
neutrality Italie zklamání a na druhé straně omlou
vaji rozhodnutí to jako opatrnost vzhledemk tomu,
že italské protáhlé břehy a dráhy anglickým loď
stvem jsou ohroženy. Tyto dlouhé výklady o ohro
žení Italie osvětlí se nejlépe touto otázkou: Nevě
dělo se o tomto ohrožení, když sjednávána byla
smlouva trojspolková a když po sdělání této smlou
vy v budoucí evropské válce s Italii bylo stále
počítáno jako s třetím spolubojovníkem?

o

Časová poznámka. Smiles o Francii dí: »Když
Napoleon I. řekl, že největší nedostatek Francie
Jest nedostatek matek, chtěl tím říci jinými slovy,

cího. vedeného dobrými. ctnostnými a rozumný
mi ženami. A vskutku, první francouzská revoluce
podala nejplatnější důkaz. jaká společenská zhouba
plyne ze zanedbání blahodárného působení žen.
Když vypuklo ono veliké národní hnutí, byla spo
lečnost nasáklá neřestmi a prostopášnostmi. Mra
vy. náboženství. ctnost byly zaplaveny smyslnosti.
Charakter ženy byl porušen. Manželské věrnosti
nedbáno; mateřství považováno za výčitku, rodina
a domácnost stejně byly pokaženy, cudnost domá
cí již nebyla vnitřním svazkem společnosti. Fran
cie neměla matek. dítky zvlčily a revoluce vypukla
za ryku a divoké krutosti žen. Však nedbalo se
hrozného toho naučení, a Francie opět a opět trp
ce zkoušela nedostatkem kázně, poslušnosti, sebe
kázně a sebeúcty, kterýmžto ctnostem mimo do
mácnost opravdu naučiti se nelze. Povídá se. že
Napoleon III. přičítal novou malomocnost Francie,
která ji poraženou a zkrvácenou zanechala pod no
hama vítěze, lehkomyslnosti národa a nedostatku
zásad. jakož i lásce k rozkošem —-kterouž, ovšem
dlužno vyznati. on sám nemálo podporoval. A tak
zdá se skoro. že Francie posud má potřebí — ač
chce-li býti dobrou a velikou — aby naučila se
kázni. kterou Napoleon I. označil, totiž domácímu
vychování dobrými matkami.«

Na jiném místě týž Smiles praví: >Jestliže
bystři pozorovatelé v které věci víc nežli v jiné
se shodují. soudíce o příčinách žalostné pohromy.
která stihla Francii (narážka na válku r. 1870), je to
v tom, že smysl pro povinnost a pravdu nejen lidu,
ale i vůdcům národa francouzského byl naprosto
cizí. Nepodjaté svědectví. které o té věci baron
Stoftel, vojenský pobočník při francouzském vy
slanectví v Berlíně, před válkou vyslovil, o tom
rozhoduje. V tajné zprávě, kterou císaři v srpnu
r. 1869. asi rok před tím, nežli válka vypukla. po
dal, a která pak byla nalezena v Tuileriích, vytče
no jest. že vzdělaným a v kázni vycvičeným lidem
německým vládne horouci cit povinnosti, a že nikdo

nemysil, že by své důstojnosti zadal, -upřímnou
úctu chovaje ke všemu, co šlechetného a vzneše
ného, kdežto Francie ze všech stránek jen truchli
vou protivu toho na odiv staví. Tam národ, uvyk
nuv si úsměšky tropiti ze všeho, odnaučil se ctíti
všecko, a z ctností, rodinnéhoživota, lásky k vlasti
a náboženství lehkomyslné pokolení učinilo si terč
úšklebků. Bohužel! Jak trpce potrestána byla
Francie za hříchy své proti pravdě a povinnostil«

Francouzští spisovatelé, bratří Marguerittové,
francouzské porážce v roce 1870 věnovali tři zá
bavné knihy: »Pohromu«, >Chlapíky« a »Zlomený
Meč«. Líčí v nich průběh války, francouzskou spo
lečnost a žhavou bolest národa, jenž, odkojen my
šlenkou o napoleonské nepřemožitelnosti a slávě,
pojednou z příjemného sna vyburcován jest poráž
kami a zdrcením. Oba bratři spisovatelé prosycení
jsou nenáboženským názorem světovým, jénž ve
francouzské literatuře již dávno nabyl domovské
ho práva a jenž jsa prázdnou slovní gymnastikou,
neskytá životu Žádné opory a kde nějaká opora
jest, ještě podlamuje; přece však, zkoumajíce pří
činy porážky, dávají průchod pravdě: bylo pozoro
váno. že německý voják vyniká kázní vojenskou
i životní, vzděláním, které překvapuje, zbožností
a mravními zásadami, které z ovzduší rodiny pro
vázely ho do války, že čítá Písmo sv. a hledá v
něm útěchy...

Máme-li zření k tomu, že náboženský duch v
Německu, zejména na venkově, ve školství a v ro
dinách posud se uchoval, můžeme předpokládat,
že co do mravní a vojenské kázně německý voják
z r. 1914 nezadá vojínovi z r. 1870.Jest známo sice,
že v roce 1870bilo se namnoze francouzské vojsko
statečně a že jmenovitě z krajin náboženštějších
vojínové vytrvali v obraně vlasti houževnatě až
do konce, ale většina národa přece jen vychovává
na jest povrchně a lehkomyslně tak, že odnaučila
se ctíti všecko a, jak dle Smilesa baron Stoffel
pravil, z ctnosti, náboženského a rodinného života
lehkomyslné pokolení učinilo si terč svých po
šklebků. , m

Nynější francouzský ministr Viviani před ně
kolika lety chlubně ve sněmovně prohlásil: »Sha
sili jsme již všechna světla na nebi!« Výrok tento
iest tak obsažný, jako jest veliká mělkost a životní
nezkušenost socialisty, jenž vražednými zásadami
těmito chvástavě se zablýskl. ©Nebudou-li míti
francouzské armády na jednotlivých bojištích proti
Němcům velikých přesil, bude míti statečný lampář
Viviani dosti příležitosti, aby, bude-li v jeho moci,
shášel oheň německé palby a plamen německého
nadšení...

o

Smýšlení a duch armády. Tolstoj ve >Vojně a
Míru« rozhovořiv se o okolnostech, které dávají
naději vítězství, vyjadřuje před bitvou u Borodina
ruským plukovníkem knížetem Andrejem tyto své
myšlenky: »Věř mi«, praví kníže Andrej příteli
svému Pierrovi, »že kdyby něco záviselo na opa
třeních štábu, tu bych tam byl a činil bych opatře
ní; místo toho však mám čest sloužiti zde v pluku
a mám za to, že zítřejší den závisí opravdu na nás
a nikoli na nich... Zdar nikdy nezávisel ani na po
stavení ani na ozbrojení, ba ani na počtu. Ve válce
někdy jeden prapor jest silnější než divise a někdy
slabší než setnina. Vše záleží na onom citu, který
jest ve mně a v každém vojáku. Bitvu vyhraje
ten, kdo rozhodl se pevně, že ji vyhraje. Proč jsme
u Slavkova prohráli bitvu? Ztráty naše byly skoro
stejné jako u Francouzů, my však jsme si řekli pří
liš časně, že jsme bitvu prohráli, i prohráli jsme ji.
Řekli jsme to však proto, že nebylo, proč bychom
se tam bili: chtělo se nám odejíti co možno nejdříve
z bojiště. Prohráli jsme — utecme tedy! a utíkali
jsme. Zítra však toho neřekneme.Mé míněníozítř
ku jest: ruská a francouzská vojska utkala se v
boji, a kdo se bude zuřivěji bíti a sebe méně šetřiti,
ten vyhraje. Přítomný setník Timochin doložil:
>Toť, Vaše Osvícenosti, pravda, pravda svatá.
Nač bychom nyní sebe šetřili? Věříte-li, že vojáci
v mém praporu již ani vodky nepijí: není prý den
k tomu.<

Není potřebí s Tolstým souhlasiti ve všem,
ale jisto jest, že uhodil na pravou míru tvrzením,
že jedním z nejdůležitějších činitelů v bitvě jest
duch a smýšlení vojska. Pravda to, která dnes o
becně jest uznávána, protože ji potvrzuje zkuše
nost.

*

Dvě zajímavé skutečnosti. Domníváme se, že v
nynější době tak bdělý p. censor nám tutopoznám
ku neškrtne, protože neuvádí nic jiného, než zprá
vy úředně již uveřejněné. Když mysli evropského
lidstva na počátku válečného požáru počínaly se
chvíti před budoucností, tvrdilo se, že vláda ně
mecká vypověděla Rusku válku proto, že severní
říše na hranicích německých silně mobilisovala a
ohrožovala tímto způsobem bezpečnost. Samo sebou
se rozumí, že v dobu, kdy evropské velmoci jsou
až po zuby ozbrojeny, nemůže býti žádné z nich
Ihostejno, když soused na hranicích shromažďuje
statisíce svých bojovníků. Nemohlo tedy založiti
ruce v klín ani Německo. Tu však přichází zaruče
ná zpráva pražského úředního listu a praví, že
Rusko na německých hranicích . mimo obvyklé



stráže a hlídky vojska vůbec nemělo. Původat;
zprávy tedy, jež se zdály býti základem vypově
dění války říši ruské, nebyly pravdivy a přihadil
se tu veliký omyl, který si vysvětlujeme horeč-.
ným rozechvěním a poplachem, před nimiž nejsou:
nikdy jisti ani státníci a vojevůdcové ani noviny.

Každý |
potřebuje

ku pozorováníudálostína bojišti

mapu Evropy.
Právě vyšlo nové vydání od Jana Srpa.
Menší 56—45 em v barvách poštou 90 h,
větší 92—75 om v barvách poštou 250 K.

Dodání obstará

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství, závod hudební a

papirnictví
v Hradci Král., Adalbertinum.

19. srpna Wolí. kanc. sdělila, že Japonsko po
žádalo s poukazem na anglicko-japonský spolek
za neprodlené odvolání německých lodí válečných
z vod japonských a čínských neb odzbrojení těchto
lodí, dále do 15. září bezpodmínečné předání celého
najatého území v Kiaučau úřadum japonským a
bezpodmínečné přijetí požadavků těch do 23. srp
na. -—-Týž den pátá francouzská jizdní divise byla
odražena s těžkými ztrátami severně od Namuru
německou jízdou. — Bavorské a bádenské vojsko
porazilo 55. francouzskou pěší brigádu, která pro
nikla až k Weileru, 15 km severozápadně od
Schlettstadtu. Francouzská brigáda ustoupila s těž
kými ztrátami přes Vogesy. — Německé vojsko u
kořistilo polní baterii, těžkou baterii a prapor. Za
jalo 500 vojínů. — Japonsko dohodlo se s Anglií o
nezbytnosti společných opatření na ochranu svých
zájmů na dálném východě a jmenovitě integrity
Číny.

Rakouský 102. pěší pluk utkal se iU. srpna na
jihovýchodním bojišti s nepřítelem třikrát silnějším
a porazil jej na hlavu. V boji se vyznamenali ze
jména poručík Bělský a nadporučík Fiirst. (Dva
prapory tohoto pluku byly spolu se štábem posád
kou v Praze a třetí prapor v Benešově.)

Dne 17. oznámeno z CČetyně, že černohorské
vojsko bojuie po dva dni v okoli vrchu Lisnice u
Grabova (v Bosně v sousedství dalmatské hrani
ce). V okamžiku odeslání zprávy měli Černohorci
45 mrtvých. — Za revoluce v Baku byl policejní
ředitel Martinov usmrcen, načež vzbouření děl
níci zmocnili se všech veřejných budov. Došlo ke
krvavým pouličním bojum, v nichž dělníci zvítězili.
—. Řecká vláda ujistila, že zachová neutralitu, po
kud nebudou ohroženy řecké zájmy a pokud nebu
de nucena vystoupiti z neutrality pro závazky.
převzaté smlouvami. Král rozhodl se vyslechnouti
předáky politických stran.

Rusko stěžovalo si v Turecku na koncentraci
tureckých vojsk na ruské hranici v Arménsku.
Dále protestovalo proti kladení min v Černém mo
ři při vjezdu do Bosporu. — Holandsko —ujistilo
Francii svou neutralitou. — V Sofii minulý týden
prohlašováno, že v černomořském loďstvu rus
kém vypukla vzpoura. — Poláci uherští začali or
ganisovati legie dobrovolníků.

O dobytí Šabce oznámil berlínský »Tag< tele
gramem ze 17. srpna: >Ranění vojíni, kteří sem
byli dopravení, vypravují, že Srbové dle bojů u
Šabce chtějí vésti boj téměř úplně pomocí komitů
a franktireurů. —Komitové stavěli se mrtvými a
stříleli pak na naše vojsko ze zadu. Tento trik
zdařil se však jen v jednotlivých případech, neboť
vojáci dostali ihned pokyny. jak se mají proti ně
mu brániti. Děti od čtrnácti let a starci do sedmde
sáti let jsou ozbrojeni. Jakýsi stařec střelil zákeřně
z okna a zranil jednoho z našich důstojníků; byl
ihned zastřelen. Také ženy byly ozbrojeny a mu
sily býti uvězněny. Šabac byl obsazen ve středu
ráno po dvouhodinném boji. Vojsko a většina obv
vatelstva prchla směrem k Bělehradu. Město bylo
obklopeno ostnitýim drátem: obklopení nebylo však
na jednom místě ukončeno. Na tomto místě pod
nikla pak jedna srbská divise útok na naše posice.
Byla však s velkými ztrátami odražena. Větší část
města byla při bojích dermolována.«

Belgický velitel pevnosti Lutychu generál
Lehman byl dopraven dne 19, automobilem do Ber
lina jako zajatec. — V Lutychu chátra zapálila je
suitský klášter a zavraždila 20 jesuitů. Německé
vojsko ochránilo 350 duchovních.

Německý «guvernér v Kiau-Čau 20. srpna 0
známil, že jest připraven na ráznou obranu proti

má prostorný záliv. Němci, kteří r. 1898 získali
Kiau-Čau do nájmu na 99. let, dobyli si v tom ú
zemí takových práv, že čínská pravomoc. tam.za
nikla úplně. Kolonie tolik důležitá pro obchod bude
ovšem hájena houževnatě.)

Angličané s Francouzi se rozhodli učiniti.z. al
bánské přístavní Valony základnu svých váleč
ných operací na Jaderském moři. — U Stolupian
(v Prusku, 11 km od ruských hranic) dne 17. od
dily prvního armádního sboru německého porazily
ruské vojsko, zajaly 3000 Rusů a ukořistily řadu
strojních pušek. Druhý den Němci obsadili ruskou
Mlavu (11 km od pruských hranic na dráze Mlava
Varšava).

Veliká ofensiva francouzská 20. srpna. byla
mezi Metaml a Vogesami německým vojskem roz
drcena. Poraženo osm francouzských sborů armád
ních, přes 10.000 Francouzů ocitlo se v zajetí. Ně
mecké vojsko pronásledovalo prchající do. Francie.
Mezi Verdunem a Nancy svedena řada. ústupných
bitev, v nichž ovšem Němci skvěle vítězili. Ně
mecký císař při té příležitosti zaslal vévodkyni
Brunšvické telegram: >Pán Bůh požehnal našemu
zdatnému vojsku a dal mu vítězství. Nechť všich
ni u nás doma na kolenou mu v modlitbě děkují.
Kéž jest i nadále s námi a s celým naším národem
německým! Tvůj věrný otec Vilém.« — Bitva u
Met trvala 5 dní. Nejurputnější boje odehrávaly se
u obcí Delme a Moncheur. Když Bavorům bojují
cím u Met došly patrony, bojovali bajonety a
pažbami velice rázně. :

Jelikož Rusko zasáhlo do války srbsko-ra
kouské, stala se trestní výprava do Srbska, která
ve dnech 13. a I8. srpna za vítězných bojů pro
nikla hluboce do nepřátelské země, záležitostí po
družnou. Tedy naše vojsko, které nepřítele svou
chrabrostí vyčerpalo, dostalo dne 19. rozkaz, aby
se vrátilo do původních posic na Drině a Sávě.
Rakouské voje, které pronikly do jižního Srbska z
Bosny, za stálých bojů v témž čase vítězně po
stupovaly k Valievu. — K vůli naprosté —jistotě
proti možným překvapením i při ofensivním po
stupu našich armád proti Rusku Rakousko začalo
opevňovati dunajskou linii; jejím účelem jest zajiš
tění hlavních přechodních míst, tedy také Vídně
a Budapešti. Fortifikační práce byly připraveny
již v mobilisačních opatřeních. — Dne 21. u Sokalu
nepřátelská divise kozáků, sesílená pěchotou, byla
naším vojskem početně slabším napadena a pora
žena. Jedna ruská brigáda byla úplně rozpráše
na. Zaiato mnoho nepřátel a ukořistěn válečný
materiál. Jeden ruský generál byl zabit a druhý
zraněný dopraven do Lvova. — Dne 22. okolo 3.
hod. odpoledne u Radzichova (na severovýchod
od Lvova, asi 15 km od ruských hranic) podnikl
silný oddíl Rusů s baterií děl a setninou jízdy ú
tok na 4 setniny 35. pěšího pluku. Převaha Rusi
činila s počátku výsledek boje pochybným. Tě
žíce ze své převahy, pokoušeli se Rusové zatlačiti
naše řady do bažin. Ve chvíli největšího nebezpečí
vrhly se »lvovské děti« jako bouře na nepřítele
bajonetem, roztříštily ruské řady a zmocnily se
dvou ruských děl, Tu ustoupili Rusové několik ki
lometrů za hranice. Sluší zdůrazniti. že 35. pěší
pluk ukázal neslýchanou odvahu a chrabrost v ú
toku bajonetem. Rusové utrpěli těžké ztráty. Z
našich nepadl ani jeden, jen několik vojáků bylo
raněno.

Hlavní město Belgie Brussel zabráno od Něm- *
ců dne 20. Jeden husarský a jeden hulánský pluk |
německé armády ráno přirazily k branám města.
Starosta vyšel, aby s nimi promluvil. Odpoledne
přibyli němečtí důstojníci v automobilech.

Malý rakouský křižník »Zenta« dne 16. od
vážil se boje s 5Onásobnou převahou loďstva fran
couzského, které značně poškodil. Byl ovšem na
posled udolán, ale většina statečné posádky byla
zachráněna.

Dne 21. došly zprávy, že německá armáda u
Dieuze (v Lotrinsku mezi Metami a Vogesamí) do
byla skvělého vítězství. Ukořistěno mnoho děl a
strojních pušek,

Dne 20. bylo dopraveno asi 1490 Srbů, zaja
tých v boji u Šabve, do Aradu. Nacházelo se mezi
nimi množství komitů a žen, které také střílely na
rakouské vojsko. Stejný počet srbských zajatců
uzavřen v Szegedině. —- Mnoho zajatých Rusů
přivedeno do Černovic. — Východně od Višegra
du-Rudy (na hranicích bosensko-srbských) dne 20.
a 21. bylo Odraženo od našeho vojska na celé čáře
30 srbských praporů s četným horským, polním a
těžkým dělostřelectvem. Jak tuhé zápasy zde ve
deny. patrno z toho, že na jednom střeleckém pří
kopu nalezeno 500 mrtvých Srbů. Důstoiníci ra
koušti ubezpečují. že odvahu našich vojínů nelze
prostě zmírniti a že jim jest nejmileiším způsobem
boje bodákový útok. Dne 20. od německého oddílu
skadarského dobyta srbská posice na návrší 95d
u Višegradu.

V Temaszově (v ruské pohraniční gubernii lu-|
belské) našinci přepadli nepřátelskou divisi. Dva ©
pluky kozáků a jeden pluk hulánů přinuceny k útě
ku. Ruské jízdní divisí způsobeny těžké ztráty.

Jedna rmská brigáda byla zničena a Turypky(na:
silnici ze. Sokalu na Žážkiev a Lwox) druhá velice.
poškozena u Kamionky-Strumilova (v Haliči seve«
rovýchadně, asi 45 km od Lvova). Naši letci, kteří.
nabyli smělými výkony leteckými nad Ruskem

ním pum veliký zmatek vnepřátelských. táborech.
a vozatajstvu. — U Lyku ve východním.Prusku
byly sestřeleny dva ruské aeroplany.

Dae 20. došly od černohorské hranice zprávy,

úspěchu. Naše pevnostní a válečné dělostřelectvo
opětowalo palbu s účinkem zřejmě velikým. Naše
vojsko obsadilo dne 18. Plevlje a postupovalo přes

vojsko zařízený zpáteční pochoď v úplném pořád
ku, aniž bylo nepřítelem obtěžováno.

Dne 23. přibyl do Lvova opětně transport
ruských zajatců (20 důstojníků a 300 dragommů).
Dopraveny tam i četnéukořistěné. zbraně. Ruští
generálové ©Vanovský a Ivanov podlehli svým
ranám. ,

Z obavy před Japonci Spojené Státy Sewero
americké vypravily jednu eskadru svého loďstva
k ostrovým Filipinským. — Přístavy ve Várně a
Burgasu uzavřeny minami. — Anglické vojsko
(asi 20.000 mužů) vyloděno na pevninu v Ostende,
Calais a Dunkergue. Francie a: Anglie-usnesly se
vzhledem k válečnému stavu poskytnouti' Belgii
50 mil. franků. — Severně od Met dne 22; odrazil
německý korunní princ nepřítele u řeky Longwy..
V Lotrinsku vítězná armáda, vedéná bavorským:
korunním princem, dorazila při stihání poraženého
nepřítelečáryLuneville- Blamont.—Vtom čase
Italie začala mobilisovati, takže dňe 27. armáda
100.000 mužů rozložila se mezi Mántovou, Luga
nem. Veronou a Bolognou. Přístav benátský uza
vřen, loďstvo soustředěno v Torrentu.

Dne 25. nastal válečný stav též mezi Rakous
kem a Japonskem. — U ruského Krasníku rozzu
řila se třídenní bitva mezi Rusy a vojskem naším
na čáře 70 km a skončila úplnou porážkou Rusů,
kteří se dali na překotný útěk k-Lublinu. Naše voj
sko zajalo na 3000 nepřátel, ukořistilo 3 prapory,
20 děl a 7 strojních pušek s přípřeží. — Mezi Na
murem a Antverpami již od soboty se rozzuřil
strašný boj. Namuru dobývají Němci pouze děly
a již se zmocnili většiny tvrzí. Princ Bedřich
sasko-meiningenský byl dne 23. zabit před Namu
rem granátem. — Francouzskému oddílu ve Ska
daru byl dán rozkaz, aby se vydal do Cetyně k
obraně Černé Hory. — Ke službě v poli přihlásilo
se tolik rakouských duchovních. že se již dalšť
přihlášky kněží-dobrovolníků nepřiiímaií.

Otensiva našeho vojska valí se vpřed neza
držitelně po obou stranách Visly. Naše vojsko
společně s německým překročilo za menších Šar
vátek Lysou Góru (v radomské gubernii) a ob
sadilo dne 23. část řeky Kamionky mezi Kielcem
a Radomem. Útok 20.000 Rusu, podniknutý proti
hranicím Bukoviny, byl u Novosielice (4 km vý
chodně od Černovic) úplně odražen. Několik set
nepřátel bylo zajato. Rusové na útěku zanechali
množství válečných potřeb. — Brusselu uloženo
zaplatiti 200 milionu franku válečné kontribuce.

O ruském novém vpádu na německou půdu
oznámil dne 24. generální ubytovatel šl. Stein:
»Kdežto na západním bojišti jest posice německé
ho vojska milostí Boží neočekávaně příznivá,
vstoupil na východním bojišti nepřítel na němec
kou pudu. Silné ruské sbory pronikly směrem k
řece Vegorapě a severně od dráhy Stolupiany
Vystruť. První armádní sbor zadržel nepřítele u
Věrbolova vitěznou bitvou a zapletl se v boj Ss

padly nepřítele, postupujícího z Glabina a od jihu.
První armádní sbor odrazil vítězně nepřítele mu
čelícího, zajal 8000 Rusů a dobyl několik baterií.
Náležející mu jízdní divise zahnala dvě ruské jízd
ní divise a zajala 500 nepřátel. Dále jižně bojujicí
sbory narazily částečně na silná opevnění, jež bez
přípravy nedala se dobýti, částečně vítězně po
stupovaly. I tu došla zpráva o postupu dalších ne
přátelských sil směrem od řeky Narevy proti kra
jině jihozápadní od mazurských jezer. Vrchní veli
telství učinilo proti tomu opatření a odvolalosvé
vojsko. Odvolání to stalo se beze všech potíží.
Nepřítel nepronásledoval. Na východním bojišti
učiněná opatření bylo nutno především provésti a
uvésti v takové koleje, aby bylo možno hledati
nové rozhodnutí. Dojde k němu neprodleně. Nepří
tel rozšířil zprávu, že porazil 4 německé armádní
sbory. Zpráva ta není pravdiva. žádný německý
armádní sbor nebyl poražen. Naše vojsko vrátilo
se u vědomí vítězství a převahy. Nepřitel přešel
řeku Vegorapu dosud jen jízdou. Podél dráhy prý
dosáhl Vystruti. Postižené části provincie. které
jsou vydány vpádu nepřítele. přinášejí tuto oběť
v zájmu celé vlasti. která bude na ni po konečném
rozhodnutí vděčně vzpomínati.«

Amerika zakázala svým poddaným účast na
evropské válce. Spojené Státy také podnikly dů
razné kroky na zabezpečení neutrality Číny. Za
kazují vstoupiti japonskému vojsku na Čínskou pů

ci budou nuceni na najmuté území německé pod



niknouti obtížný útok po moři. — Ruská vláda
přikázala Petrohrad silně opevňovati na západním
a severozápadním obvodu.

Dne 16. srpna měla 5. jízdní divise honvédská
obtížný úkol prolomíiti ruské pohraniční zabezpe«
čení na Zbruzu. U Satanova také divise si vynutila
přechod do ruského území. Porazila u Kuzminu
nepřátelskou jízdu, podporovanou pěchotou; pro
následování přestalo teprve u potoka Smotrického,
kde u Gorodků se objevily ruské posily. V moci
byla divise přepadena u Satanova místním obyva
telstvem; místo bylo za trest vypáleno.

V Lutychu ukořistěny dvě velké pokladny se
zlatem, obsahující válečný poklad posádky pět a
půl milionu franků. — Princ Bedřich Lippe padl
při útoku na Lutych. — Prvních 11 ukořistěných
francouzských děl, kterých dobylo vojsko bavor
ské, bylo dne 26. dopraveno do Mnichova. — Dne
25. přibylo do Frankfurtu 60 raněných, kteří vy
pravovali, že jejich pluk ztekl pahorek. Když pra
porečník jednoho praporu klesl zraněn, princ Hes
senský uchopil se praporu sám a vedl své vojsko
k vitězství. — Městu Kališi byla uložena válečná
kontribuce 25.000 rublů.

Obraz + Sv. Otee PIA A.
na křídovém papíře v rozměrech (světlost obrazu
samého) 25/30 om, v paseepartu ozdobném 8e

zlacenou ozdobou jedem kus X 150.
uV rozměrech 15/185 cm bez passepart

100kusů8K,50kusů5 K, 1 kus14haléřů.
ee“ POHLEDNICE"08

s obrazem + Sv. Otee PIA X.
100 kusů E 5—.

Objednávky obratem vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradel Králové.

Kulturní jiskry.
Pius X. a český národ. Primasa král.

českého Lva kardinála ze Skrbenských přijal Sv.
otec jako přítel nejvřelejší a slíbil, že bude cír
kevním zájmům české provincie věnovati zvý
šenou pozornost. Připomněl, jak dobře se znal
osobně s kardinálem Schonbornem, vykládal po
drobně své styky s ním a vzpomenul otcovskými
slovy také české koleje římské. R. 1905 přijelo
de Říma 250 českých poutníků s Jeho Excel.
nejdp. biskupem dr. Doubravou v čele. Pius X.
každému jednotlivému návštěvníku věnoval při
audienci velikou pozornost. Děkoval vroucně za
dar — Myslbekův kříž. Srdečně odpověděl na
delší proslov nejdp. biskupa. S pohnatím vyslechl
zapění svatováclavské bymny a dal si vyložiti
podrobně text. Pius X. chválil vřele zásluhy
kláštera Emauzského i Čechy, kteří jsou zde již
v hojném počtu. Sv. otec při rozmluvě s Msgrem
Jánigem se dověděl, že tento prelát jest admi
nistrátorem kostela na Skalce a tu pravil vlídně:
„Život jednoduchý jest nejšťastnější.“ Když náš
nejdp. biskup r. 1913 po druhé pospíšil k Sva
tému otci, tu vlídnos. papežova neznala mezí.
Pius X. vyptával se podrobně a s velkým záj
mem na poměry české, chválil srdečně našebo
arcipastýře; ačkoli byl právě rekonvalescentem

těžké nemoci, trvala audience neobyčejně
dlouho. Papež poslal srdečný pozdrav a své po
„žehnání diecésánům našim, žádal, aby se za ně
ho modlili a vyslovil se k našemu vrchnímu
pastýři: „Vyřiď jim, že je miluji proto, že oni
milují Tebe!“ | Netoliko Sv. otec, ale i kardiná
lové tehdy projevovali českým poutníkům neo
byčejnou pozornost, projevujíce velikou znalost
„poměrů českých. Poutníci naši byli okouzlení
velkým přátelstvím oelého Vatikánu.

Papežské smirčí prostřednictví. Leibnitz v 17.
a 18. stol., protestant, filosof, polyhistor, právník,
napsal: Chceme-li, aby se vrátil zlatý věk, musi
me k urovnání různic mocnářů založiti rozhodčí
soud, jehož předsedou by byl papež, který byl
druhdy pravým soudcem mocnářů křesťanských.
— David Urguhart, anglický státník v 19. stol.,
anglikánského vyznání, psal anglicky a francouz
sky o nutnosti, právu a povinnosti papežova před
sednictví v rozhodčím soudu nad státy a poslal
tento spis svuj papeži Piu IX. s uctivou prosbou,
tvrdě, že kromě papežské autority není jiné, kte
rá by stačila postarati se o mezinárodní právo stá
tů a že k tomu jest povolán budoucí. církevní
sněm katolický všeobecný. Takto prosí papeže:
>Abys ku pomoci přispěl nešťastníkům, kteří zla,
jež si sami připravili, ani snášeti ani hojiti nemohou.
za to- Tebe prosím, dovolávaje se Tvé královské
důstojnosti, Tvého starého práva, památky minu
losti, města, sídla panovnického, ve kterém přebý

Alois Zucker, israelita, v 19. a 20. stol., profesor
práv na české universitě v Praze, když v Haagu

byla zřízena konference mírová, která by rozho
dovala o sporech mocnářů, a když z účastenství
na ní byl vyloučen papež, napsal v novinách >Po
litik< článek, v němž dokazoval, že toto účasten
ství přísluší vším právem papeži.

Hus o právu k zabití člověka napsal toto: »Tu
věz, že zabití člověka móž býti někdy dobře a ně
kdy zle. Dobře, když z přikázání Božího, řádem a
z lásky zlého člověka súdce neb obec neb někdo
jiný zabije, neb dí Bóh: Ktož láti bude Bohu, smrtí
umři... Ktož zabije, hoden bude súdu, t. aby byl
odsouzen na smrť. Neb dí Bóh: Ktož bíti bude
člověka a zabije, smrtí umři! Ktož učiní ránu kte
rému svému měštěnínu, jakož jest učinil, tak i je
mu se stane: zlomení za zlomení, oko za oko, zub
za zub dá: jakúž učiní poškvrnu, takůž aby trpěl,
bude připuzen. Proti tomuto Božímu ustavení jsú
obecně knížata, páni a měštěné, jenž mordéře zle
propůštějí na penězích, sami je berůce aneb peníze
za odklad odsuzujíce ... Také nevím, kde sú se na
učili sádci, dávati pokání vražedlníku, aby šel aneb
najal do Říma a do Cách za toho, jehož jest nevin
ně zamordoval? Proč nesúdí, jakož Bóh přikázal
řka: Ktož zabije člověka, smrtí umři! I kterakž tedy
tehdy nehřeší nynější súdci, jenž mordéře zle pro
půštějí na penězích neb pro přízeň? ano Bóh dí:
Nezabiješ! to věz bez viny a neřádně člověka; neb
ktož zabije, hoden bude súdu, t. aby ho odsúdili
vedle Písma Božího, jenž dí: Ktož bíti bude člově
ka a zabije, smrtí umře.« (Erben II, 283.) 

Nebezpečí řemesel. Americkýmiúřady bylo
provedeno zvláštní šetření o tom, jakému nebez
pečí je které řemeslo vydánoazjištěno, že řeme
slnici, kteří jsou vydáni na pospas největšímu ne
bezpečí, nevydělávají nejvyšší mzdy. Největšímu
nebezpečí vystavení jsou dělníci, kteří dohlížejí
na trhání skal. Pravděpodobnost, že takový děl
ník bude těžce zraněn, je 1:3, to jest, ze tří jeden
bývá těžce zraněn. Dostávají 4 dolary denně. Se
stanoviska dělníka, který vydělává jen 1:50 dol.
denně, 4 dolary denně jsou vysoká mzda, ale v
poměru k nebezpečí práce je to mzda nízká. A to

| ještě nejvyšší mzda v nebezpečných řemeslech,erou mimo ně dostávají ještě jen dělníci, pra
cující při kladení hlubokých základů v caissonech
pod zemí ve stlačeném vzduchu, kde pravděpo
dobnost těžkého úrazu je 1:7. Podpirači (chorers)
při stavbách a opravách bývají vydání značnému
nebezpečenství, | z 9 bývá těžce zraněn, ale do
stávají pouze 363 dol. denně. Musí také míti
trochu technické zručnosti — jinak by jim zaměst
navatelé platili dva nebo 21; dolaru. Ze všech
nebezpečných řemesel nejhůře na tom jsou horníci
v železných dolech. Ačkoliv již 1 z 6 bývá těžce
raněn, jejich denní mzda ve státě New-Yorku
jest pouze 1-81 dol. Podobně v New-Jerseyi r.
1912 tito horníci vydělávali průměrně pouze 10
dol. týdně. Horniíci v obou jmenovaných státech
jsou většinou přistěhovalci. Dělníci, pracující v
továrnách na výbušné látky, též dostávají mzdy,
jež neodpovídají nebezpečenství, jemuž jsou vy
stavení. Mezi dělníky v továrnách na prskavky a
ohňostroje | z 5 bývá těžce zraněn. Ale v New
Jerseyi průměrně jejich mzda je toliko 2 dolary
denně. Dělníci, pracující na jeřábech a zdviha
dlech, vydávají se v nebezpečí, že budou k smrti
umačkáni, a | ze 6 bývá těžce raněn, ale přese
všechno nebezpečí dostávají průměrně toliko 2:60
dol. denně. Naproti tomu železniční klerkové,
mezi nimiž 1% úrazu je velice nepatrné, dostá
vají průměrně 2:16 dol. denně; a oděvní dělníci,
mezi nimž pouze | ze 300 bývá raněn, vydělá
vají 2—4 dol. denně.

Za válečného ruchu.
(14) Také potřebné opatření. Dnes jsou

rohy ulic a sloupy polepeny samými výstrahami i
návěštími a nemůže býti jináče, protože válečný stav
je sám sebou výminečný. Farní úřady jsou žádány,
aby působily na lid poučováním a uklidňováním a
tyto činí zajisté, co mohou. Ale jednoho uklidnění a
poučení je třeba, jehož se svedeným vrstvám musí
dostati s jiné strany. Známo, že v průmyslových
městech jest veliký rozruch, a nastane ještě větší, až
se nebude místo 3 dní — vůbec prácovati. Ven
kovský lid nestojí většinou o žádnou výpomoc, pro
tože jeho práci městský člověk ponejvíce nerozumí a
dělá, jsa zvyklý na vyššt mzdu, též vyšší nároky.
Co však potom, až se továrny vůbec zavrou? Známe
scény z ulice, jaké nadcházejí v době dělnické ne
spokojenosti. Řemeslní štváči, kteří ani v tak těžkých
dobách neleni, pracuji nyni za oponou, skrytě, ale
vydatně. Rozšiřují lživé zprávy, že kněží vyvolali
dnešní válku, čemuž ovšem nikdo jiný nevěří, než
zaslepený lid, který přísahá na své noviny. Je to
pravidelný úkaz, že před každým moderním vzplánu
tím štvalo se proti duchovním, a že se začínalo po
křikem proti církevním budovám. V tom řemesle vy
znají se i fanatikové v našem národě a připravují
svůj lid. Na venkově ovšem se o tom tak mnoho
neví, ale my v průmyslových městech cítíme, oč se

vých zpráv o válce a kněží se žádají, by při tom

poučování lidu spolupůsobili, měl by býti tento lid
těž varován před štvaním a šířením nenávisti proti
jednomu stavu ve státě, Inteligence tomu ovšem na
prosto nevěří, ale ona pro nás ničeho neudělá, na
opak jsou mezi nimi jednotlivci, kteří nám to přejí
a po straně se tomu usmívají. Katolický lid, který
chedí ještě do kostela, má tolik přirozeného úsudku,
Že stav, jenž břemena války v každém ohledu stejně
nese, tuto nemohl vyvolati. Tolik vědí i nepřátelé

„kněžstva, ale jim je každý prostředek dobrý, jen když
šíří zášť proti církvi v nejširších vrstvách. A já ne
slyšel, že by s kompetentní strany se na nesmysl
„kněžské války“ bylo poukázalo.

Šlechta do pole válečného. V předemo
kratisovaných kruzích fanatikové soudí, že „vyš
ší privilegované kasty“ dělají jenom (fo, co jim
slouží k osobnímu prospěchu — a to výhradně
na účet drobného lidu. Zatím však skutečnost
bývá jiná. V době, kdy demokratičtí poslanci hle
dí si svého zisku a nákladných zábav, vyvíjejí
beze všeho hluku členové vyšších vrstev spo
lečenských často činnost velice obětavou a zá
služnou. A nyní, kdy přikvapila doba veliké
zkoušky, „lidoví“ zástupci starají se kvapně, aby
za pohnutých poměrů o nic nepřišli a byli svým
životem zcela bezpečni. Za to však vynikající
šlechtici dokazují, že jejich horlivost se nezasta
vuje u parádních řečí,nýbrž že jest také schopna
velikých obětí. Hlásí se četně do vojenských řad.
Jest to tím významnější, že šlechtici mají dostí

rostředků k užívání pozemského blahobytu.
President panské sněmovny, G2letýkníže Windisch
graetz, přihlásil se dne 7. t. m. u ministra
zeměbrany k dobrovolnické službě a žádal, aby
byl postaven do bitevní čáry. Člen panské sně
movny kn. Karel Auersperg odhodlal se jíti na
válečné pole také, ačkoli již jest 54letý. Jde do
vojny zároveň se svým synem. G4letý Ferdinand
princ Lobkowicz nastoupil službu jako ordo
nanční důstojník na bojišti. — Jako nadporučík
dragounského pluku č. [4. odebral se na válečné
pole František hrabě Kinský. Člen panské sně
movny dr. Osvald hr. Thun-Hohenstein požádal
o dovolení, aby směl vstoupiti do vojenských
řad jako prostý vojín. Byl tedy zařazen jako
pěšák do chebského pluku. Také hr. Bedřích
Nostic, který ještě není ve věku povinném vo
jenskou službou, přihlásil se dobrovolně a byl
odveden jako prostý vojín ke dragounům. K pra
porům se též odebrali: dr. Bedřich kn. Lob
kowicz, princové vévody Lobkowicze roudnic
kého, hrabě Dobřenský z Potštýna, hr. Géza
Andrassy, hr. Jan Hadík, hrabata Petr, Viktor,
Štěpán a Ludvík Széchényiovi, markrabě Palla
vicini, princové Zoard a Béla Odescalchové, zem.
maršálek princ Liechtenstein a celá řada jiných
šlechticů. Zatim však posud neslyšime, že by
se dobrovolně přihlásili k službě vojenské ži
dovští bankéři anebo soc. dem. pohlaváři. Jest
liže tedy předemokratisovaný tisk líčil šlechtice
soustavně jako parasity a marnotratníky, nyní
jest zřejmo, že podváděl veřejnost. Lidé, kteří
by se oddávali výhradně světáckým radovánkám,
mají se velice rádi a nijak se jim nechce vydá
vati svůj život v Šanc v tuhé válce.

Výkazy o padlých a raněných. C. a k.
ministerstvo vojenství učinilo opatření, aby výkazy o
padlých a raněných neb zajatých vojínech byly pra
videlně ve zvláštních seznamech vydávány, jichž ori
ginály budou doručovány starostům obcí; tito jsou
povinni příslušníkům obce předkládati je k nahlédn utí.

Osvobození od vojenské povinnosti na
základě výnosu ministerstva války s ministerstvem
zemské obrany může býti povoleno pouze v nejnut
nějších případecha toliko u takových podniků, které
pracují pro válečné účely. Podáváníjiných
žádosti je nyní bezúčelné.

Náhrada za polní četnictvo. Jako náhrada
za činné mužstvo četnické, jež odejde ke konání
služby polního četnictva, byli ke konání čet
nické služby přiděleni poddůstojníci pěších a mysli
veckých pluků, jakož i domobranci, kteří dříve u C.
k. četnictva činně sloužili. Tito poddůstojníci a do
mobranci mají oděv svých vojenských oddílů a nosí
ve službě přilbu Četnickou.

Informace o raněných budou podávati pí
semně neb telegraficky kanceláře Červeného kříže ve
Vídni a v Budapešti. Dotyčné adresy znějí: „Das
Auskunftsbureau der Ósterreichischen Gesellschaft vom
Roten Kreuze in Wien VI. Dreihufeisengasse 4. Kriegs
schule“ 4 „Das Auskunftsbureau des Vereines vom
Roten Kreuze in den Lándem der heiligen Krone
Ungarms in Budapest IV. váczi utcza 38.“ Všechny
informace udělují se bezplatně. Dotazy zprostředkuje
těž okresní hejtmanství.

Začátek školního roku 1914/16. Dledo
šlých nás informaci má dle rozhodnuti c. k. zemské
školní rady v Čechách začíti školní rok na všech
školách obecných a měšťanských pokud jen možno
v době předepsané, tudíž většinou 15. září. Vy
učování vzhledem k finanční tisni má býti opa

| třeno bez přiblráni pomocných sil a to sloučenímtříd aneb rozdělením dle školních roků vzhledem

| k počtu dětí, vyučováním polodenním, sloučením a
I

převzetím nižších tříd učitelkami a to i těch, v nichž
jsou děti vice než prvnich dvou školních roků, Oče

: kává se, že tam, kde v místech neb v blízkosti školy
jsou síly učitelské bez zaměstnání, budou ochotny



vyučovati bez nároku na odměnu, aby mohly pro
kázati dvouletou dobu služby povinné ke skládání
zkoušky způsobilosti, Kdyby snad bylo později nutno
užíti některých škol k umístění nemocných a raně
ných, není třeba, aby vyučování přestalo, ježto bude
lze užiti k vyučování jiných místností (tělocvičen,
sboroven atd.) a místnosti v jiných veřejných budo
vách, ano v největší nouzi i v soukromých domech.

Záložna v Hradci Král,

nany no4 m
avktadypokladnjčkovédb ja UR

Cirkevní věstník.
Pontifikální regulem za Sv. Otce sloužil 24. t m.

Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava v kathedrál
ním chrámu za četné asistence. Přítomni byli členové
kapituly a jiné kněžstvo, zástupcové vojska, úřadů a
škol v značném počtu a jiní věřící. Před oltářem upro
střed světel vystaven smuteční katafalk se štítem, ne
soucím jméno Pia X. Na kůru provedeny komposice
Wiinschovy a Ettovy. Po reguiem vykonán obřad pa
teronásobné absoluce od Jeho Excelence a čtyř hodno
států z kapituly. — Přede mší sv. byly recitovány pří
slušné hodinky. V úterý sloužil za Pia X. reguiem vsdp.
kapit. děkan dr. J. Soukup a ve středu vsdp. arcijáhen
a děkan M. Musil. — V den úmrtí sv. Otce zavlály v
našem městě z četných domů smuteční prapory.

Nový kanovník. Jeho Veličenstvo jmenoval sídel
ním kanovníkem kathedrální kapitoly královéhradecké
vldp. Antonína Hrubého, konsistorního radu a ředitele
Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové. Nový tento
hodnostář narodil se 16. října 1856 v Nižkově. Gymna
sijní studia ukončil r. 1877 v Chrudimi. Nato odbyl jed
noroční službu vojenskou v Praze a tamtéž absolvoval
filosofickou fakultu r. 1882. Leč přes to rozhodl se pro
stav duchovní. Vstoupil do hradeckého semináře a r.
1886 byl vysvěcen na kněze. Kaplanoval rok v Ronově
n. D. a od r. 1887 v Polné. Od r..1893 byl ceremonářem
nejdp. biskupa Brynycha. Od r. 1895 jest ředitelem knih
tiskárny, která byla zakoupena od rodiny Pospíšilovy.
V této době dlouholeté správy tiskárny byl 14 let ka
techetou na c. k. odborné škole pro umělé zámečnictví
a spolupůsobil před příchodem řádu jesuitského při
správě kostela Panny Marie. Konsistorním radou jme
nován r. 1910. — Veliké zásluhy tohoto hodnostáře jsou
dostatečně v kněžstvu známy. My pak novému panu
kanovníkovi z plna srdce upřímně přejeme, aby užíval
zasloužené hodnosti dlouhá léta a aby jej požehnání
Boží stále provázelo.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku prorádění js kostelních vřele doporučujeme mladou českoufinu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové 24. srpna učinila
následující usnesení: Vzata byla na vědomí zpráva tech
nické kanceláře o opatřeních, učiněných za účelem či
stění a oprav v obec. a měšť. školách v Hradci Král.
po odchodu vojska. — Akce provedená Obchodní, živ
nostenskou a průmyslovou ústřednou za příčinou zlepše
ní osobní dopravy v trati Mittelwalde—Praha podepře
se žádostí podanou c. k. řiditelství severozápadní dráhy.
— Schváleno bylo provedení nouzové práce rozvezením
přebytečné hlíny z vyházeného odpadu piletického po
toka v t. zv. Malé bažantnici u Věkoš. — Uděleno bylo
povolení p. Fr. Smetanovi k opravě záchodu v domě
čp. 109. — Důchodenskému úřadu oznámí se rozhod
nutí c. k. zemského finanč. řiditelství, že nájemci státní
dávky z vína jsou povinni odváděti 200 proc. přirážku
k této dani přímo obecnímu fondu. — Výkaz hotovosti
pokladní vzat byl na vědomí.

Osobní. V pondělí rozloučil se s městem zdejším p.
c. k. finanční rada František Režný, který odjel na nové
působiště do Českých Budějovic. Za svého nedlouhého
pobytu v Hradci získal si svou bodrou, upřímnou pova
hou každého, kdo se s ním blíže seznámil. Jako- vynika
jkkl odborný pracovník byl zde ochotným rádcem a ot
covským pomocníkem mladších úředníků. Jako hudeb
ník vzácné rutiny a vytříbeného uměleckého vkusu byl
vítanou osobností v kruzích hudby milovných. Nemalé
zásluhy si získal o činnost naší Cyrilské jednoty. V
Hradci pobýval rád. Přejeme mu srdečně na novém pů
sobišti hojnost zdraví a štěstí, jak si to jeho šlechetné
srdce zaslouží. — Dne 26. t. m. požehnal Jeho Exc. nejdp.
biskup dr. Josef Doubrava v kapli své residence sňatku
sič. Eriky Lendeckové, dcery vrch. rady s p. dr. J. Kla
zarem. továrníkem ze Dvora Králové n. L. Aratulujeme.
— Dne 25. t. m. zemřel v sanatoriu v Terstu u věku
50 let syn zdejšího obecně váženého pana zem. rady p.
JUDr. Fischer, advokát v Hradci Králové. Pohřeb
prozatímně v Terstu. Po návratu klidnější doby ostatky
zesnulého převezeny budou k tichémů odpočinku do
Hradce Králové. — Po dlouholeté nemocniční praxi v

různých ústavech pražských a vídeňských zahájil právě
svou lékařskou praxi odborný lékař ženských nemocí p.
MUDr. Jos. Jetmar v Jiříkově třídě č. 543.

Býště. Dne 11. srpna t. r. odbývala se v Býšti tí
chá, ale dojemná slavnost. Slaviliť toho dne úctyhodní
manželé František Kosina a jeho manželka Karolina, vý
měnkáři z Hrachovišťat. zlatou svatbu. Přijavše toho
dne svaté svátosti, přiklekli ještě jednou k oltáři, by si
přísahu lásky až do smrti obnovili. Vše dobré, co učinili.
i zažili, i vše zlé, co zkusili, připomenul jim v dojemné
řeči místní duchovní správce. Se slzami v očích děkovali
Pánu Bohu za všecka dobrodiní se slibem, že i na dále
chtějí žíti pro dobro své rodiny i celé osady. Při ná
vratu z chrámu Páně přpravili jim občané z Hracho
višťat milé uvítání s přáním všeho dobra. Kolem těch
milých staroušků seskupila se celá četná rodina — 4
děti 32 vnuci a 2 pravnuci —, by přání projevila svému
dědečku a své babičce. Zachovej, Pane Bože, ty staré
oslavence po mnohá ještě léta k radosti celé spřátelené
rodiny a nás všech!

K jubileu vdp. konsist. rady a blsk. vlkáře Jana
Laštovičky bude zajisté vhodným pendantem několik

ho tak -vysokého vyznamenání se šedému kmetu dosta
lo. V ruchu válečném není takřka chuti a času okrašlo
vati ozdobnou vignetkou památku zasloužilého muže,
ale poněvadž k výraznosti šlechetné povahy vsdp. rady
pojí se tak mnoho velikých zásluh, nelze jinak, než ve
řejně na ni poukázati. Neběží o prázdnou chválu, ale o
uznání. Zdá se, že častý styk s velikány našich dějin
Palackým a Riegrem vyleptal na povaze vsdp. vikáře
onu šlechetnost a ryzost. jakou postihne každý, kdo
jen poněkud se s ním seznámí. Již při jeho sedmdesá
tinách mohlo býti poukázáno na jeho vynikající vlast
nosti, které již u prostého kaplana jeníkovského vyzra
zují se rysy pružného ducha. bijicího se za zájmy církve
a vlasti. V Arbesově »Pláči koruny české« stkví se jmé
no chudého kněze J. Lašťovičky jako národního trpitele.
Golčův Jeníkov poznal především v kaplanoví Lašťovič
kovi již v letech sedmdesátých uvědomělého křesťan
ského sociála. Kromě charity a snah vzdělávacích nesla
se mysl mladistvého kněze k praktické otázce sociální.
Veliké práce a oběti přinesené ve prospěch jenfkovské
záložny a svépomocného podniku obchodního by dnes
přinesly jistě mnohem většího prospěchu a setkaly se
s větším porozuměním. kdyby to bylo dnes. Nade vše
cko miloval pak pan rada již tehdy domu Božího. Jení
kovský chrám chlubí se dodnes vkusným oltářem hlav
ním, jehož zřízení podnikla ne ctižádost, ale krasocit a
náboženské cítění pana vikáře Lašťovičky. A ideme-li
po stopě tohoto rozněcovatele idef let pozdějších, s úctou
hlubokou musíme sklonit se i tentokráte před čestnými
výsledky práce a trpělivosti. Běstvina a Nížkov nalezly
v panu vikářovi vždy nejochotnějšího a nejspolehlivěj
šího rádce při všem, co pílilo k mravnímu i hmotnému
pokroku a odstraňovalo neb aspoň zadržovalo jakoukoliv
zkázu. A nynější Tusculum pana rady, starobylá Cho
těboř, zač ta vděčí s radostí svému vzácnému hosti?
Postní kázání, která již po dvakráte p. vikář konal. s
jakou úctou a vděkem byla vždy poslouchána, co dobra
a útěchy vždy přinesla! Vnitřní výzdoba chrámu cho
těbořského podniknuta byla téměř vždy za čilé účasti
Pana vikáře, o němž lze říci. že nepřišel do Chotěboře
s jiným úmyslem. než aby duševní síly vyčerpal ke slá
vě Boží a poslední haléř obětoval okrase kostela. Kéž
dopřeje Bůh knězi tak veliké práce a tak velkého srdce
ještě mnohá a mnohá léta zdraví a pokojel

Dopis knězův. Nemusíme ujišťovati. že přejeme
zdaru zbraním našich statečných vojínů. Ale přejeme
si také, aby v těchto těžkých dobách žurnalistika stála
na výši situace a o vážných věcech mluvila vážně.
Toto přání své adresujeme zejména našim katolickým
novinám. Nemůžeme souhlasiti, když katolický list bu
duje úvodní články na zprávách a povídačkách, jejichž
pramenem jest bujná fantasie, a když ještě dokládá. že
tyto vymyšlené zprávy spočívají na věcném podkladě.
Žasneme také nad tím, že v katolickém listu jsou vítány
dokonce i židovské vtipy. Naše říše ocitla se v evrop
ské válce, a její zájmy musí býti hájeny důstojně: při
Inulost k říši, o niž jest znám slovutný výrok Palacké
ho, musí býti v novinách projevována vyššími hledisky,
než jsou plané a triviální sensace. Posléze musím zdů
razniti, že katoličtí kněží jako inteligenti jistě nezaslu
hují, aby se jim předkládaly věci, které nejsou než ob
těžkací zkouškou jejich soudnosti. Tolik píši dle náhod
ného rozhovoru s několika kněžími a jsem jist, že řádky
tyto jsou shodny s míněním většiny.

O zesnulém Sv. Otci napsala dne 21. t. m. »Nár.
Politika«: »Piem X. opustil vatikánský trůn člověk, vy
značující se ve své povaze a ve svých skutcích v prvé
řadě tím, že v něm ani trojnásobná koruna papežská
neudusila lidskou prostotu syna vesnice. Synem lidu zů
stal Pius X., i když zevně se halil velebou krále církev
ního a konal jeho pravomoc. Ten jeho demokratický
rys, který jej činit velice sympatickým již jako biskupa
mantovského a patriarchu benátského v kouzelném, Vý
chodem byzantským a Západem římským skvějícím se
chrámě sv. Marka. ten rys zůstal při něm nezrušitelný,
1 když bylo mu s těžkým srdcem vzdáti se navždy pů
vabu plné Venezie, vstoupiti nadosmrti u věčném Římě
do nádherného Vatikánu a považovati se v něm, arci
dobrovolně, za doživotního vězně. — Ale své panovničí

hodnosti papežské byl i při tom práv soustavně a ne
únavně. Ne však pokud, jako za Pia IX. a Lva XIII., šlo
o věci tohoto světa. vyvolané zrušením bývalého státu
papežského a jmenovanými předchůdci jeho usilovně
hájené, nýbrž pokud šlo o věci církve. Jeho opravy v

Noboru liturgie, církevního zpěvu a kanonického práva,založení biblického ústavu k opětnému prohlédnutí a nej
hlubšímu studiu bible, opravy studia bohoslovného vů
bec. snahy o mravní ryzost života duchovních v die
cesích italských a o náboženskou výchovu lidu zane
chají po něm navždy stopy stejně světlé jako trvalé,
odporu nijakého nikdy nevzbudivše. — Jako jeho bez
prostřední předchůdce i papež Pius X. choval na mysli

| otázku spojení církve východní se západní. Ale obme
ziv se na skrovnější v tom podněty než Lev XIII.. ani
on o mnoho nepostoupil k cíli žádanému. — Pokud se
tkne smýšlení národního, nezaplral v sobě papež Pius
X. nikdy Itala. Již roku 1866 jako farář salzanský vedl
svou obec. patřící k Benátsku (do války toho roku ra
kouskému) ku hlasování, žimiž jeho věřící uznali za své
ho krále Viktora Emanuela. Jsa papežem nemohl sice v
dosavadních poměrech přímo uznati nové království
sjednocené Italie, protože jím byl zrušen stát církevní
a papeži ponechán jen římský Vatikán. Alg Italem zů
stal, a když došlo k výpravě na získání Tripolska;
mlčky svolil, aby duchovenstvo katolické přímo závo
dilo s ostatními vrstvami národa ve válečném nadšení
itelském. — Nechať kdy a kterýkoli člen sboru kardinál
ského bude povolán nástupcem Pia X., každému bez
rozdílu slušeti bude. aby svého odešlého předchůdce ná
sledoval v jeho vpravdě apoštolské prostotě, v jeho lid
ské a křesťanské lásce k chudině, již se stejnou horli
vostí podporoval jako chudý kaplan tombolský právě
tak, jako pozdější patriarcha benátský a papež římský,
a v jeho duchu, kterým po celý život svůj šel za Kris
tem, svým jediným pánem a vůdcem na cestách veške
rého svého života.

Živnostníci, pozor! Z Vídně se sděluje: Jistý zdejší
obchodník smíšeným zbožím a jedna majitelka pekaf
ství. zabývající se dle živnostenského listu prodejem
mouky, byli na udání. že zdráhali se prodati mouku. od
souzení každý do přísného vězení na dobu 1 týdne a v
obou případech vyřčen byl zároveň trest ztráty živ
nosti. V odůvodnění obou rozsudků prohlásil soudce.
že jest dána skutková povaha trestného činu, protože
oba obžalovaní v kritické době zásoby mouky, Ihostejno.
v jakém množství, ve svých obchodech měli na skladě,
zdráhali se však mouku žalobcům prodati.

O dobytí Kališe. »Berliner Tagblatt« z 16. srpna
otiskuje zajímavý dopis jednoho německého vojáka z
Kališe, který líčí obsazení Kališe Němci a noční útok
Rusů. Dopis, datovaný z 8. srpna, zní: »V Kališi dobyli
jsme prvních vavřínů. Prodělali jsme tam hrozný po
u'iční boj, který byl tím strašlivější že byl v noci. V
den, kdy jsme vtáhli do Kališe, byli jsme přivítání vo
láním hurá. Dostali jsme chleba, pivo, uzeninu a cigary
a lidé se chovali k nám tak přívětivě, že jsme se cítili
bezpeční. Nikdo si nemyslil, že prožijeme neklidnou a
vzrušující noc. Byl jsem od 9. hod. ordonancí u velitel
ství praporu a měl jsem býti vystřídán teprve o 12. ho
dině noční. V 10 hodin večer jsme byli náhle alarmo
váni. Hleděl jsem se co nejdříve dostati ke své setnině.
Po cestě styšel jsem volání ordonancí různých setnin:
Silnice volná! Od oken zpět!« Byli hlášení kozáci a
nepřátelská pěchota. | Všechno se událo neobyčejně
rychle. Ale na obrátku byly přichystány pohotově naše
strojní pušky na hlavní cestě. Očekávali jsme netrpěli
vě nepřítele, který mohl přijíti jen po cestě. Náhle. v
nejhlubší tmě k půl 11. hodině zahájena byla na nás pal
ba. Nemohli jsme napřed rozeznati. odkud střely jdou.
Kozáci se asi vplížili do domů, neboť se zdálo, že se
střílí také z domů. Kule nám fičely okolo uší a náš pra
por dostal křest ohněm. Pocit, který nelze vypsat. Naše
strojní pušky odpověděly na palbu směrem, odkud střely
přicházely, a již za dvě minuty zastavili nepřátelé pal
bu. Vyslali jsme vpřed hlídky, které vypátraly nepřá
telskou jízdní hlídku na útěku z města a několikrát za
ní vystřelily. Prohledali jsme pak domy a nalezli jsme v
několika budovách ruské obyvatele. kteří na nás stříleli.
Poněvadž ostatní obyvatelé byli pokojní a ochotně po
máhali při zjišťování oněch živlů, podařilo se nám různé
franktieury zjistiti a zajati. Dva ruští pobudové, kteří
z ukradených pušek stříleli na naše vojsko, byli dle
stanného práva zastřelení. Náš hněv a vzrušení nad
zradou ruských živlů neznal mezí. ©Avšak náš velitel
přísně rozkázal šetřiti životův a majetku pokojného
obyvatelstva a v každém případě podrobněvyšetřovati,
bylo-li skutečně stříleno. Starostu zastihlí jsme v ko
šili. s kouřící pistolí v ruce. Poněvadž však chtěl pouze
brániti svůj život, předvedli jsme ho veliteli. V rozlič
ných budovách se však přece asi usadilo ruské vojsko.
Opustili jsme město. aby naše dělostřelectvo mohlo po
mstiti našich osm mrtvých, které jsme ztratili v poulič
ním boji. Na podezřelé budovy bylo vypáleno úhrnem 50
ran, načež nepřítel zastavil palbu a opačným směrem
prchl z města. Druhý den jsme ztrávili před Kališem v
polním táboře a každou hodinu jsme vysftali hlídky
městem a nejbližším okolím. V pátek jsme pak byli vy
střídání jinými pluky. Vrátili jsme se do svého původní
ho stanoviště, kde nás od nádraží provázela plukovní
hudba a obyvatelstvo nás přijalo s velkým jásotem.«

Úspěch všech válek závisel vždy od rychlosti, se
kterou postupovala vojska. Pozorujeme-li dnešní do

pravní prostředky, snadno jsme naklonění podceňovati
rychlost ve starověku. Průměrně urazily vozy, které
sprostředkovaly dopravy, 70 až 75 km za den. Tak Cé
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sar dojel zŘíma až k Róněza mecalýchowmdní, což je
150 km za den. Státní pošta potřebovalů z Antiocilie do
Cařihradu jen 6 dní, urazila tedy denně 190 km. Běža,
kteří donášeli dopisy z Říma do měst provincií, pohy
bovali se rychlostí 50 km za hodinu, čímž daleko před
stihli závodníky marathonské. Těchto velkých rychlostí
bylo ovšem docíleno jen výjimečně a pak se nesmí za
pomínat, že ve starověku nebylo šetřeno ani koní ani
lidi. Vojsko Hannibalovo musilo za příznivých dní urazit
45 km; ale také tento vojevůdce nebyl příliš ohledu
plný, pokud se týkalo využití Iláského materiálu. Ale co

jsou tyto rychlosti proti štvanici, kterou prodělal kurýr,
jenž přinesl zprávu o smrti Maximia přesně za čtyři dny
z Akvileje do Říma! Ovšem, měnil koně. ale přece ještě
je úctyhodným výkonem, urazit 200 km za den. Ještě
rychlejší byli kurýrové, kteří přimesli r. 69 po Kristu
zprávu o povstání v Belgii za 9 dní do Říma, tedy, ura
zili denně 240 km. Nejrychlejší byla, pokud je známo,
cesta. kterou Tiberius podnikl z Pavie k Drusovi. jenž
onemocněj v Německu. Císař urazil v průvodu jediného
společníka za 25 hodin téměř 300 km. .

Výkomnostsibiřské dráhy zaválky rusko-japonské
roku 1914. »Nár. Listy« píší: Je známo, že před deseti
lety zaháňilo Japonsko válku proti Rusku takřka z čista

jasna. a bez jakéhokoliv opovězení. „Využitkovalo plně
nepřipravenosti a hlavně zdlouhavé mobili -ruských
sil vojenských. Tehdy poskytovala prosfjřá sibířská
dráha z Moskvy do Vladivostoku i její odbočka z Char
binu do Port-Arturu charakteristický obraz nepříznivé
situace, v níž se evropská velmoc ruská octnula. Bylať
a jest dosud sibířská dráha jedinou železnicí, která spo
juje střed říše ruské v Evropě s dalekým východem. Te
prve po čelé řadě fýdnů od vypuknatí nepřátelství začlo
se dopravovati na válečné území všecko, co dávno mělo
býti aspoň za jezerem Bajkalským, blíže [rkutska, jímž
byla trať přerušena v části dvě. Na bojiště bylo nutno
vypraviti k vojsku, které v Mandžurii již bylo, ještě ar
mádu aspoň čtvrt milionu mužů silnou. Tento počet se
brati nebylo těžko, ale mnohem nesnadnější bylo tuto
obrovskou massu se vší její výzbrojí a zásobami přepra
viti ma místo, které bylo průměrně 7000 kilometrů
vzdáleno od stanovisek vysílaných sborů vojenských.
A bylo to tím nesnadnější,že vzdálenost tu bylo překo
nati pouze po jediné koleji dráhy sibířské. Trať podél
břehu jezera Bajkalského tehdy ještě nebyla hotova a
jezero samo bylo z jara ještě zamrzlé, takže nebylo
možno vlaky převážeti s břehu na břeh pomocítrajek to
rů. Aby v tak kritické, chvíli aspoň nějaké výhody byly
získány, učinily se rychle dva pokusy. Jedmak spojili
Rusové protilehlé břehy jezera koleji, kterou položili
přes zamrzlou hladinu jezera, a jednak vkládali na pří
hodných místech běžné trati nové vyhýbací koleje. aby
zkrátili vzdálenosti mezi lednotlivými příliš od sebe
vzdálenými stanicemi, kde jedině se mohly vlaky opač
ných směrů vyhýbati. První pokus se nezdařil, neboť
se seznalo, že vlaky.lokomotivou tažené s plnou bez
pečností přejižděti netnohly. | nejsilnější led nesnesl ta
kové zatížení. Musili se spokojiti tím. že jednotlivé va
gony byly přepravovány od břehu k břehu pomocí koní.
A tento nepatrný. úspěch byl ještě odvislým od trvání
zimní pohody, která skončila koncem dubna. Téměř po
lovina stavebního materiálu, kolejnic a pražců vzala pak
za své na dně jezera při tání a tříštění ledových ker.
Nepatrná celkem a jen dočasná výhoda spočívala v tom.
že odpadlo přesedání vojáků a překládání zboží za kru
tých mrazů. Zrychlení dopravy tím však nenastalo. Po
někud lepším byl výsledek pokusu druhého. Aby se
mohlo vysílati jedním směrem více vlaků. vloženy byly
na dvaceti místech výhybné koleje, vždy 670 m dlouhé
a tak docíleno, že každodenně docházelo na daleký vý
chod až jedenáct vojenských vlaků. Zprávy některých
derních listů. jež tehdy oznamovaly, že po sibířské drá
ze expeduje se na bojiště až sto vlaků denně, byly

ovšem přemrštěné a cifra ta byla snad i laikovi trochu
vysokou. Pravdou jest že po sibířské dráze mohlo se
z počátku vypraviti na bojiště pouze pět vlaků denně.
Z těch byly určeny čtyři pro vojsko a jeden pro zboží
a náklady. Každý vlak měl 4Ď vozů a z těch zase bylo
30 obsazeno mužstvem a v deseti ostatních uloženy
zbraně, střelivo, výzbroj, zásoby a koně. S ohledem na
velmi dlouhou cestu, která trvala tři týdny. a vzhledem
na panující drsné počasí v Sibiři bylo umístěno v kaž
dém vagoně. jenž mohl jinak pojmouti 32 lidí. pouze 20
vojínů. Vezl tedy každý vojenský vlak sibiřské dráhy
na 600 válečně vyzbrojených mužů, čtyři vlaky za den
tudiž pouze půl. třetího tisíce vojínů. Aby Rusové pře
vezli na tehdejší bojiště 250.000 mužů. byli by potřebo
vali za těchto okolností 100 dní čili více než tři měsíce
od vypravení prvního vojenského vlaka. Proto jest při
rozeno, že vrchní správa vojenská se snažila tuto dlou
hou dobu co močno nejvíce zkrátiti. Ale přes všechna
nová zařízení pokračovala přeprava vojska těžko vpřed.
Důsledky toho byly pak stále pociťovány, tím více, čím
pohyblivější byla armáda japonská. ©Na druhé straně
nedá se však popříti. že opatření, která se stala se
strany povolaných činitelů. aby cestujícímu vojsku byla
přeprava pokud možno ulehčena, byla poměrně dobrá.
Stěny a podlahy vagonů byly obloženy silnou plstí a
dvojí vrstvou prken. opatřeny byly železnými kamny a
skly v otvorech pro světlo. —Jednoduchým obrácením
dřevěných lavic získalo se na noc tolik lůžek, aby na

nich se mohli všichni vojíni umistiti. Za dne sedali na
lavicích kolem kamen a měli dost místa ještě k volnému

Vpohybu. Na každé třetí stanici byla delší zastávka a do
všech vagonů podáfána byla horká voda na čaj. Zastáv
ky byly i několikahodinné. aby vojáci mohli narovnat
své údy, a všude byla lékařská pomoc. Vlaky jezdily
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rychlostí pouze 30 km za hodinu, jednak k vůli bezpeč
nosti vlaků samých, jednak k vůli bezpečnosti mužstva,
které nikdo neudržel, aby si, když bylo venku jen tro
chu příjemně, i na střechy vagonů nesedalo, což se
ostatně děje téměf všude. Jak viděti, jest včasná a bez
pečná přeprava vojska na bořiště neobyčejně důtežitou
složkou celého polního tažení a musí jí býti věnována
proto nejintensivnější pozornost. Naše dráhy co do vá
lečné výkonnosti osvědčují se nyní“opravdu znamenitě,
díky vzorným, do nejmenších detailů propracovaným
přípravám v dobách míru a díky svědomitému —jejich
personálu, na jehož píli a vytrvalost kladou se nyní zvý
šené požadavky.

Vzácná socha sv. Jana Nep. Když se mnočity zprá
vy, jak moderní »protiklerikálové« | pomáhají kultuře
vandalským ničením soch sv. Jana Nep., »Čas« místo
spravedlivého odsouzení moderního barbarství napsal,
že sv. Jan-Nep. jest asi nejnenáviděnějším českým sva
tým. Takovou obmyslnou kličkou hleděl setříti stíny z
hunskýcn skutků nynějších neurvalců, kteří vinou hyper
kritiků ztratili všelikou víru vůbec. Vždyť surové násilí
také demolovalo mnoho křížů. Moderní anarchista, pró
sáknutý krváckými hesly zahraničnámi. nemůže -býti
měřítkem cítění českého lidu. Za to však přečetné sochy
sv. Jana Nep. v Čechách svědčí o tom, že náš lid pod
nikal hromadně i nemalé oběti k zvelebení kultu svato
janského. Sv. Jan by) ctěn jako světec ot katolického
lidu v Čechách dávno před úředním svatořečením. K do
savadním světlým důkazům přistupují zprávy nové. Na
př. na více místech byly postaveny mučedníku zpověd
ního tajemství sochy již před tím, než ho Řím prohlásil
za světce. Na př. ve Svojanově (v okresu poličském)
na cestě do hradu jest již valně sešlá socha sv. Jana,
tesaná z pískovce. Hlava jest opletena dráty, aby se
snadno neroztříštila. A na soše čte se nápis: »Swaty
Yene Nepomuczky srdcze Ti za dar dawam, pod Twau
mocznau ochranu tielo s dussy poddawam. 1718.«— Te
dy socha zřízena r. 1718, ale svatořečení provedeno te
prve r. 1729.

Cesta vrahů do Sarajeva. Z pamětného listu rakous
kého vysvítá následující. Princip vypověděl: Ciganovič
pravil Čabrinovičovi, Grabežovi a Principovi, aby zvo
lili směr cesty přes Šabac a Ložnicu do Tuzly a obrá
tili se tam na Mišku Jovanoviče, který převezme zbraně
Napřed měli jíti do Šabce a hlásiti se tam u pohramič

ního hejtmana, majora Rade Popoviče. pro kterého jim
dal s sebou lístek, který Princip převzal. 28. května o
pustili tito tři spoluvinníci se zbraněmi Bělehrad. V
Šabci odevzdal Princip lístek, jejž obdržel od Cigano
viče. majoru Popovičovi, který na to odvedl všechny tři
na velitelství a vyhotovil jim průvodní list, v němž bylo
potvrzeno, že jeden z nich je celní strážník a druzí dva
jeho přáteté. Průvodní list obsahoval též jméro tohoto
domnělého celního strážníka, jež on však zapomněl. Zá
roveň odevzdal jim maior Popov'“ zavřený list pro po
hraničního hejtmana v Ložnici Princip. Čabrinovič a
Grabež přenocovali v Šabci a odcestovali příštího rána
drahou do Ložnice, a to na základě vystaveného jim
průvodního listu majorem Popovičem s polovičním jízd
ním lístkem. V poledne dojeli do Ložnice a odevzdali
tamnímu pohraničnímu hejtmanovi dopis majora Popovi
če, v němž stálo: »Hleď. ať tyto lidi přijmeš a je pro
vedeš. víš kam.« Pohraniční hejtman pravil, že zavolá
své finanční strážníky od hranic a svěří ty tři nejjistěj
šímu muži. Na to telefonoval a objednal ony tři spolu
vimníky na příští ráno v 7 hodim do své kanceláře. Dru
hého jitra smluvili oni tři spiklenci. že Čabrinovič s pa
sem Grabežovým otevřeně půjde cestou do Zvomíku.
Princip a Grabež že však tajně překročí hranice. Plán
tento byt s pohraničným hejtmanem smluven a při tom
ujednáno, že jeden finanční strážník, jménem Grbič, Prin
cipa a Grabeže vezme do své karauly s sebou a přes
hranici je přepraví. Čabrinovič šel pak pěšky do Bani
Koviljači směrem ke Zvorniku. Princip a Grabež jeli s
fimančním strážníkem Grbičem do Lejšiny. kde pumy a
revolver ve světnici hotelu odložili. Při této příležitosti
vidět finanční strážník Orbič tyto předměty. | Primcip
sám nazval cestu mystickou. Grabež vypovídal v pod
statě stejně s Principem a dodal. že se Grbič smál, když
pumu a revolver viděl, a ptal se jen, kam v Bosně s těmi
pumami jdou. Finanční strážník asi si myslel, že Grabež
a Princip jdou za posláním. Grbič a druhť finančný stráž
ník převezk Principa a Grabeže na člunu na jeden
ostrov v Drině. Tam kázal jim Grbič počkati na jedno
ho sedláka. který pro ně přijde. Přenocovali na ostrově
v jedné selské chatě. kam je Grbič poukázal. Příštího
dne přišel jistť sedlák. který je v noci napřed převedl
bažinou a potom pohořím až poblíž Priboje, kde pak
je zase odevzdal tamnímu učiteli Čubriloviči. který již

na ně zdál se čekati, by je dále dovedl. Tento přivedt
je do Tuzly k Mišku Jovanovičovi Čabrinovič vypoví
dal o průběhu cesty až k okamžiku, kdy se od Primcipa

a Orabeže oddělil, v podstatě stejně s nimi a dodal jen.
Že major Popovič jim vypravoval. že“ teprve den před
jejich příchodem do Šabce z Bělehradu přijel. V Ložnici
usnesl se Čabrimovič, Princip a Grabež rozděliti se
neboť by bylo nebezpečno jíti tři pohromadě. Pohranič
al hejtman v Ložnici, kterému se o tom zmínili. schválil
jejich úmysl a dal Čabrinoviči s sebou psaní na učitele
M. Jaklojeviče v Malém Zvorniku. Čabrinovič odevzdal
m to pumy. browning a střelivo jim nesené Principov!
a Grabežovi a šel v průvodu jemu přidaného finančního
strážníka do Malého Zvorniku. Tam našel učitele Jaklo
Jeviče, kterémuž dopis pohraničního heitmana z Ložnice

Když Čabrinovič později s učitelem k pohraniční hlídce

přišel, čekal tam již na ně jeden muž, který převezl je
| v člunu přes Drinu do Velkého Zvorniku v Bosně. Odtud

odebral se Čabrinovič lo Tuzly k Mišku Jovanovičovi.
Členové hraběcí roďiny Thunů ve válce. Ze šlech

tických rodů v říši postavita dojista hraběcí rodina Thu
nů největší počet bojovníků do pole. Jsou to: Osvald
hrabě Thun, šikovatel u 73. pěšího pluku, dr. Adolf hrabě

: Thun, nadporučík u 3. zeměbraneckého pluku hulánů,
dr. Pavel hrabě Thun, poručík u 13. drag. pluku, Felix
hrabě Thun, poručík u 14. drag. pluku, Karel hrabě
Thun, nadporučík u 4. drag. pluku, Josef hrabě Thun,
rytmistr, Ervín hrabě Thun, dobrovolník, Lev hr. Thun,
major u 13. drag. pluku, Emerich hrabě Thun, poručík
ma řadové lodi, Jiří hrabě Thun, nadporučík u 11. hulán
ského pluku, František hrabě Thun, kadet u 11. hulán
ského pluku, Jan hrabě Thun, poručík u 2. pluku tyrol.
cís. myslivců, Konstantin hrabě Thun, nadporučík u 1.
pluku tyrol, cís. myslivců, Leonard hrabě Thun, rytmistr
u 9. hulánského pluku, Ouido hrabě Thun, rytmistr u
7. drag. pluku, Jindřich hrabě Thun, rytmistr u 8. husar
ského pluku, Emerich. jun. hrabě Thun, poručík řadové
lodi, Arnošt hrabě Thun. nadporučík u 11. hulánského
pluku, Antonio hrabě Thun, poručík u 6. drag. pluku a
Mattes hrabě Thun, jednoroční dobrovolník při tyrol
ském pluku cís. myslivců.

Členové rodu Lobkoviců na bojišti. Bylo již námi
veřejnosti sděleno, že bývalý zemský nejvyšší maršálek
J. J. Ferdinand princ Lobkovic, rytíř řádu Zlatého rou
na, muž ó4letý. přihlásil se v nynější válce jako ordo
nanční důstojník. K tomu poznamenati jest, že nynějšího
válečného tažení súčastní se také oba jeho synové. prin
cové Josef a Leopold. — Ze synů vévody Roudnického,
knižete Ferdinanda Zdenka z Lobkovic, táhli do boje
princové Ferdinand, Max a Karel. Dcery téhož knížete
princezny Leopoldina a Hedvika nabídly své služby
Červenému kříži k obsluze raněných vojínů.

Obnovte!
K uctění blahé památky + Sv. Otce Pla X.

Se skřivánčí výše prostým pohledem zadíval
se Stařec dolů na svět... Ten spěch!

Lidé neznají oddechu ve dne ani v noci.
Přemýšlejí, pracují, užívají. Rychle, rychle!

Sem knihu, kde zhuštěno, srovnáno, seřa
zeno bylo by vše, co kdy myslilo lidstvo —
chceme to poznat, ale jen rychle, my musíme
dál! Sem stroje, ať pomohou v práci — my ne
chceme pouze uživit sebe, my chceme hromadit
zlato — a k tomu již nestačí ruce. Sem požitky
všecky pro hladové smysly, my chceme vidět,
slyšet, chutnat; co nelze zde, lze jinde, k tomu
jsou dráhy, automobily, lodi, aeroplany — jen
rychle!

Vědo, služ!
Pohleděl Stařec od klopot země do dálek

věčných, zkad Kristův zněl klidný hlas:
„Pohleďte na ptactvo nebeské a na květy

polní... Jednoho je potřebí. „Co platno
člověku,kdyby celý svět získal...

Kdy najde země v tom spěchujen chviličku
klidu a svatého ticha, by na duši mohla pomnit?
Sesmutněl Stařec a politoval. A potom v touze,
uklidnit zemi v tom překotném chvatu, zavolal,
zapěl se skřivánčí výše:

„Vše obnovte v Kristul“
Svět neslyšel pro shonu ryk. Dál hleděl

stařec na hlučnou zemi.
Ta rafinovanost!
Záchvěvy nervů, jichž touhy jsou o věčnost

kratší, jsou šíleně rychlé. Tkáň nervů, oslabená
napětím, zhlodaná žíravostí dojmů, v dutých
lebkách a prázdných hrudích jak pavučina se
chvěje, potrhaná i kapkou rosnou, jež maně v ně
spadla; chorobně citlivá pro bolest a tupá
k čistým radostem z Božího tvorstva kol i
z hloubek vlastního nitra. Nedovede vnímat
prostě, ale chce být drážděna.

Umění, služ!
Povzdychl stařec a od chorobné země po

hlédi do věčné hloubky svěží, kde Kristovo
znělo slovo:

„Nebudete-li jako maličcí, nevejdete v krá
lovství . . . Prostí buďte jako holubice... .“

Azanícen krásou prostoty zavolal se Své výše:
„Všeobnovte v Křistul“
Svět neslyšel pro hukot vášní.

Stařec na chorobnou zemi. Ta lež!
:. Zapřeli Tvůrce a raděj tvorstvu se koří.

Zapřeli Spasitele, neboť jim bránil hověti tělu.
Zapřeli Ducha, aby svůj rozum mohli učiniti
bohem.

Zapřeli Pravdu a proto nenacházedi cesty.Ztichly a sesmutněly cesty boží kázně, 0
živly cesty svévole. Zarostly chodníčky lásky,
vyšlapanými cestami chodí smyslnost. Odbíhá se
se svátostných cest manželství do volných prérií
neřesti, Zaváty sněhem chladným cesty přátelství
— ale tisíceré stezky vyšlapal si prospěch a zisk.

Pravdo, služ!
Zaplakal Stařéc při pohledu do bludů lid

ských a v jas věčných výšek, kde Kristus praví:
„Já jsem Pravda;Cestá i Životl“ A zavolal
úzkostně na temnou zemi:

„Vše obnovte v Kristul“

Dál hleděl



Ale svět neslyšel v Šumotu pýchy. . Dálzíral Stařec na ubohou zemi.
Dlouho se díval.
Podivno, jak bez Krista všecko Šine se

k opačným koncům!
Kde jménem pravdy zapřeli Pravdu, jakou

komedii hrají smutně ubohou!
O kultuře a civilisaci mluví — a násilně

jednají. Potrestání zloby barbarstvím zovou — i
Kristu by zazlívali důtky — a smrtící zbraně vy
mýšlejí. Právo na rozvoj individua hlásají a so
becky tisknou slabšího k zemi.

Tisíce nabubřelých slov psaných i mluve
ených jako bublinky pestré z parfumovaného mýdla

stoupají z celé té neupřímné země. Stoupají a
rozplývají se v nic, v trochu oděru tím ubož
šího, že pod ním nemoc a bída.

Dlouho hleděl Stařec na smutnou zemi,
dlouho naslouchal hukotu vášní, stupňujícímu se
v hrozivou bouři.

Hle, už se blýskál
Prvý ohniček, druhý — tam a tam..
Kam spěje ta země bez Krista?
„Nejen kdo by zabil bratra svého, ale kdo|

se naň hněváv srdci svém.. . Rozpomeňszanech darů před oltářem a smiř se, smiř.
Od zeměslyšet pláč...
Stařectéž tichounko pláče.. . A pak hla

sem slzami prochvělým, lítostí a milosrdenstvím
crescendujícím volá, do umdlení volá:

„Všeobnovte v Kristul“
Ďarmo.

„ Už požáry hoří a dunivé rány přehlušují
hlas svatého Starce.

Zmliknul. A nad skřivánčí výšky uniká velkáJehoduše.

AVAVAVAVAVAVAVAVA

Novinka! Novinka!
Právě vyšlo!

> ŽENY.
zm ki vapo teenýbrži proka

Z obsahu:
Ženy. — Kam jde list růže. — Na svém
místě. — Korrespondence. — Přítelkyně. —
Mně růže neslaší. — Ničemná. — Dítě.

Stran 164, velká 8"

V nádherné knižní: úpravě K2-30
franko.

Možno obdržeti v každém knihkupectví
hlavně

v Oružstevním knihkupectví
a nakladatelstv

v Hradci Král.; Adaibertinum.

Podporujte své dieces. knihkupectví|

Jan kyějín, 6
(J. Sylvaterův
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Velice poučná pojednání

pod titulem »Časové Úvahy«.
Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed

notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >Časové Úvahy vy
cházejí již sedmnáctý rok .Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsou již rozebrány.

Posud však jsou na skladě u větším množství
tyto úvahy: Cena v hal.
Učte se z dějin e 16
Oslava Husova.. — 8

Žaloba vyděděnce XX.věku(otednání o liberalismu) . . . 8
Hasitství a svoboda 8
Zpráva o sjezděčeskoslovamských katolíků v

Hradci Králové . .

: Veliký biskup (životopis biskupa Eduarda JanaNep. Brynycha)
Pokora a náboženství .
Několik slov o papežství
Katakomby . . . .
Plus VIL a Napoleon
Česká konfesse .
Moderní náboženství Masarykovo .
Jubileum mariánské a Lurdy
Spojenci spiritistů .- . .
Z domácnosti sociálníchdemokratů:

I. řada . .
H >.I >. .

Braňmese iskom ..

Návštěvou u Slovanů (oPolácích a Slovácich)Volné kapitoly o spořivosti
Sociální význam svěcení neděle
Svobodná škola . . .

Jesulté a jejich protivníci .
Manželství přirozené a svátostné. .
Slovo včas o právu volebním a jinýchobčan

ských právech ve státu .
Převahaprotestantů nad katolíky.
Katolíci, organisujme! . .
Útok professora Masaryka na cirkev katolic

kou.. . .
Katolickýmjinochům —spolky katolické . „1Římauniversity. . . . .
Proti Volné Myšlence .
Proti Volné Škole . . .
Volby do českého sněmu 
Inkvisice církeval . . .
Vlastenectví v duchukřesťanském .
Zporýnských misslí. . . .
O duši lidské -. .
Machar a křesťanství -.
Karel IV., Otec vlasti.
Klášter v Podlažicích a město Chrasť .
Starý a nový názor světový -.
Jesulté a česká literatura 
Blahoslavený Jan Sarkander
Boj o Lourdy . . .
Obrana úcty Svatojanské -.
Příčinysoclálnínespokojenosti.
Čechové,prohlédněte!.
»Justiční vražda« Ferrerova ve světle:rozumu

a pravdy .
Dělnické zahrady .

Mravní velikost Kristova ©— důkazem Jeto| Božství |. .
, Pohřbívatlči spalovati mrtvoly? ..

Autoritaa svoboda.— Pastýřskýlistarcibisku
pů a biskupůrakouských-. -.

Obrana školy katolické. |. .
Volná Myšlenka se stanoviska náboženského,

tllosotickéhoa soclálního . -.
| Život lidský s náboženstvím a bez něho.
| Jest náboženství věcí soukromou?

Charakter
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Péče o mládež ve světle katolického životníhonázoru . 2.2.8
Sv. missle . 8

Při objednávkách brožur v ceně od 8do 2%:d
nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň

| 4 výtisky.
Celoroční předplatné na běžný ročník (12 bro

žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán výtisk jediný, nutno přidati k
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
tisků připočítávají se na porto 4 hal.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
veliké slevy. Objedná-ll se zvlášť veliký počet
brožur, činí sleva až 50 procent.

Z toho všeho patrno, že z vydávání našich
poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

Proto nechť každý upřímný katolík podporuje
tento záslužný podnik!

- Objednávky vyřizuje obratem
Administrace »Časových Úvah«

v Hradci Králové.

+ jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.Vazbuind $53

Richarda Šimáčka
w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Zal. 1850. Zal. 1850.

Karol Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil
nejstarší umělecký

závod pasiřský.
Veledůstoj. duchovenstvu a al.
patronátním úřadůmdoporučuje

so ku provedení veškerých
nádob kostelních,

. se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jen ruční práce umělecké
eemy. Veškeré opravy a znovu

zřízení provádí se 00 nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a usnání po ruce.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
„ po mnohá desftiletí vypravý ús

hlášený žaludečnílikér pod názvem

Aměrs de Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,

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

s Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
| Oognacu,srěmské slivovice jakoži pův. jam.

rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Mřeséné listy
rex offo) 40 kusůza GO haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
sg- a věna dítkám -Wa

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v (0
případech úmrtí celkem 79.117838K, získav 772
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 šeny od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
sáplsné jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,

do 40 let 4 K, do 45 leturtí K. Každý člen se
zavazuje, že splatí př úmrtí spolučlona 2 K,jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp-věno "U
nedos v den jejich sňatku,případně vdeadospělost fis, aneb taképří úmrtí těek,
k je do odboru věnnéhopřihlásili.

Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. kápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné pod — Bližší
v prospektu, jejž na požádání arma zasíláme.

Adressa zní:

Spol „Cbaritae“ r Hradal Králoré
Dr. Frant. Beyl, Váci. Jenšovský,

předseda. jednatel.



České nařízení za mobilisace
husitské.

1 po bitvě na Vítkově bylo zapotřebí opatření
zcela výjimečných jako všude jinde za času váleč
ného. Vždyť byla docela obava, že se střetnou v
tuhém zápase samy husitské strany a způsobí v
Praze veliké krveprolití. Radikální kněží husitští
natropili v lidu pražském tolik zmatků, že mírnější
husité trnuli hrůzou a báli se ve dne v noci o své
životy. Jeden radikální kněz husitský tehdy mohl
natropiti daleko větší krveprolití než pět špehou
nů. Proto veliká obec pražská přikročila záhy k
velikému obmezení >svobodného hlásání slova Bo
žího«, jaké požadoval jeden artikul pražský. Vyšel
tedy 21. července r. 1421 obecní rozkaz: Kterýž
by kolivěk kněz do města Pražského přijda nebo
přijeda, a s našimi mistry (kališnými z universi
ty pražské) a kněží se nesjednával ve všech ku
sích víry i obyčejích svatých a řádných, a zvláště
při službě Boží, takovému aby nebylo dopuštíno
slůžit ani kázati. A ktož by z obce takového zastá
val, choval, krmil anebo kterakkolivěk slovem ne
bo skutkem nakládal (pomáhal), k takovému aby
hledíno bylo k hrdlu a k statku, jako k zevnému
(zievnému) Božímu a té obce nepříteli.

Item. Aby ižádný (nižádný) kněz bez núze pří
lišné jinde nežli v kostele nikoli neslůžil, ani kto
jinde kromě kostelóv při službě bez nůze přílišné
býval, pod pokutů svrchu psanů.

Item. Aby ižádných kněží scházení kromě rat
houzóv měst našich nikdež nebývalo, pod tůž po
kutů ztracení hrdla i statku.

Item. Všichni, ktož jsů nákladní (pomocni) těm
kněžím a súsedóm staveným svrchu psaným, aby
zajtra na pole vytáhli; a k tomu všichni lidé hostin
ní (cizí) aby vyjednání byli na pole s těmi všemi,
kteříž jsú na pole voleni a vydáni; a ktož by koli
věk u vojště které roztržení jednal anebo svádu
učinil, k takovému hrdlu aby inhed (ihned) popra
veno bylo bez meškání.

Item. Z každého města aby vybráno bylo mu
žóv padesát hodných, do nichž by žádného domně
ní bludóv nebylo, a ti aby se pilně ptali na pikardy
(na bludaře, klonící se k radikálním zásadám tá
borským) a na ty, kteříž by těm nebo jiným blu
dóm anebo kterým všetečnostem nakládali, a
zvláště kněžím, kteříž by z poslušenství mistróv
našich za starší vydaných (zvolených) vytrhali,
nakládali — a ti aby plnů moc měli takové do vaz
by dávati, bez nichž ižádný jiný do vazby daný
propuštěn býti nikoli nemá.

Před střetnutím s mocí Sigmundovou někteří
měšťané z bázně před kališníky slíbili, že budou
hájiti kalich. Potom však z Prahy utekli a docela
někteří se sůčastnili boiů proti Praze. Proto obec
26. července ustanovila, že se měšťanům uprch
lým mají zkonfiskovati jejich statky, a na tom ko
nečně ostala, aby domové těch všech, kteří sů z
města vyběhli, z městských kněh byli vymazání a

„ aby vepsáni byli v městské knihy těm, kteříž sú
je u obce kúpili; a obec spravuje takové domy
Vedlépráva městského.

Ve výpovědi, která porovnávala Staré město s
s Novým 5. února r. 1422, opět se klade důraz na
jednotnou víru, bez níž nebylo možno zachovati
občanskou bezpečnost: Ač by (kdyby) který člo
věk světský neb duchovní a zvláště který mistr
nebo kněz z Pražské obce aneb odjinud přišlý, ne
chtěl u Praze poslušen býti mistróv dole psaných
Jakůbka, Engliše, Kardinála a kněze Jana a jiných
světských, jenž k nim přidáni budů z konšelóv a
z obce ke správě a ohledání duchovních věcí a k
neřádóm stavení (k zastavování zlořádů) a z nich
se strhl, nebo mimo jich vóli které kusy vedl ne
řádné neb bůřil kterů obec, neb kázal které věci
Jež by písmem stálým a z zákona Božího dovésti
(dokázati) nemohl: takový každý má od dříve psa
ných hauptmanóv, purkmistróv, konšelóv a obcí
tresktán býti a z obcí vyhnán, a nikoli nemá trpín
býti. Pakli by od těch mistróv a k tomu usazených
(laických soudců) v hludích shledán byl neústupně,
tehdy buď na jeho životě popraveno, jakožto nad
bludným neústupným sluší.

Také přikazujem,' aby nižádných zvláštních
scházení neřádných neb rotních (shluknutí) v ni
žádných domích ani na kterém jiném místě tajně
ani zjevně nebývalo, krom na rathouzích. A ktož
by chtěl na rathouz jíti pro kterů potřebu, aby šel
pokojně a řádně beze všeho sbírání v rotách.

28. května opatrná obec veliká prohlásila:
Račte poslůchati, žeť se pronášejí pokůtné rady a
schodové (schůzky) dávno obcí zapověděné. Pro
tož ktož by takové věci jednal, a kněze se a pánov
doneslo, neplatíť jemu než hrdlo... Pakli by kto
meč nebo kord neb jinů braň na koho vytrhl a po
zdvihl, buďto v domu nebo před domem, tomu platí
ruka. Pakli by kto ranil, tomu nic jiného neplatí
než hrdlo. “

Item, aby všichni domácí i hosté odkudžkoti- |
věk a za kterůžkolivěk kůpi brali peníze i groše v

pražských mincech dělané. A pakli by kto nechtěl

rozdán.
Podobně rozkazováno pro celou českou zemi.

Na velikém husitském sněmu čáslavském 7. června
1421 bylo přísně přikázáno, aby český lid byl po
slušen zvolených správců zemských jak za klidu
zbraní tak při mobilisačním rozkaze. Pokračováno:
>laké jest znamenitě svoleno, že ač by kto nechtěl
k této úmluvě a k artikulům spasitedlným svrchu
psaným přistůpiti, ten nebo ti k tomu mají připu
zeni býti a jej nebo je za naše nepřátely míti.«
Rád církevní má býti jednotný, jak jej ustanoví
husitský arcibiskup Konrád se svými duchovními.
»Jestliže by se který kněz vytrhl a z řádu vystů
pil, chtě jinak vésti neb kázati, ten ode pánův a
obcí nikoli pro své výtržky má trpen býti, než
ihned má odeslán býti k úředníkóm arcibiskupo
vým.< Všecka sněmovní ustanovení politická i ná
boženská každý jest povinen zachovávati pod po
kutou doživotního vyhnanství a ztráty statků.

1. listopadu 1421 na sněmu pražském přísně u
loženo, aby obyvatelstvo české bylo poslušno zří
zených vladařů. Jestliže by někteří nespokojenci
zemi českou chtěli bouřiti a hubiti, »našimi nákla
dy vlastními věrně a statečně sami osobně se vší
svů mocí pomáhati máme a na ty zhůbce vzhóru
býti, kamž by nám od správcí a hauptmanóv
svrchu psaných bylo přikázáno. A tím každý z
nás jest zavázán a povinen, leč by která hodná
příčina v tom překážela... ale vždy moc naše,
kteráž móž od nás jmína býti, aby vyslána a vy
pravena byla podlé každého z nás jmění a vedlé
těch správcí a hauptmanóv rozkázání a uložení.«

Každý oposičník bude k poslušnosti donucen.
Statky oposičníků a nepřátel mají býti obráceny
na obecné dobré.

Různění mincí musí k uvarování zmatků pře
stati. Rozhodnuto, aby >»proobecné dobré groš a
peníz jednostajný horský (kutnohorský) rázu praž
ského, dobrý, stříbrný a za spravedlivý shledaný
a s řádnů přísadů díla nynějšího« byl brán při vše
likén kupování ve všech trzích a obchodech. »My
všichni páni, rytíři, panoše i města napřed je sami
od svých poddaných za úroky i za jiné poplatky
berůce, k témuž je braní peněz tak připraviti slibu
jém i po trzích hlasem biřicovým provolati káže
me.« Budou ustanoveni přísežní znalci, aby pře
střihovali groše falešné. Kdo by koval peníze mimo
Kutnou Horu, tomu hrozí ztráta hrdla i statku.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako : malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Úvěrní družstvo Eliška

Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výhodnějších. Vkusné střádanky

O kulturních poměrech Čechů
amerických.

»Nár. Listy< přinášejí zajímavou úvahu z péra ame
rického krajana. V Americe »pokrok a svoboda«
zajisté netrpí žádným klerikálním útlakem. Jak se
tedy vyvíjí energie svobodomyslných pokrokov
ců? Dopisovatel praví o dorostu strany tak zv.
svobodomyslné — (vlastně | volnomyšlenkářské):
»>Dalose sice očekávat poklesnutí, ale že by úpa
dek byl tak rychlý, ani já sám jsem se nedomýšlel.
Setkal jsem se během tohoto léta na západě s
maohými svobodomysinými předáky, kteří jsou
na sjezdech spolků strany té vždy jako doma, jich
články a úvahy jsou stále v časopisech — a hle!

ní. Když jsem se nad tím pozastavoval, dostal
jsem všude asi tuto odpověď: >Kam je mám po
slat? Vždyť ta naše svobodomyslnost jim nič ne
dává, jest sama jalová, beze všeho hlubšího zákla
du. My jsme v ní viděli sice potírání klerikalismu
a boj proti nejhoršímu nepříteli našeho národa,
Římu, ale naše děti — ty to nechápou a já je ko
nečně raději vidím v kostele, než v hospodě nebo
na dupandě.< Že nejsou moje slova pouze výrokem
pesimisty a že nejsem sám, jenž věc s tohoto sta
noviska posuzuje, toho důkazem jest pojednání,
které před nedávnem napsal jeden z nejpřednějších
národních a svobodomyslných pracovníků našeho
západu, pan F. J. Sadílek, okresní listovní ve Wil
ber, Nebraska, známý dobře i v Čechách ze svých
návštěv vlasti. Týž po 37 letech obývání v druhdy
nejpokročilejší a nejvlastenečtější české osadě na
americkém západě, ve Wilber, napsal v »Omažské
Osvětě« toto: »Zabývám se již delší dobu pozoro
váním našeho 'česko-národního působení, bych
zjistil, zdali pokračujeme nebo hyneme, ale ome
zuji se jen na své okolí. Wilber, jak známo, se
svým okolím tvoří velkou českou osadu, jednu z
těch prvnějších na západě (jsou zde osadníci již
plných čtyřicet roků) a dříve hodně rozhlášenou
pro svou národní činnost a to vším právem i dle
zásluhy, neboť Wilber nechtělo býti nikdy pozadu
v národní obětavosti. Wilber mělo soustředěné ty
nejlepší síly ochotnické mimo velké Chicago a
zdálo se, že jestli kde, bude to Wilber se svými
českými příslušníky, kde udrží se Živel český v
Americe až do nekonečna. Ale čas celou naši na
ději změnil a při nejmírnějším posouzení musíme
nyní doznati, že stojíme. Máme zde sedm če
ských spolků a na počet členstva dosti silných,
ale stopujte, mnoho-li jich u toho neb onoho na
vštěvuje schůze a najdete, že průměrem jenom
asi jedna čtvrtina a možno, Že ani ne celá čtvrtina,
a to jsou po většině jedni a ti samí, kteří schůze
navštěvují. Stává se tedy, že důležité jednání
musí býti odloženo pro nepatrný počet přítom
ných členů. Ostatně takový nářek je slyšeti také z
jiných osad. Účel všech spolků je skorem stejný:
pojistné a pracovati na udržení naší české národ
nosti v Americe, ač to poslednější je některým ú
plně neznámo. (Poznámka: Jsem jist, že víc než
polovina českých spolků v Americe vydala a vy
dá ročně více na nádherné prapory, uniformy a
všeliké odznaky a pentle smuteční i veselé, než
čím přispěje na české vzdělání svého dorostu a u
držení ho ve svých řadách. Just A. Man.) Změna,
jaká se udála, je dosti patrná a vážná, zvláště za
posledních 10 roků. Každým tím starším pracovní
kem, který odchází, nastane mezera, která se těž
ko plní. Pozorujeme to s českým divadlem. Divíme
se, jak děti svobodářů chodí do kostela; kam
však mají jíti když jim neposkytujeme jiných
místností, než kde se pořádají taneční zábavy. My
se divime náboženským sektám, jak nádherné
chrámy staví, jak obětavě přispívají, ale mohli
a měli bychom si z nich vzíti příklad. Poohlédně
me se jen kolem a porovnejme, co se členů k nám
hlásí smýšlením, a co se dá podniknouti. Hrozně
málo. Kdyby se tak některá česká katolická osada
mohla pochlubit tolika příslušníky, jako je nás svo
bodomyslných, o co více by dokázala! My tou
žíme po vědění, po svobodě ducha, ale nemáme
místa, kde bychom se k společné činnosti sešli.
Všemohoucí dolar hraje velkou úlohu a dělá z nás
sobce. —- Když jsem před 23 lety přejel prvně
Mississippi, našel jsem na tehdy >divokém« zápa
dě některé české osady, takřka v začátcích a
chudé, jimž se však ani Kolín, ani Mělník nemohly
vyrovnati upřímností a nadšeností národní. Dnes?
— A tu opět já, jako člověk plně na pokrokovém
stanovisku stofící, musím s bolestí prohlásiti, že
náboženské sekty a katolíci vykonali pro udržení
naší národnosti v Americe mnohem více, než Če
ši svobodomyslní. Proč? My jsme stavěli síně,
třeba sokolské a školy, kde se v předu umístil
bar a salon a někde v té nejhorší světnici teprve
škola. Jestli se v tělocvičně nebo i ve školní síni
pořádají tance s pitkou, pak dáváme našemu doro
stu velmi chatrný základ pro další stavbu jeho
národního uvědomění. — Snad se někdo ozve a
bude zase boucharonským způsobem poukazo
vati na to, že právě my Češi zde v Nebrasce má
me t. zv. »stolici českého jazyka< na státní uni
versitě a že se zde na žádost jistého procenta ro
dičů školních dítek vyučuje na obecných školách
češtině. To jest předmět, o kterém se nechci vů
bec zmiňovati, věc čistě. česko-americká, a mým
účelem není vyvolávati skandály. Jedině proto o
těchto vymoženostech — mlčím. Proč tedy proto
píši do vlasti? Z pohnutek nejčistších. Abyste po
znali alespoň kousek pravdy, až zase uslyšíte
chvástání se hostů česko-amerických, kteří jezdí
do Čech namnoze harašit americkým zlatem a roz
hazovat po hospodách své rozumy, které nemají
nikde jinde než v kapse. Buďte ujištěni, že v Ame
ice, v té zemí hamlaugu, česko-americký hum



berte ty naše chvástavé lidi vážně, ani když vás

chloubají svou vlastní dokonalostí a vyspělostí.«
Just A. Man.

JOD. doc.Jeknar,

dovoluje si oznámiti zahájení
své lékařské prakse.
Ordinuje od 8 do 9 hod. dopol.

a od 2 do 3hod odpol.

v Jiříkově třídě čís. 543 proti
Adalbertinu.

KGB XG0BXABBX40b X ABBA

ŽJan Horák,*
A soukenník i

xÉ v Rychnově nad Kněžnou
M zasílá na požádání vždy

die roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

E viněných látek
své vlastní výroby, jekož i tu- i cizo
v semských.
Oetná uznání zvláštěz kruhůvele

Vf důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- MÉ
eluze méhe ryze křesťenského závodu za

debu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, melou objednávku na

zkoušku. XG0BXGBLX
Volojomnéelátky a taláry.

Též na eplášky bez zvýšení cen!

KOD X BOBX G8 XA6DX SBDX

Nejhysieničtější mléko

a veškeré né z něho,

mléko pastenrisované
dodává denně čerstvé v nejlevnější oeně a

we-nejlepší jakosti -W

Parní mlékárna
v Mradel Král., na Malém nám. č. 128.

Nejmodernější zařízení. ' Pečlivá čistota.

PENSIONÁT
Voršilek v České Skalici.

Trojtřídní soukromá
divčí měšťanská škola
německá

S ní spojenopraktické vzdě
dání chovanekv kursech hospo
dyňských a obchodnich, jakoži
vyučov. cizím řečem, hudbě,
malbě, ručním pracím atd.

Krásná poloha, velká zahrada,
vzdušné místnosti, vydatná strava.

Školní rok začíná 13.září.
Další zprávy podá ochotně představená.

vacím (průjmu a zvracení)ÚOM8

jest
„WADE MECUM“'“

(dietet. profil. býlinný likér).
Po 150, 3 a 5 K v řád. drogeriích neb u stejno
jmnenné firmy, Dašice (Čechy). — Kdo pod
poruje zažívání včas, uchrání se mnohých nemocí,
proto neopomeňte opatřiti sobě „Vade mecam“

včas, litovati toho nebudete.

oialitu „Vade mecum“ mohu každému vřeledo
poručiti © F. HOlI, c. k. pošt. as. v N. Brodu.

Veledáůsiejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+ovelujesi dopo
ručiti veškeré košteluí nádoby a
našiní a to: monstrance, kalichy
dbáře, nádobky, paténky,pacifikály,
svícny, Jazpy, telnice, enky
utd. své olastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platko za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílé na u
kásku franko bez sávazností koupě.
Všece posíláposvěcení.Prdesruční.

Silad veš slatých 6stříbrnýchklenotů,jako: řetěsů
madonek, ů, ntýjnků k atd.nBotářenéprotony tabatěrk elnínáčiníze ra pravéhoo ánakéhovědyna skladě.

Stare slate, stříbro a drahobomybupwje za nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha-L-079., uj, Karoliny Světlé, čis. 12. n.

Český
květinový

MED
se zárukou neporušenosti prodává

po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

za ceny nejlevnější

VJ. Morávek
vPlotištíchuHradceKrál.

Fililální sklad v Hradci Králové
SEP“ v Komenského třídě. "ij

VARHANY: HARMONIA
PANE DLIANINA

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY-

PRÁZKOVĚCTFI NÍKY ZDARMA

NERA

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU

ZNAMENÁNÍ
CÍS. AKRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.

ZALOŽENO ROKU

1860.

JDU0G19"997AdMATH"I6YZ"TIVETÁA

|Biskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové (vy

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

| , 7 8arevná| K2
estelníAk Jní M

vodborprovedení aw:okna smzsckí VES

"n
he

BYRRH
sílící a chuť povsbu- tečné nahořklé

xující francouzské víno příchuti,jedině0 y

LViolet, Thuir (ve Francii).
Věude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Josef Svoboda, Praha, Erál.

Vimohrady čís. 1004.

F'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicích u Hradce
Králové.

Uenníkyarozpočtyna požádání
sdarma. JN

Ve prospěch
Svatováclavské MaticeŠkolské,

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
veškerých

paramenlůkoslal
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách mej
závodu v Čechách, e. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenafky, rozpočty, Vzory8 vé zboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské rešie ve vlastních dílnách a.
domech, levné pracovní afly na venkově, čímě lovnější
oeny aš o 30%, než všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40let. vlasímíčinnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.OU
Stoupencům našich oráazisaci.

Odporočujeme vřele křesťanský český závod.

vyšívaček a šičok »Záštita« v Ghrasti
u Chrndimě.

Veškeré prádlo pánské i dámeké, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodaché vzorně ob
staré „Záštita“. Ved. duchovenstvapaakytáse zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učíňte objednávku ná
skoušku a budete jistě spokojení!

SEp*>Odporačujteve svémoko! ZB

uvůj osvědčený a Často vysaamenaný

| výrobní závod
| všech kostelních páramentů,

Aspolkových praporů a kovového náčiní
ž Cenníky, vzorky i roucha hotová ne ukázku ji
n se na požádání franko zašlou.
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Depeš. adresa Albibanka. Telef. č. 83.

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s r. o.

v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů,

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím.
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskými stroji. strojními oleji
a petrolejem. Inkaso nájmů.

Podporujte podnik Českých katolíků!

K
VYVYVYVYVYVYVY

Poslední naděje Francie.
Vrchní velení francouzské sesadilo několik

komandantů pro neschopnost. Leč hned nato
dala Francie znovu nedostatečnou známku svým
ministrům. Jak rychle se ve Francii střídala mini
sterstva v posledních letech! Každou chvíli roz
mary vlivných kruhů projevily nespokojenost
s těmi muži, které sí samy zvolily. Tak nastávala
nejistota práva. Co dnes zařízeno, hned druhý
den se mohlo zhroutiti, republika vleklým vnitř
ním neduhem se podobala kymácivé lodi za ve
likého vlnobití. Jestliže nebyly jasné cíle a pro
středky ani v ovládání vnitřních záležitostí, jaký
teprve poplach nastal, když Francie měla jednotně
vystoupiti proti nebezpečenství zahraničnímu!

Válku proti Německu osnoval president
Poincaré s ministerským rudým předsedou Vivi
anem. Oba tito politikové k vůli bližšímn ujed
nání s Ruskem dostavili se k carskému dvoru
krátce před válkou. Plátno válečného plánu ru
dého však německá děla roztrhala na cáry. Co
nyní? Viviani nabídl 26. srpna Poincaréovi od
stoupení celého ministerského kabinetu a sesta
vení nové vlády. Tedy republika v době nejpo
hnutější obdržela novou správu. „Čas“ 28. srpna
napsal o novém kabinetě: „Jsou tu soustředěny
nejlepší hlavy žijící Francie; všecky směry repu
blikánské až k nejkrajnější levici představované
starým, nesmířitelným revolucionářem Jules Gues
dem. Francie vede s Německem zápas na život
a na smrt. V důvěře ve svou schopnost, své
ideály a svou budoucnost, postavila nyní v čelo
svého vedení muže vyzkoušené v dlouhém ži
votním boji. Nikdy nebyla Francie ještě v pev
nějších, rukou nežli teď, třeba dost pozdě . . za
novou vládou stojí jistě celá Francie.“

K tomu poznámku: Francie spravedlivá,
která nesouhlasila s tyranii provozovanou proti
katolictvu a jiným konservativcům, za novou
vládou jistě nestojí. A jedná se tu přece o mili
ony Francouzů, kteří těžce nesli vyloučení nábo
ženství ze školy, pronásledování katolických sou
ksomých škol, konfiskaci klášterů i kostelů atd.
Ti vládnoucí fanatikové, kteří „opravovali“ články
předních spisovatelů tak, aby z čítanek vymizelo
zcela slovo „Bůh“, rozhodně se nemohou libiti
francouzským katolíkům. A katolíci ve Francii
jsou také poplatníky, jsou nuceni platiti krvavé

daně na hokus-pokusy těch diplomatů, kteří byli
zvoleni z milosti zednářského velkokapitalismu.
Jako v Čechách volebními knyfy „protiklerikální“
spojenci zbavili 83.000 křesťansko-sociálních vo
ličů jakéhokoli zastoupení na říšské radě, tak
veFrancii- volební právo katolictva spoutáno ko
vovými řetězy, až zbyla katolictvu občanská
práva jen na papíře. Bezcharakterní utiskovatelé
katolického lidu tedy ve Francií odpovídati mo
hou pouze za živlyprotikatolické.Uchvatitelé
moci nemají práva mluviti za národ
celý. Co bude dále, za to odpovídají
výhradně zednáři se socialisty.

Soc. demokrat Viviani představuje v novém
kabinetě předsedu bez portefeuille, | socialista
Briand jest předsedou ministerstva spravedlnosti.
Socialista Millerand posledně padl proto, že silně
podporoval militarismus; právě nyní však se stal
ministrem vojenství. Politika koloniální svěřena
radikálnímu socialistovi Doumergueovi. Mírnější
socialista Sembat stal se ministrem veřejných
prací.

Takové sestavení ministerstva se stalo ze
strachu před revolucí. Živlům nejvášni
vějším se vyšlo vstříc tím, že jejich pohlaváři
dáni v čelo vlády. Zbabělí „hrdinové“ se neobá
vají revoluce trpělivých katolíků a. proto do ka
binetu nepřibrali ani jediného „klerikála.“

Tato nová vláda vydala provolání, pode
psané všemi ministry: „Francouzi! Vláda zaujala
své bojovné místo. Země ví, že může spoléhati
na její bdělost a energii, a že všecko její my
šlení platí zemi. Vláda ví, že může spoléhati na
zemi. Její synové prolévají svou krev za vlast a
svobodu po boku hrdinských armád Angliea
Belgie. Oni čelí bez záchvěvu nejstrašnější bouři
železa a ohně, která se kdy nad kterým národem
rozzuřila. Všichni zůstávají pevnými. Sláva žijícím
a sláva mrtvým. Lidé padají, ale národ zůstává.
Konečné vítězství je zajištěno. Je jisto, že nastá
vá velký, ale nikoli rozhodující boj. Af je výsle
dek jakýkoliv, válka bude trvati. Francie není
snadnou kořistí, jak se domýšlí netrpělivý nepř
tel. Francouzi! Povinnost jest tragická, ale prostá:
Vetřelce odraziti, jej pronásledovati, naši půdu
osvoboditi od jeho pout, vytrvati až do krajno
sti, vytrvati, kdyby bylo třeba až do konce, na
šeho ducha a naše srdce povznésti, přes ne
bezpečí zůstati pánem našich osudů. V této době
táhnou naši spojenci Rusové odhodlanými kroky
na hlavní město Německa, které začíná býti 0
vládáno úzkostí, a způsobují vojsku, které ustu
puje, mnoho překážek. Budeme žádati od země
všecky oběti, všecky pomocné síly, které na
lidech a síle může dáti. Buďme tedy pevně od
hodláni! Národní život podporován finančními
a administrativními opatřeními nebude přerušen.
Důvěřujmež v sebe samé a zapomeňmež na
všecko, co se netýká vlasti. Zrak ke hranicím!
Máme methodu a vůli a vítězství bude naše.“

Hned na první pohled patrno, jak: se liší
toto provolání od válečných manifestací jiných
vlád. Socialisté nesměli užiti ani jednou slova
„Bůh“ již proto, aby se jim veřejnost nevysmála,
že v době nejhorší přece jenom lezou ke kříži.
Lidé, kteří vyškrtli slovo „Bůh“ ze všech ve
řejných listin a učebnic, vedou si důsled
ně, aby je neprohlásili za podvodníky a ko
medianty jejich vlastní přátelé! Jestliže však
zednáři již dříve národu francouzskému nalhávali,
že si vede vojsko francouzské vítězně, lže všech
třináct ministrů v provolání ještě více. Právě v
době, kdy se rozšířily naprosto zaručené zprávy
o častých porážkách ruského vojska, odvažují
se ministři tvrditi, že Rusové táhnou na hlavní
město Německa a že působí Němcům mnoho
porážek! Právě tehdy, kdy nedaleko Paříže došlo
k ohromným porážkám statisícových mas fran
couzského vojska, ministři mají vítězství za za
jištěné! Kdyby nebyla pomáhala zchátralé repu
blice Anglie s Belgií, již v době toho provolání
německá armáda byla v Paříži. Leč z ptovolání
vyzírá přes všechen klam hrozný strach: vždyť
ministerský kabinet volá po všech obětech, po
všech pomocných silách — zkrátka volá ke všem
Francouzům, aby napravili to, co pokazila armáda.
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Francouzští civilisté, kteří válčení nerozumějí,
mají vítěziti místo armády.

Provolání lže, že francouzská armáda čelila
bez záchvěvu a že všichni bojovníci zůstali pev
nými. Několik nabubřelých frází o spolehnutí na
sebe, o síle republiky nedovede ani zdaleka za
tušovati trapný dojem nad novým utíkáním fran
couzského vojska.

Naproti podvodné vyhlášce francouzské ne
klerikální maďarský „Budapesti Hirlap“ již v mi
nulém týdnu prohlásil osud Francie za definitivně
rozhodnutý a připojil tuto úvahu: „Tof osud ná
roda, který vládu ve státě svěřil rozmarům davů,
vydav ji na milostnevědomého množ
ství, kteréž za několik málo desítiletí pohltilo
tak mnoho sil národní inteligence; jež národní
ideály napadalo, vlivy podání odstranilo a čest
autoritypodkopalo.Nejhlučnějším nespo
kojencům odevzdal národ francouzský
nejvíce moci a vlivu; rozmohl seútěk
z veřejnosti v největších rozměrech,
strany parlamentní rozdrobeny v násilnické zlom
ky a podezřívavost, nenávist, sensace a Štvanice
povzneseny za vůdčí živly jak v životě sou
kromém, tak v životě veřejném. Vždyť možná
byla i agitace proti organicaci sil vojenských,
agitace, jež stala se obávanou i vykonavatelům
státní moci v republice. Nyní chvátá Hervé (před
válkou veliký antimilitarista. Pozn. Obn.) jako
dobrovolník na bojiště. Jest již pozdě! Zá
chranu vlasti nelze počítati nakraji
propasti, ale již v útlé mládeži, vro
dině, ve školách a v síních zákono
dárných, jež nesmějí sestáti rejdištěm
nevyspělé ctižádosti a nezkrotné váš
nivosti!“

Uvidíme, zda všech třináct soc. demokra
tických a zednářských ministrů dokáže dohro
mady aspoň tolik, co dokázala ve Francii ve
chvíli nejtěžší jediná Panna Orleánská. Protika
tolická nadutost a slepé sebevědomí ještě není
známkou skutečné bystrosti a statečnosti. Do
rukou rudého kabinetu vložila Francie poslední
své akcie.

Nezaměstnanost.
Jest přirozeno, že za války mnohá odvětví

průmyslová musí obmeziti anebo docela zasta
viti svou výrobu. Vždyť také válečná prohlášení
evropských vlád předem upozorňovala, že oby
vatelstvo musí se připraviti na značné oběti

U nás řady dělnictva neměly dostatečné
práce již před válkou. Veliký počet inteligentů
marně hledal přiměřenézaměstnání ve své vlasti.
Propuknutím války ovšem zlepšení nastati ne
mohlo; vláda sama byla nucena se vší energií
zvýšiti ostražitost proti úskočným nepřátelům,
kteří neslibovali, že začnou bojovati teprve tehdy,
až se sociální poměry v Rakousku důkladně
upraví. Nastala náhlá nutnost — mobilisace a
řádné opatření vojska byly v čase válečném
k vůli zachování státu záležitostmi nejakutněj
šími. Přes to však právě nyní jest potřebí ozřej
miti si hospodářskou naši situaci a upozorniti,
kde jest potřeba nejnaléhavější pomoci i pro ty,
kteří do pole válečného nevytáhli.

O rodiny, které mají své živitele na vá
lečném poli, jest postaráno pravidelnými stát
ními příspěvky. Mimo to se konají sbírky ve
prospěch rodin záložníků, tak že zde není oi
telného nedostatku. Zato však rodiny nezaměst
naných dělníků a živnostníků ocitly se u ve
likých nesnázích. Na př. pražští samostatní
kloboučníci i jejich dělníci strádají značně; po
mocné dělnické pokladny jsou vyčerpány.

Nezaměstnanost doléhá tísnivě na členy
našeho Všeodborového sdružení. Kde není práce,
tam nemožno platit členské příspěvky, tak že
tím organisace trpí. Leč při tom jest hlavní
otázkou, zda může ústředí dostatečně podporo
vati členy, kteří dlouhou dobu práce najíti ne
mohou. Čo uspořeno, jest výhradně z morzolů
dělnických. Žádný kapitalista nepodstrkává tajně
veliké příspěvky do našeho fondu. Ani občasné



větší podpory nepomohou, nedostenou-li neza
městnaní stálejší práce.

„Der čhische Volkowirt“ pojednává
o velice kritickém stavu nemocenských pokladen.
Počet členstva páčí se na čtyři miliony, oož jest
okrouhle jednou třetinou všeho městského prů
myslového obyvatelstva. Krise vznikla hromad
ným odhlášením členů, kteří byli povoláni
k vojsku. Ve Vídni samé bylo z celkového počtu
650.000 odhlášeno přes 160.000 (největším dílem
pro válečný stav). Jelikož pak dě
zaměstnávaným sníženy mzdy, příjmy pokladen
klesly dále. Druhá výzva stísnila finanční po
měry ještě více. Při tom věsk se kladou ná
roky na zvýšenou schopnost latební nemo
cenských pokladen. Mnoho dělníků, kteří by
byli dále pracovali i při lehčím onemocnění, aby
nepozbyli vyšší mzdy, hlásilo se po svém pro
puštění okamžitě u svých nemocen. pokladen.
Proto většina pokladen se dohodla na stejném
obmezení podpory členstva. Mnoho pokladen
bude nuceno sáhnouti na své reservní fondy.
A tak vzrostl veliký bolestín i na této straně.

Vídeňská městská rada postarala se 0 za
městnanost dělnictva — jak jsme již sdělili —
ze všech sil. A přece jenom neučiněn konec
velikým nesnázím. Nové tisíce dělnictvažádaly
o práci marně.

Dne 26. srpna byla zahájena v ministerstvu
veřejných prací všeministerská konference, její
předsedou jest ministr veřejných prací dr. Trnka.
Zabývala se především stanovením zásad, které
třeba dodržeti při zadávání a provádění státních
nouzových staveb, při čemž samozřejmě byl
vzat zřetel na nynější mimořádné hospodářské
poměry. Konference staví přirozeně v popředí
takové práce, při nichž lze použíti většího počtu
dělníků, postrádajícího jakékoliv zvlášť odborné
kvalifikace, tudíž především pozemních dělníků
nejrůznějšího druhu, jakých se používá při že
lezničních, silničních, kanalisačních, říčních, re
gulačních a jiných vodních stavbách. Ve druhé
řadě přišlyby v úvahu se zřetelem na počet
potřebných dělníků pozemních stavby státu a
státem spravovaných fondů jako úřední budovy,
školy, nemocnice, kasárny, nádraží a pod. Dle
existujících prostředků mohly by konečně býti
pojaty do této akce též jiné státní nebo veřejné
podniky a pod. Konferenci náleží pokud možná
stejnoměrně rozděliti práce jednotlivým nouzo
vým územím. Konference, které bude rozvinouti
takřka permanentní činnost, bude se později za
bývati konkrétními návrhy zemských náčelníků,
o něž bylo již požádáno.

Ministerstvo veřejných prací, provádějíonáležející mu spoluúčast při zadávání a rozdě
lení vojenských dodávek s přibráním maloživ
nostnictva k těmto dodávkám, snažilo se roz
sáhlými organisačními opatřeními a takó od
bornou radou a podporováním jednotlivých
společenstev účinně podporovati programové
uskutečnění dodávek předaných společenstvům.
Zdařilo se přemoci značné obtíže, jež působí
opatřování žádoucího surového materiálu vzhle
dem k značnému rozsahu dodávek, jakož i
vzhledem k abnormálním dopravním poměrům.
Ministerstvo se všemožně snaží, aby pečlivě při
hlížejíe k poměrům místním, odpomáhalo ne
zaměstnanosti v některých krajinách nastavěí.
Účelnou organisací výroby prádla má býti pří
slušníkům rodin nastoupivších záložníků, jakož
i četným pomocným pracovnicím, pozbyvším
práce, poskytnuta dostatečná možnost k výdělku.

Tedy děje se aspoň něco, ale zbývá ještě
velmi mnoho starostí. Nezaměstnanost tísní ve
lice i soukromé úředníky. Mnoho jest jich pro(R

FEUILLETON.
Vzpomínky na Lourdy.

JUC. D. L., účastník 25. světového eucharistického sjezdu.

Již při svém příjezdu do Lourd byl jsem
překvapen nádhernou výzdobou města, zejména
vkusně vystavenými slavobranami.

Hned po krátkém odpočinku odebral jsem
se k posvátné jeskyni, která jest od města asi
10 minut vzdálena. Veškeré okolí její bylo nád
herně ozdobeno, na esplanadě, t. j. podlouhlém
parku před basilikou vlály se stožárů prapory
v barvách papežských. Před jeskyní bylo mnoho
věřících, jichž zbožnost tu dojme každé srdce.
Jeskyně sama okouzlí každého svým posvátným
rázem a hlubokým tichem. Zavítal jsem k ní

také jednou v noci před naší českou adoračnípobožností. Myslil jsem, že bude u ní volněji.

Ale mýlil jem se! Klečely před ní zase nesčetnézástupy věřících.
Všude ticho, každý jen upírá zraky do

jeskyně: k osvětlené soše mariánské; na blízkumí tak něžně řeka Gave, v určitých chvílích
zní s věže líbezný zvuk hodin, hlásající do okolí
refrén lurdské písně: Ave, ave, ave Marla.

Též všechny tři chrámy, zvedající se v im
posantní rozloze nad milostnou jeskyní, byly po
celou dobu sjezdovou naplněny věřícími, z nichž
přemnozí přistupovali každodenněke stolu Páně.

uštěno ze závodů, které přestaly pracovati.

šlo k hromadným výpovědem zřízenochvakni
V budově české sněmovny 24. srpna ko

nána porada k vůli odstranění nezaměstnanosti.
Uloženo obchodním komorám a odborovým or

stavena. Výsledek šetření má se aděliti zemské
správní komisi nebo místodržitelství. Za ankety
konstatováno, že 10.000 sklářů přišlo o práci,

ráce v 362 závodech
s 89.366 dělníky a že jinde se praouje pouze
dva tři dni v týdnu.

Všeobecný pensijní ústav pro zřízence
usnesl se na těchto výhodách: Ustav bude
1. v případech, v nichž zaměstnavatel při povo
lání zřízenců k branné službě prohlásí, že za
tyto zřízence, jichž jména musí uvésti, bude
platiti i nadále plnou premii, pojištění považo
vati za pojištění, jež pokračuje dosavadním způ
sobem, aniž by vyšetřoval otázku, trvá-li služební
poměr skutečně po právu nebo ne. 2. Bude při
hlašování k dobrovolnému pojištění považovati
i tehdy za formálně správné, bude-li učiněno
podnikatelem. 3. V případech, kdy následkem
válečných událostí došlo k redukci služného a
kdy zaměstnavatel, předloživ řádné oznámení
o změně, sdělí, že služné zřízenců bude zmen
šeno jen po dobu války a se zaváže, že bude
i nadále platítí dosavadní premie, bude ústav
považovati, že pojištění pokračuje v dosavadní
výši a upustí od přeložení do nižší třídy služného.

Maloobchodníci přirozeně pooiťují těžce zna
mení této doby. A což teprve uváží-li se osud
herců, hudebníků z povolání, lázeňských zří
zenců, soukromých učitelů a jiných!

Jest tedy potřebí sociální práce v nejšir
ším slohu. Jednotlivci sebe bohatější svou hu
manitou důkladně vypomoci nemohou. Proto
nutno, aby přikročily k práci systematické správy
obcí, okresní hejtmanství, obchodní komory a
jiné veliké korporace. Státu nastává ovšem
v přední řadě povinnost, aby zabránil sociálním
nesnázím, jichž následky přirozeně zasahují celé
státní ústrojí. Také pevně doufáme, že po době
nejvyššího, všecky síly zaměstnávajícího váleč
ného napětí dojde k nejráznějším státním krokům,
aby se odpomohlo nouzi nezaměstnaných. Na
stává též velký úkol finanční politiky, aby
schopným obchodníkům a živnostníkům byl po
skytnut úvěr, bez něhož tak málo lidí m
nyní něco podnikati.

Vláda zajisté sama bude povděčna, když
se jí podrobně ukáže na nejcitelnější slabiny
nynějšího hospodářského stavu, dle došlých in
formací vypracuje obsáhlý sociální plán a vy
pomůže všude tam, kde jest svízel největší.

Diplomatům našim zajisté záleží na tom,
aby se nezaměstnanost nešířila, ale aby naopak
všem pilným lidem byla poskytnuta příležitost
k poctivé obživě.

Francouzská „odveta.“
Všecku „odvetu za Sedan“ postavili Fran

couzi na pilíře moderního pokroku. „Pryč s mo
narchií, ať žije třetí republika! Lidovláda napraví,
co pokazil Napoleon III“ — Usneseno a revo
lucí dokonáno. „Ale také pryč s klerikalismem!“
A místo nejnutnějšího sjednocení národních vrstev
začaly konfesní štvanice a despotický útisk vě
řících. Nejchytřejší státník Bismarck, třebaže byl
mužem železným, k vůli národní solidaritě kon
fesního boje nechal. Ale právě v době, kdy uznáo NÍ
Pro nás Čechy byla sloužena mše sv. vždy ráno
o 6. hod. vůdcem výpravy J. Exc. nejdp. biskupem
dr. J. Doubravou v české kapli v kostele rů
žencovém.

Dopoledne byly konány porady naší české
sekce. Při jedné zavítal k nám sám J. Em. pa
pežský legát kardinál Granito Pignatelli princ
di Beimonte a byl přijat nadšeným voláním
„Slávy“ a pak pozdraven naším nejdp. vůdcem.

Za našeho pobytu konal se každého dne
odpoledne svátostný průvod, který vyšel z rů
žencového chrámu a ubíral se náměstím, espla
nadou kol sochy sv. Michaela a zpět přes růž.
náměstí, kde bylo žehnáno nemocným. Jak do
jemné byly při tom průvodu písně, které zpívalo
dvě stě, pěvců! Jak pohnuté bylo prosebné vo
lání nemocných k Svátostnému Spasiteli, které
jeden kněz pronášel a po něm lid opakoval!

Nezapomenutelny jsou mi stále večerní svě
telné průvody, které se ubíraly od zázračné jes
kyně na esplanádu za zpěvu překrásné lurdské
písně: „Kde v údolí ku řecehora má sklon... .“

Jaké nadšení prochvělo srdce každého účast
níka, kdy za takového světelného průvodu za
zářila celá basilika, krypta a chrám růžencový
tisícerými žárovkami, kdy zazářila i esplanáda,
lurdský hrad zvedající se nad městem, kdy zaplál
elektrickým světlem i kříž na hoře Pic de jeur,

gálským ohněm, kdy k nebi, posetému hvězdami,
zalétaly překrásné ohňostroje! Jaké posvátné

valo Německomanffestačně, že katolická církev
má právo na život, vířilo ve Francii bezhlavé
besto: „Zničte tu kanebnici!“ Nejlepší a nejobě
tavější vlastenci pronásledováni od sobeckých,
samozvaných vládců republiky jako zločinci.

Místo praktické filosofie křesťanské zavá
děny různé směry úpadkového rozumářství,

které sice byly zjmavým sportem pro zahnánínudy kapitalistických světáků, ale na obrod sku
tečného života nepůsobily ani nejmenším. Bez
citní tyrani a sobci vyšplhali se k vládě výhradně
proto, že k ukojení rvavých chtíčů nevzdělané
chátry při každé příležitosti kladli důraz na své
protikatolické úsilí. Pařížská zhýralost, otravující
všecky tepny národního žilobítí, stoupala ú
žasně. Objevovány prostředky k beztrestnému
páchání neřestí, zaváděn systém dvou dětí, celé
řady advokátů v insertní části listů slibovali, že
rozvod každého manželství provedou „snadno,
rychle a bezpečně.“ Počet zločinné mládeže
množil se úžasně. Ale to všecko nic — jen když
„nepřítel klerikalismus“ dostával a byl šlehán plan
tážnickým karabáčem. K vůli obveselení zvrhlých
individuí malovány v „Corbeaux“ a v jiných
zesurovujících listech milosrdné sestry jako ha
nebné prostopášnice. A výděleční podvodníci
přece věděli, že chechtot apačů a jiné pařížské
spodiny, který se nad ilustracemi ozve, zavede
jízlivce ještě do většího bahna. Šantány vzrůstaly,
ale veliká opera pařížská, která měla reprodu
kovati skutečné umění, již měsíc před touto válkou
se ocitla na kraji úpadku. Výdělečná, podplacená
individua vymýšlela nejpitvornějsí módy dle toho,
jak vyžadovaly kšefty pařížských velkoskladů.
Maškarní toilety, měnící se každý měsíc, byly
případným zrcadlem výstředních, rovněž měnivých
rozmarů pařížské filosofie.

Hulákalo se: „Pokrok, lidovost, volnost!“
Ale francouzští politikové za souhlasu „lidových“
demagogů udržovali nejužší přátelské spojení
s ruským carismem, jemuž pokrokáři celého
světa vylýkali barbarství, zpátečnictví, kastov
nictví a despocii.

Sociální rozvrat vzrůstal jako nevyléčitelná
rakovina, politická chabost záplatována bezcha
rakterními kompromisy. Nepoctivci, kteří po pod
ložených žocích kapitalismu se vyšplhali na mi
nisterská křesla, v samé Francii, kněžstvo a ře
hole pronásledovali, ale to duchovenstvo, které
velice prospívalo Francii v koloniích, velice vy
znamenávali.

Taková tedy byla příprava na „revanš“ za
Sedan. Tančilo se nad sopkou; každý průměrný
pozorovatel mohl konstatovati zcela určitě, jak
takový masopustní rej skončí. Ale co vycítil snadno
každý normální mozek, to nechtěli poznati zod
povědní politikové, kteří prohlašováni za nej
bystřejší hlavy.

ři prvním příznaku nynější francouzské
války prohlásil bývalý francouzský ministtr zahra
ničních záležitostí v „Petit Journalu“ too.

„Poněvadž si Německo přeje věděti, jak se
Francie staví k ruské mobilisaci, a poněvadž
dává tuto otázku republice tak vyzývavým tónem,
že lze každou hodinu očekávati odvolání ně
meckého velevyslance, nezbývá Francii než při
praviti se na hroznou srážku, které se Francie
a republikánská vláda tolik let snažily zabrániti.
Francie ukáže se hodnou své minulosti a svých
dějin.Připomene si také rok 1871,aby
se vyhnulachybám, které tehdy způ
sobily porážku. Rok 1914bude rokem
velkého vítězství. Na nás jest nynípřikro
čiti k odvetě, k níž nás Německo nutí a kterou
jsme svým nešťastným krajanům na březích Rýna
povinní.“

S
struny rozechvěla píseú, která při tom zaznívala
s úchvatným: Ave, ave, ave MariaI

Byl jsem vždy přesvědčen o pravosti zá
zraků lurdských, ale velmi si vážím toho, že jsem
za svého pobytu v Lourdech mluvil s jednou zá
zračně uzdravenou osobou. Španělka Aurelia
Marta Astolova z Barcelony churavěla po osm
let na tuberkulosu. V beznadějném stavu byla
dovezena do Lourd a tam se při svátostném
průvodu náhle uzdravila. Zavítala teď na kongres,
aby Bohu opětně za úplně navrácené uzdravení
poděkovala. Zajímal jsem se přirozeně o její
uzdravení a když o něm v lékařské kanceláři
cizím lékařům vyprávěla, tlumočil mi ochotný
kněz — Španěl — její řeč v latinském jazyku,
což jsem já zase potom sdělil svým krajanům.
Fotografii této zázračně uzdravené osoby viděl
jsem také v lékařské zjišťovací kanceláři; na
jedné (před uzdravením) vyhlížela tak bídně, že
nebylo lze rozeznati, je-li to kostra muže čí
ženy; zhoubná tuberkulosa již tolik zničila její

zdraví. A navedlejší fotografii(po uzdravenjest její podoba svěží, má silnou, zdravou tvář . ..
A toto vše se stalo v nepatrně krátké době.
Když pl Astolová odcházela, prosil jsem ji na
památku o podpis, což mileráda učinila. Druhého
dne, když jsem šel z pobožnosti křížové cesty,
potkal jsem ji náhodou opětně a pozdravil ji
„Ave Maria“. Ona odvětila „Ave“ a blaženě se

jednou, když jsem byl v lékařské kanceláři,



Jaká chlouba dekadentního politika, který
přece věděl, že bez spolehnutí na pomoc „rus
kého barbara“ by vyžilá republika musila zalézati
jako sytel!

Pokrokáři u nás tvrdili škodolibě vzhledem
'k r. 1866:„Pruský učitel porazilrakou
ského kantora“ Nemluvímeani o tom, že
by měl pokrokářský polovzdělanec dáti pokoj
starým zasloužilým kantorům, kteří měli často
idealismu víc v jednom prstě než takový kritik
v celém těle. Ate ví se tolik, že kantor i učitel
měli s předovkami a zadovkami tolik co činiti,
jako cihlář s hvězdářstvím. A Benedek nebyl
ádným kantorem ani klerikálem.

Ale je-li v pokrokářské frázi o rakouském
kantoru aspoň písečné zrnko pravdy, pak mů
žemenynína odvetuříci: „Pruský katolický
šikovatel a protestantský kadet po
razili francouzské generály a volno
myšlenkářské universitní profesory.
Pruský ukázněný voják porazil četné ubohé an
alfabetyosvícenéFrancie.Německá konfesní
škola zahnala na útěk beznábožen
skou školu francouzskou. Krátcepřed
válkou napsal „Čas“, že Bavorsko zavedením

vyučování náboženského do škol — jes vrženoo 50 let zpět. Nyní se však poznalo, žetoto za
vedení znamená proti Francii pokrok. Právě ka
toličtí Bavoři v nejhouževnatějších bojích porá
želi francouzské volnomyšlenkáře tak důkladně,
že sama francouzská Akademie po celá století
nezapomene na odvahu a obratnost „zakrnělých,
zlomených páteří zpátečnických.“

Zednářstvo vyrvalo veliké Části francouz
ského lidu ze srdce osvědčený světový názor
křesťanský,ale všichni učenci francouz
ští dohromady nedovedli dáti lidu
náhradou ucelený, vědecky zdůraz
něný názor nový. Francouzskýlid stal se
tak duševním žebrákem, ztratil základnu a cíl
svého snažení. Tázal-li se, kdy konečně věda
vysvětlí podstatu a účel lidského žití, byl odka
zován k budoucnosti. Jaká společná idea tedy
měla francouzské bojovníky nadchnouti k činům
udatnějším?

Monarchie, která byla tak často od fran
couzských volnomyšlenkářů odsuzována, dává
nyní peprnou lekci moderní republice, jak jest
potřebí vychovávati sebevědomý lid a jak se má
každá vláda starati o opatření pro případ doby
kritické.

Naše církev předvádí lidu podoby živých
příkladů statečnosti, obětavosti a lásky k bližnímu.
Francouzská republika musí se spokojiti malo
váním vymyšlených symbolů, zobrazuje ženské
postavy, značící svobodu, právo atd. Aletakové
symboly málo poutají a ještě méně nadchnou,
působí jako vzdušné přeludy. Vždyť ti, kteří je
lidu předložili, sami tak málo dle významu sym
bolu si vedli! Tyto různé znaky staly se bez
duchou formalitou, protože je velebili největší
šejdíři. Za takých okolností se pomýšlelo na od
vetu! A pokrokáři obávali se říci, že musí nastati
ve Francii na celé čáře prohra morální ifysická,
jakmile dojde k zevnějšímu nárazu. Proroci, kteří
jako sýčkové stále opakovali, že „klerikalismus“
jest rakovinou a zhoubou, nechtěli viděti jed
skutečný, umikali před pochmurnou perspektivou
Francie. Nyní skutečnost houkla do uší i nej
zarputilejším spáčům.

Francouzská „odveta“ skončena tak, jak
byla připravována.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ko provádění prací kostelních vřele doporučujeme mladou českou

dílnu absol. c. k. atát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HOŘE KUTNÉ.
(RY

mluvil jsem s drem Boissariem, předsedou této
kanceláře. Působil na mne mocným dojmem.
Z jeho očí zíral klid a spokojeuost, ale z roveň
se mi zdálo, jako by i jeho vážný výraz
obličeje nasvědčoval, že shlédl již mnoho a
mnoho zázraků, které Panna Maria v Lourdech
vykonala. A dra Boissarie jsem nikdy mezi lidmi
neviděl. Sám, s odznakem eucharistického sjezdu
na prsou, chodil vážně blíže svého čestného mí
sta, toliko občas spokojeně se ohlédl na tisice
zástupů, které byly shromážděny před basilikou...

Dr. Boissarie, šťastný to člověk, jak veliký
příklad pokory ...

Od dra Boissarie kráčel jsem před basiliku
a tu uzřel jsem nádherné divadlo: po levé její
straně zasedalo na křeslech na dvě stě biskupův
a arcibiskupů, uprostřed nich byl sám náměstek
sv. Otce Pia X., kardinál Granito Pignatelli princ
di Belmonte s dvěma nobelgardisty. Koná se
právě všeobecná schůze a tu mluví jednotliví
řečníci. Za mé přítomnosti přišel právě na řadu
jistý biskup z Kanady.Řeč jeho jest často pře
rušována hlučným potleskemvelikého davu lidí,

jenž na náměstí růžencovém nadšeně poslouchá.
Toť výjevy ze všedních dnů sjezdových

v Lurdech . .
Bylo vždy již pozdě večer, když jsem se

o světelném průvodu vracel do svého hotelu.
Srdce . moje bylo rozveseleno všemi -těmi udá
lostmi, které jsem prožil a oko mé pohledělo ve
chvíli k jasně modrému jižnímu nebi, posetému

situaci.
V radikál. českobrodských „Našich Hlasech“

otištěny tyto řádky: „Směr našeho snažení, pokud
se války týče, jest dán naším postavením ve státě,
jest však mnoho složek a věcí, které nekřižujíce
státní politiku, opravňují tak veliký národ k pro
jevům na vyšších místech a k informacím. Válka
zastala národ nášv této příčině neo
patřený, v radě koruny není českého
politika takového významu, aby měl
váhu za poměrů normálních, tím méně
za časů, v nichž vládu převzal Mars.
Poslanecké kruhy uvykly sí na nesprávné na
zíraní a tak se stalo, že národ nikdo ne
vede. Nikdo jej nevede v důležité, historické
době. To je veliká naše škoda. Musí nám přece
na tom záležeti, aby i o naší loyalitě byl císař
správně informován, abychom se mohli nadíti
spravedlivého rozuzlení poměrů, které budou mět
nastati po válce. A i v nynějších poměrech musí
nám na tom záležeti, aby všechny orgány konaly
vůči nám povinnost, jako my ji konáme vůči
státu. Musí nám záležeti na úpravě poměrů obou
kmenů, z nichž nechceme my býti suchou rato
lest, do které by druhý řezal a směl řezat.
Nelze rozváděti myšlenku, ale císař sám v těžké
chvili promluvil k národům a nikoli k elementům
pochybných snah. Proto by měli poslanci pra
covat k vyjasnění a upravení poměrů, dorozuměti
se mezi sebou a připraviti se na úkoly, jež na
stávají a nastanou. Nedáme přece svým ideálům
zaniknouti v dusné atmosféře ulic a redakcí ví
deňských novin.“ — „Osvěta Lidu“ napsala:
„Nutno si uvědomiti; že rozhodnutí jak na bo
jištich, tak u stolu diplomatů učiněná zůstanou
na dlouhé desítky let nezměnitelnou skutečností,
proti níž všecky snahy pozdější ukáží se bez
výslednými. Tento pravdivý stav nynějsí situace
jest kategorickým imperativem k vytvoření se
všenárodní české organisace, která by de facto
byla representantem národní vůle a jejíhož hlasu
podceňovati nemohl by se odvážiti ani nejzarpu
tilejší protivník. K utvoření všenárodní české or
ganisace pokládáme za nejvhodnější poslaneckou
delegaci všech stran na radě říšské. Sbor 107
mužů vzájemně se znajících, znajících také dusné
prostředí vídeňské, jest nejzpůsobilejší k vedení
národního celku a k obraně jeho práv v histo
rických okamžicích dneška. Sto sedm českých
poslanců říšekých ať už nyní sestoupí se v jed
notný český klub a sine ira et studio přistoupí
ke společné činnosti. O společnou věc všech nás
jde! Zaznamenáváme jako dokument.“

Tedy před velice vážnou budoucností stojí
náš národ bez rady, čímž dokumentováno, kam
nás vlastně zavlekl fanatický protikatolický po
krok. Katoličtí Poláci dobře vědí, co chtějí, stojí
právě nyní jako pevná zeď, obětují veliké sumy
na lepší budoucnost všech Poláků. Náš národ
však zastižen chvílí velice kritickou uprostřed
radovánek, že byl „objeven“ jed z Judey, že se
budou „klerikálové“ rozčilovat, až se provede
kombinovaný útok na věřící lid český od soc.
demokratů, židů a volnomyšlenkářů, komando
vaných od fanatického štábu zahraničního. Chla
pecký jásot ovšem se měnil v rozpaky, když se
ukázalo, že katolíci jsou připravení zvláště histo
rickými argumenty pro rok 1915 daleko lépe než
útočníci.

Teď jest nejjasněji patrno, jaké plody se
sbírají pro posílení našich právv květnici „po
kroku“: místo jahod jalovčinky. Nikdo národ
celý nevede, nikdo celému národu neporadí. Volá
se pouze, aby každý zachoval největší klid; ale—————————,, "P
hvězdami. Zdálo se mi, že i ty hvězdičky se ra
dují z oněch triumfů, které v těchto dnech slaví
v Lourdech církev katolická .. .. A když jsem

večer, až zazní mé sladké „Ave“, až zaplápolá
celá basilika, lourdský hrad, až ukáže se v ele
ktrickém světle kříž na hoře Pic de Jeur, až za

n veškerý okolní kraj v záplavě bengálskéhoohně...
Neděle 26. července, poslední den eucha

ristického sjezdu, korunovala veškeré dřívější
slavnosti. Pontifikální mše sv., sloužená J. Em.
kardinálem-legátem, byla velmi četně navštívena.
A odpolední průvod? Takového zajisté Lourdy
ještě nikdy neviděly! Shlédl jsem celý, viděl jsem
všechny účastníky, poznal jsem náboženské nad
šení zástupů, jimiž se ubíral za hlaholu překrás
ných písní, zvuku zvonů a hudby sám Kristus
eucharistický, ten Kristus, jemuž se toho dne
klanělo na dvě stě tisic lidí . . . . Ano, dvě stě
tisíc lidí a na pět set praporů Mu vzdávalo hold.
Šťastné Lourdy! V půvabném tomto místě ma
riánském slavil triumf eucharistický Kristus!

Na konec nemohu nezmíniti se o rozmluvě,
kterou jsem měl v Lourdech s jistým francouz
ským knězem. Tázal jsem se ho, co říká repu
blikánská vláda v době odluky církve od státu,
vidí-li, jak v Lourdech katolická církev přece tolik
vítězí. Odvětil krátce: „Stydí'se.“ A řekl tak
správně. Ale Lourdy přivinou opětně brzy Francii
k srdci církve katolické. — Ave Maria!

tuhle povinnost známe všichni dávno a právě
náš tisk tak často napomínal, aby se nedělal
kotrmelce a radikální skoky v dobách přitíš
vážných.

Má-li se ujati vedení 107 poslanců národ
ních, měl by právě pokrokový blok přemýšleti,
zda tito poslanci jsou opravdu kompetentními
mluvčími národa. Bude-li míti každá politická
strana v národním tribunálu poměrné zastoupení
a spravedlivé hlasovací právo, pak takový tri
bunál si zaslouží všenárodního respektu. Ale
chce-li rozhodovati na předním místě a výhradně
moderní pokrok, pak bude mluviti jen za sebe.
Vždyť přece v Čechách volebními knyfy připra
veno 83.000 katolických voličů o jakékoli za
stoupení na říšské radě. A „pokrok“ cynicky
nad tím útlakem lidových práv občanských výskal
jako nad politickou — reformací.

Pánům poslancům musí býti známo, že
konfesní otázka jest předůležitou složkou otázky
české vůbec. Vždyť se sami i na říšské radě
tolik namluvili o církevních záležitostech! Abudiž
nám rozuměno: jedná se i o záležitosti církve
evangelické a židovské. Kdo by chtěl tyto otázky
obcházeti nyní mičením, jest buď politickým ne
mluvnětem anebo obmyslným intrikánem, který
národní zmatky jen rozmnožuje. A mezi lidové
zástupce do říšské rady nevstoupil ani jediný
rozhodný zastance církevních snah obrovského
množství českého lidu katolického. Musí tedy
přestati kulhavá politika, našlapující silně pouze
na jednu nohu. Má-li opravdu celý národ míti
důvěru ke společnému svému tribunálu, má-li se
sjednotiti upřímně v době nejvážnější, musí si
býti vědom, že svěřuje své záležitosti rukám
zcela spravedlivým. Katolíci sami začnou spolu
pracovati na zmírnění protiv, jakmile poznají, že

bb pokládáni opravdu za důležitoučást národa.řestane-li fanatické vylučování katolictva z ná
rodních řad, pak se dá poříditi v zájmu národní
solidarity velmi mnoho.

Jestliže by pomáhali katolíci pouze svým
karabáčníkům, jednali by vlastně proti zásadě
samých pokrokářů. Není nám potřebí —a také
toho nikdo od nás žádati nesmí, abychom jiným
stranám politickým na pochodu pouze nosili jako
nevolníci zavazadla a otrockým úsměvem kvito
vali částečný pardon despotů. Jestliže radikálním
živlům záleží na solidaritě národní opravdu, mají
hned před očima vděčné pole uklidňovací práce:
nechť poučují zfanatisovaný lid, že nynější válku
kněží nevyvolali. Nechťchytnou za límec důkladně
prohnané taškáře, kteří v době tolik vážné od
važují se k štvanicím, jež mohou býti pro vnitřní
poměry v národě tolik osudné. Nikde nevidíme
nejmenší známky, že by radikálové kterékoli
barvy byli ochotni nenávistný fanatismus zkrotiti
vyložením skutečné situace.

Nyní nastala obtěžkací zkouška z vlaste
nectví pro různé politické strany naše. Teď se
tedy osvědčí, zda tropí s vlastenectvím humbuk
či zda jim skutečně záleží na prospěchu vše
národním.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo S r. 0.WHradoiKrál, Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

K šiření pomluv proti kněžstvu. Píše
nám kněz: S plným souhlasem podepisuji článek
v minulém čísle Obnovy uveřejněný. Leč do
mnívám se, že sebe důkladnější intervence u ú
ředních kruhů nebude nic platna. Lid stejně řek
ne, že páni nejsou od sebe. Nejlépe by bylo,
kdyby každý kněz s kazatelny vystoupil proti
oné šířené pomluvě, že válku tuto vyvolali kněží
a prakticky ukázal na nesmyslnost takových po
vlidaček. Myslím, že není jediného kněze, který

by nenesl břímě těchto chvil stejně, jako jeho osadníci. Co jest kněží, kteří mají tam bratry,
Švakry, příbuzné atd., nehledě ani na tu řadu
duchovních, kteří byli na válečné pole povoláni!

Takový důkaz přesvědčí jistě každého, že SEdalek jest jakékoliv příčiny válečných hrůz. Siři
telé těchto povídaček sledují určitý cíl a klame
se každý, kdo by se domníval, že jest
to pouze frázovité žvanění. Důkazem,
že jedná se o systematické štvaní, s vyloženým

cílem pro každou eventualitt v budoucnosti, jestto, že nejsou tohoto povídání pina: jenom města
průmyslová, ale že Štváči tito vnikají | do nej
zapadlejších koutů a všude pracují stejnými pro
středky. Vím zcela bezpečně, že ony jisté živly
jsou přesvědčeny, že veliké události našich dob
přiblíží je mílovými skoky-k želanému cíli. Buď
me si toho vědomia nepodceňujmeničeho| Aby
lid nachytali proti kněžstvu, nosí na některých
místech vystřižený obrázek z „Kurýra“, žehnání



šavli žáků teresiánského ústavu, a ukazují, jak
kněží žehnají válečné nástroje. | proti tomu třeba

dáti „idu vysvětlení a ukázati, že děje se tak,— y
dověcí

prot pokojnému lidu, věrní svému císaři a Bohu.ylo by velmi dobře, kdyby některý z pánů vo
jenských duchovních ukázal, že modlitby konané
nad vojíny nemají naprosto té tendence, aby se
co nejvíce lidí povraždilo, jak oni pomluvači
rozšiřují, ale aby spravedlivá věc zvítězila. Ne
bylo by také od místa, vyložiti obsah modliteb,
nařízených nyní kněžstvu „tempore belli.“ Zakro
čí-li kněžstvo rozumně a klidně proti těmto štva
nicím, umiknou brzy. Při zvýšené pak péči o
rodiny těch, kdož postiženy byli válkou, při pro
jevování soucitu s jejich bolestmi a při ochotě
ulehčiti jim starost o osud vzdálených, jistě pře
svědčí se všichni, že kněz stojí jim mnohem
blíže než kdokoliv jiný a že naprosto nemístná
jest jakákoliv předpojatost proti duchovenstvu. —

ozn. redakce. | my vybízíme, aby kněží všude
vysvětlovali řádně příčiny nynější války. Naši
nepřátelé se domnívají, že s lidem fanatickým,
jehož soudnost jest naprosto otupena francouz
ským „pokrokem“, mohou činiti cokoli. Leč po
učení se musí díti co nejopatrněji. Titíž demago
gové, kteří nyní s prohnanou zlomyslností viní
kněze jako původce války, okamžitě jsou schopni
denuncovati kněze takového, které by zavadil o
militarismus neprozřetelnou formou. Tajné spo
lečnosti systematických Štváčů ihned udají du
chovního, že se dopouští přečinu nedovoleným
kritisováním válečné akce státu našeho. Opatření
jsou přirozeně velice přísná a proto jest potřebí

třiti největší opatrnosti.

Nový vynález pro slepce. Proslulý fysik
dr. Fournier vynalezl a po dvouleté práci zdo
konalil „optofon.“ Slepým jest prý tímto novým
„optofonem“ umožněno „čísti“ obyčejné novinář
ské písmo; za tím účelem jest se jim jen při
učiti zvukové abecedě, kterou ovládati není prý
nesnadnější, než Morseovu abecedu telegrafie.

Sedmisté narozeniny Rogera Bacona.
Slavný anglický přírodozpytec a filosof Bacon
narodil se r. 1214 v licherstru. Roku 1240 stal
se františkánem. Proslul znamenitými fysickými
objevy. V červnu v tomto roce starobylé univer
sitní město Oxford uspořádalo proslulému řehol
nímu učenci majestátní oslavu, jejíž středem bylo
odhalení pomníku Baconova.

Zednářská úcta k starobylým památ
kám. Ve Francii se uschovávají uctivě i pitvorné
předměty jako drahé památky. A co s francouz
skými kostely? Jsou zajisté posvátným odkazem
předků, jsou významnými svědky, jakým způ
sobem a za jakým účelem umělecky tvořili ti
středověcí Francouzové, kteří každou chvíli byli
hotovi za svou „sladkou Francii“ životy oběto
vati. Kostel jest příliš významným mementem, do
širé dálky připomíná, jaké ideály kvetly v této
zemi dříve. Proto není divu, že jsou v očích
zednářských velikým trnem. Po konfiskaci cír
kevního majetku prodávány za skladiště, nají
mány výčepníkům a obchodníkům za pakatel. Ale
protikřesťanéké živly dle možnosti se snažily, aby
kostely co možná brzy zmizely ve Francii s po
vrchu zemského. Proto také bořeny celé řady
těch kostelů, které potřebovaly nějaké opravy.
Marný byl protest francouzských umělců, marny
byly slzy francouzského katolictva. Nyní chytrá
socialisticko-zednářská klika rozhodla se pokra
čovati ve svém vandalismu dále. Již I. června
oznámeno, že dvacet vesnických kostelů fran
couzských, jichž stavba jest na spadnutí, jest
předáno obecním zastupitelstvům na základě roz
lukového zákona ke sboření, aby se stavebního
materiálu použilo k postavení budov jiných. Ko
stely tedy mají býti lacinými kamennými lomy.
Dojde k tomu nyní? Dříve než kladiva mohla
započíti pustošivou práci ve velkém, padlo ně
kolik silných francouzských pevností. Tedy zed
nářské nejpevnější bašty sypou se jako cha
loupky, ale i zubožené stánky katolické zbožnosti

tismus tolik se bál výstražného prstu středověku.
Význam pokroku. Pokrokem není právě

vymýšlení směrů nových, které nestojí v umění

Nově objevený nárůdek. Na severu po
loostrova Malajského objeven národ Panggangů,
obývající mezi bažinami' a neschůdnými horatmi.
Tento lid náleží plemeni černošskému a vede v

pralesích Po život. Panggangové jsou mírumilovní, shánějí lovem a jiným způsobem potra
vu jen tehdy, když již své zásoby vyčerpali. Pe
něz neužívají. Náboženské představy jejích jsou

!

začarované předky.
, Husoprávuv napsal: „Zdá mi se,

že sluší stavu světskému brániti se a tak bojo
vati. Ale bojování jest velmi nejisté a těžké, neb
musí bojovník pilně v tom patřiti, pro kterů pří
činu, kterým řádem a pro který konec chce bo
jovati. Pro příčinu: aby bylo pro obranu víry a
pravdy a ne pro zboží tohoto světa, pro chválu
a pro pyšnů pomstu. Kterým řádem: aby z lásky
a skrovnosti pokorně ne najprvé táhl k míru ne
přítele, móžli býti.“ .

Dvěstěčtyřiasedmdesát rozvodů denně,
Die statistiky, která sestavena byla komisí pro
zpracováuí zákona o sňatcích a rozvodech, bylo
v posledních čtyřiceti letech ve Spojených Stá
tech provedeno neméně než 1,850.000 rozvodů.
Takměř polovice rozvodů uskutečněna ve státech,
v nichž lze rozvodu snadno dosíci. Pět milionů
žen a dítek bylo těmito rozvody dotčeno. Za
minulého roku daly se ve Spojených Státech roz
vésti statisíce manželských párů, čímž bylo sedm
desát tisíc dítek zbaveno svých otců neb matek.

Kdo má nyní veliké kšefty. O dlouhé
kompanii pařížských hadaček a jasnovidců již
zde psáno. Tito výběrčí daně z hlouposti mají
se ovšem nejlíp nyní za doby válečné. Ti lidé,
kteří zavrhli křesťanský světový názor, chodí ve
své pověře pro útěchu místo do kostelů k pro
hnaným šejdířům, prorokujícíh vždycky tak, aby
to hodně vyneslo. - I v českých neklerikálních
dennících se hlásí v insertní části ke slovu věšt
kyně, hadačky z ruky, jasnovidci atd. Na př.
pařížská věštkyně z Dittrichovy ulice, egyptská
hadačka z ruky a masérka z Václ. náměstí, jasno
vidka z Vršovic, věštkyně z Truhlářské ulice,
věštkyně Siria z Vinohrad, vykladačka karet
v Brandlově ulici, hvězdopravec z Haagu atd.
Moderní proroci si Prahu účelně rozdělili, aby
druh druha svou konkurencí hmotně nepoško
zoval. Uvědomělý katolík ovšem přenechá dobro
diní hadačů emancipovaným damám a obrátí svou
mysi ke skutečnému Pánu lidských osudu.
Pozoruhodno, že i malá loterie jest přímo oblé
hána od lidí, kteří věří předzvěstem svých snů,
jež jsou v čase válečném velice živé. Nad všecky
moderní pověrečné lidi vynikal před půl tisíci
letím náš Tomáš Štítný, který napsal: „A nemám
věřiti ani v čáry ani vléky (pověrečné); ani mám
státi po věštbě ani věďmě kterém ani sních (snech),
aby má víra nebyla porušena.“

Mateřský jazyk v uherských národních
školách. Uherské úřední noviny uveřejňují slí
bené již před časem nařízení ministerstva osvěty.
Dle tohoto nařízení má se v prvních dvou roč
nících národ. škol u dětí, neznalých maďarského
jazyka, užívati jich mateřského jazyka jako po
mocné vyučovací řeči a mají se jim při vyučo
vání poskytnouti všemožné úlevy v mateřském
jazyku. Ve třídách třetí, čtvrté a páté mají se
děti učiti číst, psát v jazyku mateřském a mají
se obeznámiti také se základy mluvnice mateř
ského jazyka. Tímto nařízením, kterým se de
facto zrušuje brutální školský zákon Apponyiův,
splňuje ministr osvěty, Jankovich, slib, daný ná
rodnostem v jarním zasedání uher. parlamentu.

Tísnivý stav evangelického kněžstva.
Evangelická vrchní rada v Berlíně uveřejňuje
v „Berl. Tagbl.“ tuto výzvu: Velký počet evan
gelických cizozemských kněží octl se následkem
války bez domova. Ještě větší počet kněží na
východních našich hranicích musil utéci ze svých
obcí a zanechati tam všechen svůj majetek.
Všichni tito kněží nalézají se v největší nouzi.
Byť i byly prostředky k odstranění této nouze,
jest především nutno, aby těmto, ze svých far
vypuzeným kněžím byly opatřeny jiné farní ú

staré. Různé manýry, jež se nyní v umění uplat
ňují, nebyly namnoze
starým, ale byly odloženy jako elementy nezá

denci a různému zpátečnictví daleko spíše než

školy starších odborníků. jose před několikavěky dobří znalci skromně pomičeli o zrůdách,
které jim na mysli zatanuly, nemusí se státi zrůda

pokrokem, hledí-li k v praksi uplatniti moderníposér, toužící za každou cenu po popularitě.
Pokrok skutečný nepodceňuje to, co již za kul
turním účelem postaveno a snaží se dané hod
noty zkrášliti, zdokonaliti. Pokrok z dobrého činí

ep miluje prospěšný vývoj, nemá v láscený výboj. 

činiti a vyzývá všechny kněze, by bez úřadu
jsoucí dobrovolně se u ní ohlásili. -- Co za
koušejí v Německu kněží evangeličtí, to rovnou
měrou tísní kněze katolické. Ale demagogové šálí
dále lid tvrzením, že kněží vyvolali válku sami.

Za válečného ruchu.
Německá pochvala rakouské armády.

„Lokalanzelger“ dne 27. srpna napsal: „Stihající
se nyní zprávy o vlastních bitvách a bojích brá
nily nám dosud věnovati plnou pozornost ra
kouskému spojenci. Poznali jsme zdatné Raku
šany a Maďary v r. 1866,jako hrdinné nepřátele.
Dnes stojíme s obdivem před vavřínovými věnci,
které si uvili naši spojenci v Srbsku a ruském
Polsku. Vidíme tyto spolubojovníky, nechf jsou
to Němci, Chorvaté, Bosňané či Maďaři, jak jdou
s nadšenou horlivostí do bitvy, což bude každé
armádě nejvyšší pochvalou. Neuvažujíceo po
četné převaze nepřítele, vrhali se na obou boji

če elegantní synové Vídně, horkokrevní synovéch, Chorvatskaa Bosny, jakož i jaří jezdci z
uherských stepí se zbraní v ruce na nepřítele,
kdykoliv se k tomu naskytla příležitost. Není 0
pevněné horské posice, která by mohla vzdoro
vati nezkrotným synům hornatého Tyrolska, Jak
pozemní vojsko tak loďstvo. Kdykoliv se o tomto
stane zmínka, může Rak.-Uhersko hrdě povznésti
hlavu, nechť je to zmínka o hrdinném boji na
smrt malého křižáku s francouzským loďstvem,
anebo o pyšném, mičelivém vstoupení starého
křižáku „Kaiserin Elisabeth“ po bok německých
lodí, ohrožených záhubou na dálném Východě.
Nechf svět zví, že od nynějška až na věčné časy
nic nedovede již rozloučiti bratrský spolek, který
postaven je na kmenové spřízněnosti, pevně zce
len společnou prolitou krví, požehnán neporov
natelnou hrdinností obou spojenců. Sláva Rakou
sko-Uhersku, sláva Německu !“

Proslov cisaře Viléma. Německý císař
shromáždil v Dortmundu vojsko k přehlídce a
promluvil: „Druhové| Shromáždil jsem vás zde
kolem sebe, abych se s vámi radoval ze skvě
lého vítězství, které vybojovali naši druhové v
několikadenním tuhém zápasu. Vojsko ze všech
končin pomohlo v neodolatelné udatnosti a ne
ochvějné věrnosti k velikému úspěchu. Stála za
vedení bavorského královského syna vedle sebe
a bojovala se stejnou řízností vojska všech
ročníků aktivní, záložní a zeměbrana. Za toto
vítězství vděčíme přede všemi věcmi našemu
starému Bohu. Neopustí nás, poněvadž bojujeme
za svatou, spravedlivou věc. ©Mnozí z našich
druhů padli již v boji a zemřeli jako hrdinové
za vlast. Chceme jich zde se ctí vzpomenouti
a provoláváme hrdinům .stojícím v poli třikráte
hurra! Čeká na nás ještě leckterá krvavá bitva.
Doufejme v další stejné úspěchy! Neustaneme
a půjdeme nepříteli na kůži. Neztrácíme naděje
a důvěry ve svého dobrého starého Boha tam
nahoře! Chceme a musíme zvítěziti!“

Rumunská královna o příčinách evrop
ské války. Poslanec hrabě Pongracz, jenž vezl
automobilem prince Karola do Rumunska, byl v
Sinaiy přijat v audienci králem a královnou.
Královna Alžběta vyslovila politování nad válkou
a řekla, že vinu nese také všeobecná bezbožnost.
Hyperkultura, špatně užívaný modernism, přepych,
úzké sukně a nemožné moderní klobouky kazí
morálku. Nyní prý lidstvo vidí, kam to vede. Král
Karol dal srdečně pozdravovati hr. Tiszu, jehož
si velice váží.

Katolické ženy české! Jest za války po
svátnou a čestnou povinností katolických žen,
aby co nitro jejich nejlepšího a nejvzácnějšího
chová, budily, pozdvihly, zacelily a v této vážné
těžké chvíli s ochotnou myslí říši, vlasti, bližnímu
se věnovaly. S radostným zadostiučiněním každý
po celé naší vlasti pozoruje, že žádné vybídnutí,
žádné dovolávání se pomoci u našich žen ne
zůstalo bez ohlasu. A přece všem požadavkům
doby tyto projevy horlivé obětavosti nestačí.
Tato doba potřebuje více. Ne jenom práci našich
rukou a soucit naších srdcí, Potřebuje nás celé.
Naši inteligenci, naše mravní síly, naše sebeza
pření a důvěru. Důvěru v Boha, důvěru ve zku
šenost a láskyplnou starost těch, kteřínaše osudy
řídí, důvěru též v účinnou moc našich vlastních,
Bohem nám svěřených schopností. Katolické že
ny, ať tato doba, plná zodpovědností pro kaž
dého, mezi námi zdatné a ušlechtilé karaktery
objeví a utvoří. Není snad rodiny, která nebyla
by válkou dotčena. Pro křesťanské ženy, jaké tu
úlohy, těžké a trapné často, ale jaké veliké a u
šlechtilé! Buďme si vědomy: Mnoho, přemnoho,
v našich rukou leží. Žena v této době svého
povolání uvědomělá a jemu věrná, může býti
vzácnou stráží, neocenitelnou dobroditelkou. Ta
ková žena slovem, příkladem povzbudí, potěší,
uklidní. Inteligencí a rozvahou připojí se všem
povolaným snahám, které o účelná a hospodář
ská opatření usilují a jim slouží. Modlitbou spo
lečnou, každodenní modlitbě kněze při "oltáři
přidruženou jinou, druhou neutuchající, zaplavu
jící celou duši a bytost, af již před svatostánkem
a v okamžicích tiché pohrouženosti velikou, ane
bo z práce a únavy téměř bezeslovně k Bohu
plápolající. Za císaře a krále, za říši a vlast, za
vítězství našich zbraní, za naše drahé, udatně a
nadšeně bojující, za nás všecky, stejnou tísní a
stejnými nadějemi napiněné, za posilu a útěchu,
o nezlomnost vírya vůle. Katolické ženy české,
stůjme věrně na svém místě! — Svaz ženských
katolických spolků českých v král. Českém.

Proslulý dramatik Gerhardt Hauptmann
o válce. Napsal na obranu německého národa
obšírné prohlášení, z něhož vyjímáme: „Povrchní
feuilletonista Bergson z Paříže může nás nazý
vati třeba barbary, velký básník a zaslepený gal
loman Maeterlinck může nás rovněž obmýšleti
podobnými tituly, ačkoli nás dříve označoval
jakožto „svědomí Evropy“ svět ví, žej
starým kulturním národem. Pravím výslovně: ne
máme a neměli jsme žádné zášti proti Franců;
provozovali jsme kultus s výtvarným uměním,
sochařstvím a hudbou této země. Světovéoce
nění Rodina bylo zahájeno v Německu, ny ctíme
Anatola France; Maupassant, Flauberg, Balzac



mají u nás takový vliv, jako němečtíspisovatelé.
Chováme hlubokou náklonnost k lidu-jako fran
couzskému, náruživí obdivovatelé Mistralovy dáj
dou se v německých městečkách, uličkách, man
sardách. Bolestně sluší toho litovati, že Německo
a Francie nemohly býti politickými přáteli. Byli
by měli jimi býti, poněvadž jsou správci konti
nentálního duchovního statku, poněvadž jsou to
dva velcí, prokultivovaní, jadrní národové evrop
ští. Osud tomu nechtěl. Válka, kterou vedeme a

to chtěl popírat, musel by si učiniti násilí...
„Nyní ovšem máme zbraň v ruce, a nedáme ji

dříve z ruky, dokud před Bohem a před lidmi
neprokážeme své svaté právo. Kdo však tuto
válku zosnoval? Kdo i na Mongoly zapískal, na
tyhle Japonce, aby na Evropu záludně vpadli a
do paty se ji zakousli? Jenom s bolestí a hoř
kostí vyslovují slovo Anglie. Byl nám položen
železný kruh kolem prsou, prsa ta musela
se dmouti, musela kruh ten rozlomiti, anebo
dýchati ustati. Avšak | Německo nepřestane
dýchati, a tak rozlomil se železný ten kruh.
Budou-li nebesa chtíti, že z této ohromné zkou
šky obnovení povstaneme, bude na nás, řešiti
svatý úkol, abychom se stali hodnými svého
obrození. Upl:ým vítězstvím německých zbraní
byla by samostatnost Evropy zajištěna. V po
kojném zápolení našli se národové a měli se
ještě posléz v Berlíně sejíti v olympských hrách.

řipomínám jenom závodní lety, jízdy, meziná
rodní působnost vědy a umění, velikou nad
národní nadaci. Barbarská země německá, pokud
se pamatují, posloužila ostatním národům jako
vzor ve zřízeních sociální peče. Naše vítězství
by nadál germánskému národnímu okruhu zaru
čilo další jeho existenci ke blahu světa.“

Osm členů knížecí Schwarzenberské ro
diny ve válce. Kromě dříve již jmenovaných
šesti členů linie krumlovské jsou dále na polním
tažení účastni ještě dva členové linie orlické a
sice kníže Karel, 28letý, držitel svěřenství orlic
kého při automobil. vojenském sboru a Arnošt,
22letý, při c. a k. 2. pluku hulánů. Z této linie
zbývá ještě JUDr. Bedřich kníže Schwarzenberg,
S3letý, který jako starosta okresů píseckého, mi
rotického a milevského stará se vší svou energií
o rodiny do války narukovavších příslušníků těch
to okresů kromě jiných okresních úkolů a mimo
to jest zahrnut jako předseda Rady zemědělské
a Ustřední hospodářské společnosti pro králov
ství České pracemi těchto korporací a má nyní
na starosti řízení veškerých panství schwarzen
bergských. Kromě toho zbyli z této linie doma
l3letý bratr knížete Karla a Jletý synáček kníž.
Karla ze Schwarzenbergu.

Soc. demokraté pre válku. Belgickýkrál
chtěje, aby za nynější doby ve vládním kabinetu
všechny strany byly zastoupeny, nabídl úřad
státního ministra vůdci soc. demokratů belgic
kých, milionáři Vanderveldovi. Vandervelde pro
hlásil dojat: „Přijímám ministerský úřad.“ Ve
sněmovně hlasovali pak všichni soc. demokraté
pro válku a válečné úvěry.

Hlas starého Angličanave Vídnižijícího.Listy uveřejňují přípis Angličana Brooka, žijícího
již skoro 30 let ve Vidni, v němž vyslovuje roz
hořčení nad válkou vedenou Anglií proti Ra
kousko-Uhersku a zdůrazňuje, že nejen usedlí
zde Angličané, nýbrž také většina anglického ná
roda odsuzuje politiku nynější anglické vlády.
Nikdy si nepomyslel, že by se Anglie mohla za
plésti do války s Rakouskem, ježto tyto země
vždycky pěstovaly navzájem nejpřátelštější styky,
a vzpomíná při tom arcivévody Františka Ferdi
nanda, který mu po svém návratu z Anglie loni
opětovně vyslovil velkou radost z tamního velko
lepého uvítání a své sympatie pro tuto zemi. Na
znamení svého rozhořčení nad tímto postupem
Anglie rozhodl se jako 73letý muž ihned po vy
povězení války Rakousko-Uhersku Anglií, že se
vzdá anglického státního práva a přijme čestné
rakouské státní občanství.

Bulharští sociálnídemokraté proti Rusku.
Pod titulem „Ruští agenti při práci“ dovozuje
sociálně-demokratický list, že ruští panslavisté
zaplavují zdejší rusofily telegramy, aby přemlu
vili Bulharsko ke zrušení své neutrality. Současně
jsou štvavé listy, za ruské zlato zdejším ruským
vyslanectvím inspirované, rozšiřovány a rozdá
vány zdarma. „My sociální demokraté“, praví list
„obracíme se s odporem od těchto této zločinné
agitace opovrženíhodných nástrojů despotického

Ruska a protestujeme energicky prot zradě, ježrovádí se tím na míru, svobodě a- neodvislosti
Butharska.“

Dráhy válčících států. Vzhledem k nes
mírné důležitosti, kterou mají dráhy pro koncen
traci vojska, budou jistě zajímat nejnovější číslice,
týkající se drah válčících států. V čele stojí Ně
mecko, má 62.734 km, to jest 11:6 km na čtver.
km, nebo 95 na 10.000obyvatelů. Pak následuje
evropské Rusko s 62.198 km; protože však má
šestkrát takovou rozlohu a dvojnásobně tolik 0
byvatelstva jako Německo, přijde jen 12 na 100
čtver. km a 48 na 10.000 obyvateli. Francie má

50.232 km. Její rozloha E jenom o 4000 čtver.km menší, nežli rozloha Německa, přijdou tedy

94 kit na každých 100 čtver. km. Za to přijde
na stéjný počet obyvatelstva více kilometrů, než
v Německu. Francie má jen 40 mil. obyvatelů,
přijde tedy na každých 10.000 12:8 km železniční
trati. Síť železničních tratí v Rakousko-Uhersku
měří 45.823 km, to jest 6:8 km na 100 čtvereč.
km země, 90 km na 10.000 obyvatelů. Srbsko
má 936 km; na 100 čtver. km přijdou 2-7 km a
na 10.000 obyvatelů 33 km.
-Statečné činy moravských dragounů.

V Rudolfinském domě ve Vídni jsou středem
pozornosti a obdivu moravští dragouni, kteří
klidným tónem vypravují o hrdinských výkonech,
které potvrzují důstojníci. Na ruských hranicích
byla na př. vyslána malá škadrona, aby přinesla
zprávy: rytmistr osaměl během doby s 80 dra
gouny a na tento oddíl vyrazily náhle z lesa tři
kozácké sotně v síle asi 500 mužů. Rytmistr se
nerozmýšlel. Šavli z pochvy a na kozáky; a |
vskutku, malý oddíl dragounů se prosekal a ko
záci se obrátili na útěk; dragouni učinili na ně
nový útok. Z té bitky si odnesli své rány. Ko
záci, dle vypravování dragounů, kteří jsou v
první řadě, mají kopí, upevněné řemeny na ruce
a noze, takže kozák musí náraz nohou utužiti;
setká-li se takový kopiník s vojákem dobře ovlá
dajícím šavli a náraz odrážejícím, snadno ztrácí
rovnováhu a sletí s koně. Jiná příhoda, která se
udála u téhož pluku: jistý poručík, vykonav
obhlídku, poslal I jezdce zpět, sám pak se svými
lidmi na pokraji lesa zůstal. Pojednou objevili
se čtyři kozáci, kteří odeslaného jezdce proná
sledovali a sestřelili pod ním koně. Dragoun se
postavil na nohy, sňal karabinu a třemi ranami
odstřelil tři kozáky. Čtvrtý prchl a jezdec přinesl
svoji zprávu na kozáckém koni. — Jaký duch
solidarity vládne ve vojsku, o tom svědčí tato
příhoda: poručík, vraceje se s 12 muži z obhlídky,
napaden byl celou sotní kozáků. Chtěje se vy
hnouti boji s přesilou, dal koni ostruhy, ale kůň
pojednou padl; všech 12vojáků rovněž zarazilo
koně, nepomýšlejice ani na okamžik na to, by
opustili poručíka. Na štěstí se kůň zase vzchopil
a celý oddíl se dostal k své frontě,

Spodní prádlo a ponožky pro vojny:Jeví se nutná potřeba obnoviti nebo doplniti
spodní prádlo našich vojínů v poli. Jak ze zku
šenosti jest známo, spodní prádlo v krátké době .
se poruší. Defektní spodní prádlo jest velikou
překážkou pochodové schopnosti jak pěších tak
jízdních vojáků. Naproti tomu vojínovým dobrým *
spodním prádlem vyjde se vstříc nemocnicím.
Zejména důležité jsou dobré ponožky. Mnozí zá- 1
ložníci a domobranci přinesli s sebou jediné po
nožky, které jsou již rozedrány. Bez řádných po
nožek špatně se chodí a jest pak mnohone- ;
mocných na nohy. Pěšák maje přeplněnou
tornistru, nemůže vzíti s sebou více než dva
páry ponožek, jízdní vojín v sedlové tašce umístí
sotva | spodní kalhoty. Jak dlouho však vydrží
tato „zásoba“, nemůže-lí se voják ve dne ani;
v noci převléci, tím méně prádlo vyprat? Ve 3:
až 4 týdnech, mnohdy již ve 14 dnech jest
prádlo i s ponožkami rozedráno. Co to jest či
niti 40—50 kilometrové pochody v rozedraných
ponožkách nebo i bez ponožek, či vzpřímeně bez
spodního prádla v sedle seděti, o tom nedo-!
vedou si ti, kdož doma zůstali, učiniti představu. ©
Tuto trýzeň mohou odstraniti naše ženy a dívky. |
Obracíme se k nim se snažnou a naléhavou|
prosbou, aby zasílaly nám výrobky své práce:|
spodní prádlo a ponožky. Nezapomínejte pro
starost a péči o raněné nemocné a pozůstalé;
také svých zdravých synů, mužů, bratrů a otců,|
kteří v boji stojí a musí zdraví zůstati, aby snesli;
námahu krátké války. Dary spodního prádla a
ponožek přijímá a dále dopravuje „Dobrovolný :
pomocný výbor válečný, Praha II. Spálená ul. 15. |
Telefon 1809. ,,

i

1

+Průběh války.
+

Dne 26. srpna dobylo vojsko německé zbytek |
tvrzí Namuru a pohraniční pevnosti francouzské ;
Longwy. Silné sbory, které postoupily z Verdunu
a od východu proti levému křídlu armády němec- ,

|

|

|

|

kého korunního prince, byly odraženy. — Sděleno, ;
že bitvy u Krasniku se zúčastnilo asi 200.000 mužů.
Bitva zahájena v neděli, čára boje sahala 70 km od
Frampolu k Josefovu, a skončila zdrcující poráž- .
kou Rusů. Bylo zahnáno na útěk pravé křídlo rus
ké volyňské hlavní armády, čímž zaiištěn levý bok
armády rakouské a volný postup do Volyňska. — .
Belgické vojsko strhlo všechny budovy kolem
Antverp. Také byly všecky stromy a lesy vyká
ceny v rozloze 10 km, čímž způsobena ztráta jmě- .
ní na 400 milionů franků. Antverpy prohlášeny ofi
cielně za hlavní město Belgie. — Rakousko-Uher
sko vypovědělo Belgii válku 27. srpna.

27. srpna německé vojsko západní proniklo za
stálých vítězných bojů do francouzského území u ,
Cambrai až k jižním Vogesám. — V téže chvíli;
sděleno o bojích na linil Maubeuge—Namur: Něm- |

ci přinutili u Maubeuge k ústupu anglickou armádu, |
znovu ji napadli a obklíčili jihozápadně od Maubeu- ©
ge. Angličané prchající k St. Ouentinu byli úplně;
odříznutí od zpátečního spojení. — Asi osm armád

ních sborů francouzského a belgického vojska mezi
Sambre-Namurem a :Maasou po několikadenních
bojích bylo poraženo a pronásledováno přes Se
mois a Maasu. Zahájen útok na Maubeug.

Útoky 4 belgických divisí z Antverp na ně
mecké vojsko směrem k Bruselu byly odraženy
s velikými ztrátami. Německá domobrana povolá
na k zajištění etapních čar a k obsazení Belgie.
Devítidenní boj proti Francouzům podniknut sedmi

V Lotrinsku armáda korunního prince bavor
ského byla při pronásledování nepřítele napadena
čerstvými nepřátelskými silami, postupujícími od
Nancy, ale francouzský útok byl odražen. Ve Fran
cii oznámeno, že vznikla v jedné divisi 15. sboru
panika, což mělo za následek, že Francouzi ztratili
výhody, kterých dosáhli na druhém břehu řeky
Seille. Prý špatné živly způsobily kolísání, Nespo
kojenci byli zatčeni. Francouzové prchli před ně
meckými voji z Elsaska. Shledalo se, že Francouzi
a Angličané užívají otravných střel dum-dum.

Tvrze Manonvilleru, ležící 20 km od němec
kých hranic, bylo od Němců dobyto.

Od 26. srpna rozvinuly se boje mezi rakous=
kým a ruským vojskem na ohromném prostoru
mezi Dněstrem a Vislou. Naše levé křídlo dalo se
na ofensivní vítězný postup. Bítva rozpředla se na
frontě 400 až 500 km dlouhé a proměnila se v nej
větší bitvu světa, 30. srpna zaslán úřední telegram
tohoto znění: Bitvy na ruském bojišti trvají s ne
ztenčenou prudkostí. Východně od armády Dank
lovy, postupující přes mnohonásobně opevněné po
sice nepřítele nezadržitelně k Lublinu, zahájily
vlastní síly, postupující mezi Bugem a Wepřem,
dne 206.srpna útok na silnou ruskou armádu, jež po
stoupila z území od Cholmu. Na to rozpředly se,
po bitvě u Krasniku, další úporné, pro naše útočící
vojsko vítězné boje u Zamoše, jakož i severně a
východně od Tomašova. do nichž dne 28. zasáhl
úspěšně z kraje belčského vlastní sbor, postou
pivší nyní rovněž na ruské území. V těchto bojích
bylo rovněž, jako v bitvách u Krasniku, zajato na
tisíce mužů. Ve východní Haliči drži se naše voj
sko s výtečnou bravurou a úporností proti velmi

Na jižním bojišti nebylo v poslední době význam
nějších bojů.

Jiné rakouské telegramy (ze dne 29. srpna)
sdělují: Pokud se dá dnes o polednách přehléd
nouti, nedospěl velký zápas našich armád s jádrem

chy armády. vedené vítězně generálem jízdy Vik
torem Danklem v bitvě u Krasniku, lze již do jisté
míry přehlédnouti. Ve druhé bitvě dne 27. srpna,
která byla korunována hrdinským ztečením silně
opevněné posice na vrších u Dolní Zwicaduže, po

ké sbory a přitáhnuvší posily, celkem asl 10 divisi
a 6 různých sborů. Jeden z našich sborů zajal v
této druhé bitvě generála, plukovníka, tři ostatní

ukořistil opět velmi mnoho válečného materiálu.
— Veliká bitva zuří dnes již čtvrtý den. Situace je
nám přízniva. Oddíly levého křídla postupují po
malu, ale jistě na Lublin a Zamoscz. Narážejí znovu

útoků musejí podnikati zdlouhavé obcházení, Třem
četám pěšího pluku podařil se rychlý frontální ú
tok, při čemž byli zajati dva rušti hejtmani, 6 sub
alterních důstojníků a 470 mužů. Skupina sil mezi
Bugem a Wepřem napadla s úspěchem se tří stran
ruskou divisi, která unikla jen pod ochranou noci.

rozražené sily opět shromážditi a také sesiliti vo
jenské oddíly, jež se zakopaly před Lublínem. Bra
vurním výkonům našeho vojska, jež narazilo na
nepřítele, obsadivšího 30 km za Krasnikem výšiny,
podařilo se po dvoudenních prudkých bojích, na

Telegramy z 31. srpna zněly: Naše ofensiva

severu v stále širší frontě. Vítězství v této končině
dle mého soudu okamžitě a definitivně změní naši
situaci před Lvovem v náš prospěch. Armáda
Darklova stojí v tuhém boji jižně od linie Lublín
Krasnostav-Gruněšov. Hlavní rozhodnutí lze zde
očekávati bezprostředně, Dankl stál by pak v bo
ku ruského středu a velká část nepřátelských sil
byla by v nebezpečí obklíčení. Měli jsme patrně
iiž z počátku co dělat se dvěma nepřátelskými
hlavními skupinami. s jednou severní, kteráž přes
L.ublín postupovala. a druhou kyjevskou na Zbru
či. Kdežto naše armáda s mnohým štěstím přinu
tila jednu skupinu nepřátelskou východně od Lvo
va k zastavení se. a to snad se slabšími silami,
zbavila se naše armáda jižně od Visly přesilným
výpadem k severu každého ohrožování z boku.
Události u Gruběšova přímo na sever od Lvova u
poutají rozhodně celou naši pozornostv nejblíže
příštích dnech. Od Cruběšova může předpokláda
né hájení Lvova býti uvolněno. — Obě frontv stojí
proti sobě. zahrabánv v příkopech až po oči Bo
juje se na sta nepřehledných větších a menších bo
jů na celé nepřehledné čáře. Náš střed -jest ne



ochvějný. Pošta ze Lvova-dochází přesně a přináší
uspokojivé zprávy. Postavení mašeho východního
křídla jest opevněno přirozenými i umělými pro
stfedky. Železniční trati v zádech naší armády
přivážejí střelivo i krmivo, kdežto nepřítel musí to
dovážeti v povozech. Všeobecná situace zdá se
mi býti nezměněně dobrá, nálada rovněž. Ve Lvo
vě bylo včera slyšeti hřmění děl pouze po 4 hodi
ny, ačkoliv bylo rozhodně stříleno po celý den.
Z toho se dovozuje, že bitevní čára se od Lvova
vzdaluje.

Dne 2. září došly zprávy, že jednotýdenní bit
va mezi Zamosczem-Tyszovczem skončila úplným
vítězstvím armády Auffenbergovy. ©Ukořistěno
160 děl. Také armáda Danklova zaznamenala při
útocích na Lublin nové úspěchy. Ve východníHa
liči Lvov do té chvíle zůstal v rakouském držení.

Postupování Rusů z jihu do východního Prus
ka bylo 29. srpna zaraženo. Německé vojsko po
razilo Rusy v třídenní bitvě v kraji Dombrovo
Ščitno a to 5 armádních sborů ruských a 3 divise
jízdy, které vytrhly od řeky Nareva v ruském Pol
sku. Ruské vojsko pak pronásledováno přes hra
nice. Zajato bylo 70.000 Rusů, mezi nimi 300 dů
stojníků. Veškerý dělostřelecký materiál ruský byl
zničen.

Angličané se rozhodli rozmnožit armádu an
glickou ve Francii přibráním vojska z Indie. —
Japonské loďstvo zahájilo na přístav Tsing-Tau
útok z německého území v Číně. — Ježto obyva
telstvo belgické Lovaně (blíž Bruselu) zahájilo
hromadnou střelbu na německé vojíny, bylo město
za trest spáleno a rozbořeno. Lovaň (Leuven) čí
tala 45.000 obyvatel, měla bohaté poklady umě
lecké a několik vysokých škol (i katolickou uni
versitu). — Státní majetek japonský v Německu
zabaven. — V Tunisu, který jest pod protektorá
tem Francie, byla 1. srpna nařízena všeobecná
mobilisace.

29. srpna byl podniknut pumový revoluční
atentát na vojenský, plně obsazený ruský vlak
mezi předměstím Pragou a Varšavou. Při tom za
bito bylo asi 150 mužů, mnoho důstojníků a jeden
poštovní úředník. Raněných je mnoho. Vojenské
hlídky pronásledovaly útočníky. Několik útočníků
bvlo zastřeleno, většině se zdařilo utéci. Z nale
zeného listinného materiálu je zřejmo, že atentát
byl proveden z nařízení revolučního varšavského
výboru. Ve Varšavě bylo vykonáno následkem
toho mnoho domovních prohlídek, několik revolu
cionářů -bylo již zatčeno.

Mezi Remeší a Verdunem 10 armádních sbo
rů francouzských bylo 2. září odraženo. 31. srpna
dobyli pevnosti Givetu.. Francouzská vláda roz
hodla se přeložiti své sídlo z Paříže do Bordeaux.
Dne 1. září poražena franc. armáda u St. Ouenti
nu, vojsko německé dobylo též několika přechodů
přes Mosu. Pro neposlušnost podřízených generálů
generalisimus francouzské armády Joffre vzdal se
svého úřadu. Jeho nástupcem stal se Gallieni.

Paříž jest úplně odříznuta od ostatní Francie.
Začala se opevňovati proti vpádu německého voj
ska. Německé vzducholodi vrhly několik pum do
Paříže. — Některé anglické lodi obchodní staly se
kořistí německých křižníků.

U Helgolandu rozpoutala se 28. srpna námořní
bitva. Anglické křižníky a minonosky severozá
padně od Helgolandu dostaly se do boje s němec
kými křižníky. Německá loď »Ariadne« se po čest
ném zápasu potopila. Asi 250 osob z posádky bylo
zachráněno. Malé křižníky »Mainz< a »Kčln< rov
něž byly zničeny. Angličané, kteří bojovali obrov
skou přesilou, ustoupili pak na západ s loďstvem
značně poškozeným.

Angiie věří v dlouhé trvání vářky a proto chce
organisovati novou půlmilionovou armádu. Lord
Kitschener odhaduje anglické ztráty na francouz
ské půdě na 6000 mužů. — Bulharsko znova ujisti
lo svojí neutralitou. — Trojdohoda pomýšlí na po
volání velikého japonského loďstva do Evropy na
pemoc.

Na zastaralou tvrz Dostro v Kotoru v úterý
ráno vypálilo 40 ran francouzské loďstvo. Nezpů
sobivši škod, odplulo.

Nový Svatý otec Benedikt XV.
Dne 3. t. m. zvolen papežem kardinál Jakub

della Chiesa. Narodil se dne 21. listopadu 1854 v

Janově. Roku 1902 byl jmenován službu konajícím

papežským komořím a substitutem ve státním se
kretariátu. Roku 1907(16. prosince) stal se arcibis

kujem v Bologni. Purpur kardinálský obdržel od
Pia.X. v poslední papežské konsistoři, která se od
bývala 25. května 1914.Byl tedy jedním z nejmlad
ších kardinálů. Byl vždy důvěrníkem a hlavním

spolupracovníkem kardimála Rampolly. Nový Sv.
otec přijal jméno Benedikt XV. — Na poděkování
Bohu za šťastnou volbu, jíž dostalo se církví svaté

opět viditelné hlavy, bude sloužena V katedrálním

chrámu Páně v neděli 6. září o 10. hodině slavná
pontifikální mše svatá s chvalozpěvem Te Deum.

místní a z kraje..
Městská rada 31. srpna učinila následující usnesení:

Vdp. Fr. Reylovi, kanovnáku, jakožto poručníku nezl.
dědiců Kubištových, majitelů domu čp. 106 v Hradci
Králové, uděleno bylo povolení -ku zřízení různých 0
prav stavebních v domě čp. 106 v Hradci Králové. —
Návrh zdravotního odboru, aby zřízen byl isolační pa
vllon pro infekční choroby, postoupen byl měst. zastu
pitelstvu. — Schválen byl návrh téhož odboru, aby dnem
1. září počínaje vůz na smetf jezdil denně po městě. —
Provede se zdravotní prohlídka domů v Hradci Králové.
— Vzato bylo na vědomí, že obecní výbor v Hradci
Králové zamítl stížnost pp. Eď. Řezáče a Ot. Urnera
proti placení 200 proc. obecní přirážky k státní dani z
vína za rok 1913. — Výkaz hotovosti pokladní ze dne
2. srpna vzat byl na vědomí.

Podávání Informací ve věcí přihlášek a podpor na
výživu rodin k službě vojenské povolaných. Upozorňu
jeme ct. obecenstvo, které snad by žádalo nějaké in
formace ve věci přihlášek a podpor na výživu rodin k
službě vojenské povolaných. by se v prvé řadě obracelo
vždy na podepsaný purkmistrovský úřad (kancelář č.
4 v I. posch. domu čp. 123), který dle možnosti každého
informovati bude. C. k. okresní hejtmanství v Hradci
Králové pracuje takřka dnem i nocí na spoustě přihlá
šek a tyto dle dne podání vyřizuje, takže dožadování
se informací v této věci u c. k. okr. hejtmanství není na
prospěch rychlého vyřizování těchto přihlášek. Jest
tudíž v zájmu P. T. interesujícího se obecenstva, by se
upozorněním tímto řídilo. Starostův náměstek: J. Russ
m. p.
v | Transport raněných. Dne 31. srpna hlášeno, že při
bude po 6. hodině ráno 1. září do Hradce 51 raněných.
Přibylo však pouze 17. z nichž dva mají zranění těžší.
(Ostatní na cestě složení v Pardubicích.) Pak přivedeno
a na nosítkách přineseno ještě několik raněných. Dnes
očekává se v našem městě transport raněných důstojní
ků 18. pluku. Do Jaroměře ve středu přivezeno 70 ra
něných a 3 přibyli odpoledne. Do Josefova dopraveno
na 300 raněných. — Při té příležitosti sdělujeme, že by
la zcela mylná zpráva, která hned na počátku války hlá
sala, že p. hejtman Novák jest usmrcen. Pan hejtman
Tang! jest pouze raněn.

První ranění vojín v Hradci Králové. Vstupují do
obvazárny jeden za druhým s výrazem trochu chmur
ným; ne, že by jim bylo zle — jen dva potřebovali nost
tek a jeden — dva mají těžší rány na rukou — ale je
to ten »válečný« výraz, kterého jejich tváře od bitvy
u Zamošče ještě nezapomněly. Prvý, jehož světlemodré
oči z opálené tváře hledí dosud trochu ulekaně, má ra
něnu levici, Kulka vnikla do předloktí. prorazila je a

tutéž cestu vykonala ještě nad loktem, jak rámě bylo
v ostrém úhle ohnuto. Čisté, malé ranky v průměru as
8 mm —takřka ideální ukázka. jak pracují moderní kul
ky. Voják si nestýská na bolesti, hledí na svoje 4 ran
ky pozorně, ale klidně. »Což — neutekla tuhle těmi dir
kami odvaha?« — Vzhlédl a zruměněl. »Oh, ne!« řekl
spěšně. To se zahojí a půjde se zas!< vstává s úsměvem.
— Přišel druhý. Kulka poranila ho na lopatce a teď si
»vandruje« dolů po zádech, urazila od minulého čtvrtku
15 cm. Raněný reaguje při doteku ale důsledně se u
smívá. Kulka musí ven; starým kanálkem už nelze ji
vytlačit. Tož ať ji vyříznou, aspoň si zas jednoulehne
na záda, teď musí ležet jen na pravé straně. — Jiný do
sta! kufku do lýtka, kosti nezranila. »Šli jsme kolem cha
lupy«, vypravuje. »a myslili jsme, že je prázdná. Najed
nou z chalupy výstřel — a už jsem ji měl pod kole
nem .. .« — »Což — těch malých, těch si nevšímáme«,
vypravuje jiný. který má roztříštěnu kost v předloktí.
»Ale ty veliké mouchy — ty bzučí! A štípají! Před tě
mi se padá na kolena!« Zatíná rty, ale oči mu hrají šel
movstvím. — »Vy jste tam tedy neztratil humor?« —
»Ale kdež!« odnáší vítězoslavně svou ruku v třírohém
šátku podvázanou. — Jeden, kterému kulka »špásovitě«
prorazila dlaň. ukazuje. že může dobře pohybovat ru
kou a trochu i prsty. Při tom líkne otázku: Nemohl-li
by býti dán do domácího ošetřování? Ale hned se smi
řuje s tím. že »to nejde«. — Jeden Hradečák má pora
něnu levou nohu ve stehně šrapnelem —ale »šikovně«.
Střepina prorazila svaly a způsobila značné krevní pod
litiny, ale kosti nezasáhla. Ten vzpomínal na haličské
ovoce a mrkev. — Celkem jsou to hoši srdnatí trpěliví
a jsou dobré mysli. | ten, kterému kulka rozbila kloub
prostředníčku a dlaní vyběhla, i ten. který sotva za
chrání svůj prsteník na pravici. Ještě že není citeristou,
ale rolníkem! — Ani ten, který má ránu pod čtvrtým
prstem pravé nohy, protínající chodidlo. neďá se odnést,
ale kulhá raději, našlapuje na patu. Obvazy mají pečli
vé, jen ten jeden huboval na obvaz, ale hned dodával:
»Inu — je od ruského doktora!« — Nejdojemnější je náš
nejtěžší raněný. Levé předloktí roztříštil mu Šrapnel ne
milosrdně: obě kosti poblíž lokte jsou rozbity. Pravicí
drží si konečky prstů raněné ruky. Rána je velmi bo
lestiva, každý pohyb způsobuje muka. Co vytrpěl za
ten týden od bitvy u Zamošče! Kolik otřesů při dopravě,
Ať nosftky ať ve vlaku! A přec je nesmírně trpěliv!
Mění barvy a reaguje celým tělem na dotknutf rány, ale
hlasitější vzdech mu neunikne. »Člověče,. jaké to máte
prádlo?« — »Ruské«, povídá animovaně zapomenuv na
bolest. Bradou ukazuje ruskou stampilku na rameně

»jsem vzal jednomu kozákovi .. .« A s takovým za
dostučiněním se kmitl úsměv po jeho bolestmi zrůzně
né tváři. Věru, jsou to stateční hoši. naši vojáci. Při po

bledu na ně stoupá v nás sebédůvěraszpřávy o vitězství
jakoby v mysli předpokládaly samozřejmost a naděje.
v konečné vítězství naších zbraní mísí se s citem u
znání a díků našim vojímům. Bůb je posihij tam na bo
jištich!

Žeuský spolek Červeného kříže přikročil v městě
našem k energické práci. Zahájil včasně sbírky na ra
něné, v nichž se pokračuje a zřídil sbor ošetřovatelek,
které se cvičí pod vedením p. dra Honzáka. Zavedena
sbírka prádla a jiných potřebných předmětů pro raněné.
Také učiněno opatření k pohoďiné dopravě a ubytování
raněných. Spolek má k disposici přes 2000 lůžek. Akce
ta jest podporována horlivě jak okresním hejtmanstvím
tak městskou radou. V čele spolku stojí dámy: paní
míst. radová Smutná, generálová Pokorná, Kořínková,
Červená, šl. z Otahalů a Jirotková. Jednatelem jest p.
K. Viewegh. — Lidumilnost se u nás v těžké době o
svědčila zdárně. Podotýkáme však, že ranění vojíni na
prosto nepotřebují zevlujících a dotěrně se dotazujících
zvědavců, jakož i jiných »titulárních pomocníků«. Tu a
tam při podpoře — zvláště na jednotlivých stanicích —
jest potřebí, aby lidumilové dbali účelnosti. Podávají-li
se na celé řadě zastávek rychle za sebou následujících
občerstvující nápoje a doutníky, řekne raněný, že by
mu jiná podpora pomohla lépe.

Anketa o zrušení cel konána byla 31. srpna v zase
dací síni okresního zastupitelstva. ©Přítomní byli: za
svolavatelku místotajemník Ústředny dr .Wiškowský,
za okres p. star. Černý, který schůzi předsedal, za obec
Hradec Králové pp. Chalupa, Jirásek, Viktorin a Guth,
za odborový sekretariát p. Řehůřek a zástupcové kovo
a dřevodělníků. Po obšírné debatě usneseno k návrhu
p. Chalupy, aby byla podána Ústřednou ministerstvu
obchodu žádost o dočasné zrušení agrárních cel a úpl
ný zákaz vývozu potravin. V dalším průběhu schůze
projednána otázka nezaměstnanosti na Královéhradecku
a uloženo Ústředně. aby vypracovala pro místodržitel
ství království Českého podrobné memorandum a svo
lala co nejdříve širší poradu. která by se věcí tou zno
vu zabývala.

Obchodní gremium královéhradecké podniklo v mi
nulých dnech sbírku ve prospěch Červeného kříže, jež
vynesla celkem K 878.10.

Obchodní sekce Ústředny svolána bude příští týden
k poradě o důsledcích císařského nařízení o moratoriu.

Návrat do katolické církve. Dne 31. srpna 1914 byla
do katolické církve v chrámu Panny Marie v Hradci
Králové přijata paní Marie Žáková roz. Štanclová z Nym
burka, která před 4 lety v Hořicích z církve katolické

vystoupila. .
Větší Isolační pavilon v ceně asi 30.000 K začne se

stavěti blíže nemocnice. Tím způsobem uvolní se ne
mocnici značně. Do pavilonu budou přijímání lidé stižení
epidemickými chorobami.

Úřednictvo zdejšího c. k. kraj. soude usneslo se vě
novati jedno procento svých příjmů na naše raněné.

Drobnosti. Některé výstražné tabulky v lese, na roz
cestích, u řek a potoků jsou pytickým problémem. Po
dobají se připáleným tivancům. Nápisy by nerozluštili
ani naši egyptologové. Jelikož tyto Štítky naprosto ne
vyhovují svému účelu. nechť se zamění tabulkami no
vými. Poskytne se tak v sociální tísni trochu práce.
Celá řada stromků v okolí našeho města potřebuje no
vého připevnění ke kolům, aby vichřice mnoho nepoká
cela. Ocůn, posel podzimu, objevil se na lukách již pře
dešlý týden. Dlouho trvající sucho přináší následky.
Půda jest rozpukaná. jinde podobá se popelu, trávník
hyne. řepné a čekankové listy vůčihledě vadnou, listí na
stromech rychle žloutne a opadává. Mnoho menších pra
menů vyschlo. Tentokráte předpovědi dle teorie Zen
grovy dosti zklamaly.

Rychnov n. Kn. Projektovaná slavnost dvěstěletého
jubilea založení piaristického gymnasia na dny 27. a
28. září pořádaná městem Rychnovem n. Kn.. odkládá
se na dobu pozdější, stejně i vydání almanachu z prací
bývalých žáků a profesorů ústavu. k němuž literární
příspěvky přijímají se stále. Za přípravné komité: Dr.
Čeněk Langer. starosta města.

Zápis do městské jednoroční obchodní škoty pro ji
nochy a dívky, jakož | do městské dívčí průmyslové
škoty v Rychnově n. Kn. koná se každodenně až do 15.
září 1914. Z venkova přijímají se též písemné přihlášky.
Žádejte prospekty obou škol. Dosavadní válečnépoměry
dovolují, že školní rok na obou školách může býti bez
překážky dne 16. září t. r. zahájen.

Kostelec n. Orl. Časopis +»Orličan«sděluje ze dne
29. srpna 1914: Rodinu p. c. k. prof. Dominika Filipa z
Hradce Králové, která u nás dlí na prázdninách, stihlo
kruté. politování hodné neštěstí. Tyto dny připravila si
rodina k večeři houby. Krátce po požití pocítil p. Pro
fesor nevolno. příznaky ty objevily se rovněž u jeho
choti a u Sleté dcerušky Milušky. Také příbuzná slečna
Kréta Bednářová pocítila žaludeční bolesti. Povolána
ihned lékařská pomoc, avšak přes všechno úsilf nepoda
Hlo se zachrániti Bletou Milušku. Táž otravě podlehla.
Ostatní jsou již mimo nebezpečí. Tchyně pt Kučejová,
malý synáček a služka hub nepojedli, jinak mohlo dolíti
ještě k většímu neštěstí.

Třebechovice. Člověk by myslel, že alespoň v těch
to polmutých dobách ustanou pokrokářsko-socialistické
vášně proti klidnému konservativnímu občanstvu, ale
chyba lávky! O štvavá hesla nebyla sice nikdy nouze,
ale co se nyní děje, přesahuje veškeré meze. Když se
jednalo o zmatky albánské a ustanovení knížete, štvalo
se takto: »Katolicismus připravuje evropskou válku,
neboť za každou cenu chce Albáncům vnutítí katolické



ho knižete.« Jaké tohle mizerné a lživé heslo vyvolalo

vyptavovati. Když však na trůn dosazen protešianí
Wied, agitátoři obrátili jinou, ale »uvědomělý« lid na
prosto neví, jak se věci mají, takže dosud leckde se
štve ještě starou maršrutou. »Lidičky! Válku chce šlech
ta a náš děkan«, znělo u nás další heslo. To bylo a je
úvah, kritiky a zuření v zájmu této staré, ovšem do no
vého kabátu oděné štvanice. Celé skupiny prostomysl
ných žen a mužů jednak nadávaly, jednak žehraly na
děkana, jaký to má rozum. Místo, aby válku »přetrh'«
(prosím, nesmějte se! — vypravováno dle jedné bodré
lesačky), ještě válku svolává! Šlechta do války taky
nepůjde a děkan zůstane na faře, ale chudáci lidé! A
jen nás chtějí pomordovati. Darmo těmto lidem vyklá
dati o příčinách války, že šlechta také musí, ano do
brovolně a hojně se sama hlásí pod prapory, ano, že
i soc. demokratičtí poslanci jako dobrovolníci ať již z
příčin jakýchkoliv se hlásí atd. Prostý lid to neví, ne
věří a agitátoři lid zatemňují, aby věc nerozpoznal, ale
štvou dále takto: „Kdyby papež nechtěl válku, tak by ji
svým vlivem znemožnil a »potentáti« by ho poslechlí.«
Tohle je dobré! Papeže ant ve věcech víry nechtějí po
slechnouti mnozí katolicky pokřtění socialisté a spol., a
pojednou zase mají papeže ve věcech světských poslech
noutl pravoslavní Rusové, Srbové, Černohorci, prote
stantšti Angličané, Němci, pohanšti Japonci a Francou
zové. Ostatně bylo to »Právo Lidu«, věrné časově agi
tačnímu barometru, které v těchto dnech při úmrtt pa
peže škodolibě psalo. že vliv papeže v těchto dnech
jiz ani nesahá na dva kilometry kolem Vatikánu ...
Naproti tomu jisté hysterické ženy (i baby v kalhotech)
roznášeli po městě i po okoli tajuplnou zprávu, že vál
ku způsobili — Orlové! Ano, přímo roztrhl se pytel
těch nejdobrodružnějších zpráv a tlachů. čímž měli býti
postiženi různí jednotlivci z katolické strany a zvláště
z Orla. Přes to, že se v tom ohledu štvalo s rafinovanou
vypočítavostí a jen tak »na půl huby«. jak se říká, přes
to máme jistotu, že zloděje našeho dobrého jména zji
stíme a o další se již příslušné úřady postarají. Původ
cové tohoto druhu štvaní patří k t. zv. »inteligentním«
(!) třídám. jimž je Orel trnem v oku a činí prostě to,
k čemu je jejich výchovný orgán ve zvláštním článku
vybízel. Jsou to obzvláštní štváči, mají z.é svědomí.
ale tím Nemesis neodvrátí a nezadrží.

Čáslav. Sbírka na raněné vykonána členy
komitétu a vynesla 4444 K 63 h. Ohlášení napřed vy
věšené mělo velmi dobrý účinek; nebylo téměř jediné
ho domu a příbytku kde by se nebyly otevřely štědré
ruce. Že se našla při tom někde přece srdce zatvrzelá,
nelze se diviti při sobeckém pojímání života některých
osobností. Snad i ty se však vzpamatují a co zameškaly,
dohoní — Nemírné zdražování životníchpo
třeb přetrženo bylo úřední vyhláškou vyvěšenou na
četných místech. Přes to však vyskytují se případy, že
cena potravin neodpovídá jejich jakosti. Jsou to zvláště
nejobyčejnější předměty denního konsumu. Bylo sice
již některým živnostníkům pohroženo. ale zdá se že
pohrůžky málo zmohou. Častější přehlídka spojená S
prozkoumáním a okusením výrobků a opravdovým ú
ředním zakročením jistě že by nápravu přinesla. Jest
to tím žádoucnější, že zvláště chudina jest tím postího
vána. a není zajisté radno dnes naplňovati hořkosti chu
dý. s grošem těžce zápasící lid. — Konečně přišla
správa městského koupadla k rozumnému názoru. Měli
jsme totiž u nás při koupání tu vysocepokrokovou no
vinku, že páni i dámy mohli se koupati společně. oddě
lení pouze nataženým provazem. Ačkoliv hned po za
vedení tohoto »způsobu« bylo hojně na výnos správy
žehráno. nebylo to odstraněno. Teprve. když počaly se
tropiti v koupadle nepřístojnosti, došla správa k názoru
rozumnému a zakázala spořečné koupání. Snad nyní
nahlédnou oni pánové. kteří z čáslavského koupaliště
chtěli učiniti Ostende. že jest to nesmysl. — Co na
to říci? V neděli 30. srpna odpoledne měla Čáslav
prapodivnou podívanou. Při otevřených oknech sálu
hotelu »U bílého koně« bylo viděti točiti se vesele mla
dé párky při muzice. Taneční mistr dával »prodlouže
nou«. jejtž čistý výnos určen byl prý ma Červený kříž.
Víme sice. že taneční mistr chce býti také živ a že bez
úředního dovolení by byl jistě taneční zábavu nepořádal,
ale jest otázka, je-li vhodné činiti to při otevřených ok
nech v den. kdy ještě v Čáslavi meškalo plno zarmou
cených, loučících se žen. Kritika, jež toto jednání z hlouč
ků obecenstva stihala a nevole jež řadami starších re
servistů se nesla, nebude umfrněna ani zažehnána sebe
větším výnosem na dobročinný účel. Dnes třeba vy
hnouti se každému podobnému zievu, neboť duše lidu
jest příliš vážně vzrušena. Jsme přesvědčení. že sou
hlasí s námi každý vážný a rozumný muž.

Sekimdice vdp. děkana J. Malicha v Čáslavi. Řídké
slavnosti stal se svědkem náš starobylý chrám sv. Petra
a Pavla v uplynulých dnech měsíce srpna. Bývalý vdp.
děkan klucký J. Malich slavil padesátiletou památku
svého kněžství u oltáře, u něhož jako mladistvý kapřan
čáslavský počal svoje kněžské působení. Ač jubilant
přál sl ve své příkladné skromnosti. aby slavnost tato
vykonána byla co nešlednodušeji. léska a úcta k jeho
osobě shromáždila nejen všecko místní a okolní ducho
venstvo, ale i veliký počet věřících pod klenbu chrámu,
„aby spolu s jubilantem vzdali Bohu dík za všecky ty
práce. snahy a oběti, jimiž život vdp. děkana byl svr
chovaně naplněn a jichž svědkem ještě teď ve dnech od

počinku jest našg město a Jeho katolické občanstvo.
Případně vvstihl to také v slavnostní řeči místní vdp.
děkan. ukázav na to. že vdp. jubilant sklízí jen to, co
po celý život rozséval. sv. lásku křesťanskou Vdp. Ju

bilanta došla řada blahopřání a vzpomlnek, mez! nimiž
všecky přátelea ctitele jeho zvláště potěšila i vzpomán
ka J. Excelence nejdp. biskupa našeho, jenž ráčit vdp.
děkana Malicha jmenovati čestným konsistorním radou.
Přejeme vdp. radovi, aby ještě dlouhá léta ve zdraví
mezi námi pobyl a aby Bůh i dále mu popřával svěžích
sil k obětavému působení kněžskému!

Zápls žáků do c. k. odborné školy tkalcovské ve
Dvoře Králové n. L. koná se každodenně, zvláště pak od
13. do 15. září, vždy od 8 do 11 hodin dopoledne v ře
ditelně ústavu; přihlásiti se lze i písemně. Zkoušek přijí
macích ani školního platu není, nutno však vykázati se
křestním neb rodným listem a propouštěcím vysvědče
ním ze školy měšťanské neb obecné. Chudí a pilní žáci
dostávají podpory peněžité a pomůcky učební. Po jedno
až dvouletém studiu uplatňují se absolventi ústavu v
průmyslu textilním. ve kterém zvláště po skončení vál
ky možno dopracovati se slušné existence. Mimo jiné
výhody mají absolventi ústavu úlevu 2leté služby vo
jenské. Vyučovati začne se určitě dne 16. září 1914.

Dolní Kralovice. Odstěpný spolek Červeného kříže
v poslední schůzi vykonal usnesení Okresní pomocné
úřadovny vátečné v Ledči. V těchto dmech organisuje
po okresu a to v Čechticích Košeticích, Křivsoudově a
ve Zruči dámské okrsky, jichž úkolem bude podporovati
sbírky pro válečnou úřadovnu, zříditi pokladničky s 0
značením účelu. sbírati a šiti prádlo v místě i po okolí.
Dosavadní sbírka činí 2168 K 81 h.

Výborová schůze
Polit. družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana N. v Hradci Králové
bude

ve středu dne 9. záři 1914, o 2.
hodině odpolední

v diecesním spolkovém domě »Adalbertinume, Jiří
kova třida čís. 300—I. v Hradci Králové.

Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šule,
jednatel. předseda.

postižené povoláním do služby, kteří jsou nezbytní pro
obstarávání záležitosti veřejné služby neb zájmu a ji
nými, vhodnými osobami ve svém povolání nemohou
býti nahražení. 'Nepostrádatelnost a nenahraditelnost,
jakož i důležité veřejné zájmy mají v konkrétním pří
padě politické okresní úřady (policejní ředitelství) zji
stiti vlastním šetřením; proto musí všechny žádosti 0
sproštění domobranecké povinnosti býti podány pro
střednictvěm politického okresního úřadu (policejního

řecitelství). Návrhy, u nichž není svrchu | zmíněných
předpokladů, musí býti zamítnuty. I navržené a povole
né sproštění jednotlivců prozkoumají dodatečně vojenská
velitelství, je-li nutné. Osobní poměry neodůvodňují ni
kdy sproštění od domobranecké služby. Všechny podob
né žádosti jsou marny a tudíž zbytečny.

Naší dobrodinci. Nesnáze, jež nastávají se zásobo
váním. svádí někde špatné lidi k lichvě potravinami.
Úřady však mnohého potrestají. Tak byl zatčen maji
tel moučného skladu ve Lvově Klarberg, poněvadž ne
chtěl | prodati ze své zásoby mouku jistému pekaři.
Zatčení byli také pekaři Graber a Ehrenpreis, poně
vadž zvýšili ceny chleba o několik haléřů na bochníku.
— Firma Adolf Moravec v Pelhřimově měla dodati vo
jenské správě určité množství ovsa. Při přejímání této
dodávky bylo za přítomnosti politického úředníka ziiš
těno, že dodaný oves byl smíchán s plevami a smetím
a že měl býti v tomto neupotřebitelném stavu dodán.
Majitelé firmy František a Richard Moravcové byli za
to zatčení. udání pro poďvod, obilf bylo zabaveno, v
místnostech majitelů svrchu zmíněné firmy byla vyko
nána domovní prohlídka a zabaveny při tom všechny
ostatní zásoby. — Obchodník obilím v Něm. Brodě Filip
Mahler ohlásil konkurs. Má dluhů 500.000 K. — »Čase«
v č. 233. uveřejňuje: »Smutný příklad dal svým sokol
ským druhům pan Důrich, mlynář v Krnsku. Zatím co
Česká Obec Sokolská vydala krásné a vřelé provolání,
v němž upozorňuje členstvo, aby právě v těchto trap
ných chvílích projevili své bratrství vzájemnou pomocí,
p. Diirich, čelný funkcionář župy. jeden z nejmajetnějších
mlynářů. přihlásil se do řad vykořisťovatelů. Šel tak
daleko, že mouku prý dal prodávati za 60 hal. Kde zů
stalo jeho sokolství? (Tak píše mladoboleslavský
»Vlastní Silou« 1. srpna.)

Různé zprávy.
Zřizeul c. k. vojenské Informační kanceláře. Pozná

ní, že otázky, které vyplývají z obrovského organismu
moderni armády a které ve svém různém rozvětvení do
týkají se téměř všech státních příslušníků. stávají se
vždy četnějšími a komplikovanějšími, vyvolalo ve vůd
čích kruzích již od delší doby úmysl, zříditi místo, u
něhož by si mohl každý opatřiti bezplatně infcrmaci a
radu ve vojenských záležitostech. Vojenská správa se
tudíž rozhodla zříditi 1. srpnem 1914 ve Vídni c. a k.
vojenskou informační kancelář. která jest podřízena mi
nisterstvu války. © Informační kancelář nalézá se ve
Vídni. I. okres. Biberstrasse č. 11. Úkolem vojenské in
formační kanceláře jest udileti informace a rady každé
mu ve vojenských záležitostech vůbec, důstojníkům a
vojenským úředníkům veškeré ozbrojené moci jakož
i jich vdovám a sirotkům. avšak i v osobních a hospo
dářských záležitostech. Tyto informace budou obsaho
vati v celku všechny záležitosti, které se týkajt vyko
návání branné a služební povinnosti. pak všech otázek.
týkajících se přijímání chovanců do vojenských výchov
ných a vzdělávacích ústavů atd. Důstojníci a vojenští
úředníci. jejich vdovy a sirotci obdrží v této kanceláři
také informace v záležitosti sňatků a kauce, a sice ze
jména v příčině sepsání žádostí vinkulace a devinkula

a vlastnického odstoupení kauce vybírání úroků a při
kazování úroků, zdanění kauce, dále pak v záležitostech
šlechtických. právnických. daňových a poplatkových.
pojišťovacích. zaopatřovacích, dále v záležitostech
udílení civilní služby. jakož i všech jiných hospodář
ských záležitostech. Informace a rady budou informační
kanceláří udělovány ústně nebo písemně. Dotazy vo
jenského služebního rázu budou jen tehdy zodpověděny.
půjde-li o akademické otázky, které na základě plat
ných předpisů a výnosů budou moci býti zodpověděny
každým, kdo je obeznámen v tomto oboru. Za obsah
informací a rad nepřejímá ministerstvo války vůči stra
ně žádnou zodpovědnost nebo ručení. Informace a rady
informační kanceláře mají samozřejmě pouze ráz infor
mace. nikdy však ráz úředního rozhodnutí. Nemůže te
dy býti v nich spatřována žádná prejudice pro případ
né pozdější úřední rozhodnutí a nařízení.

S 57. branného zákona stanoví o sproštění os0b po
vinných k vojenské neb zeměbranecké službě toto:Oso
by, nacházející se ve svazku společného vojska. váleč
ného námořnictva nebo zeměbrany, které jsou vzhle
dem na důležité zájmy ozbrojené moci nebo veřejné
služby nezbytné ve svém postavení, po případě ve svém
občanském povolání mohou býti výjimečně po celou
dobu mobilisace a války ponechány ve svém postavení,
po případě ve svém občanském povolání. Takovéto po
neckání osob vojenskou nebo zeměbraneckou službou
povinných musí býti ústřednami povoleno už v mku.
Žádosti o ponechání osob vojenskou nebo zeměbranec
kou sfužbou povinných na 'jejich služebních místech.
neb opětné jejich propuštění na jejich služební místa v
nynější době je tedy nepřípustno. Dle $ 2. zákona domo
braneckéhoa dle $ 16. předpisu ©organisaci domobrany
mohou. politické úřady okresní navrhnouti ke sproštění
služby domobfanécké jen ty domobranecké povinnfky

tě,
Sochy, oltáře aj.

provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Všelicos. Něm. říšský svaz proti sociální demokracii
zastavil činnost. -- Císař jmenoval polního podm. Ššl.
Friedela velitelem 9. sboru a polním zbrojmistrem. —
Vídeňská obchodní a živnostenská komora předložila
ministerstvu financí návrh na zřízení úvěrních pokladen,
jaké byly zřízeny v Německu hned na počátku války.
—. Vývoz hnědého uhlí z Čech do Německa opět povo
len. — Ve Vídni vedle nuncia a německého velvyslance
zůstávají nyni pouze vyslanci italský, turecký, španěl
ský a americký. — lrové doufají, že válka je vysvobodí
ze jha anglického, — Policejní ředitel berlínský zakázal
prostitutkám přístup do veřejných lokálů a nařídil za
vření zábavních místností, obsluhovaných dívkami. I
všecky číšnice a bufetové dámy musely býti propuště
ny během 24 hodin. — Ve všech rusko-polských měs
tech, která obsadilo rakouské vojsko, založeny byly
nové polské listy. — Mimo to v celém územt rozdáno
mnoho polských brožur a letáků. které přispívají k ná
rodnímu probuzení. — V Srbsku jest nouze o lékaře,
které v balkánské válce dodala cizina. — Anglická
vláda odvolává zákonnou ochranu četných německých
a rakouských patentů.

Veledůstojnému duchovenstvu i katolickým
laikům doporučujeme co nejlépe

k ukládání vkladů

ArálovéhraĎeckou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalberiinam,

kemnašímaobsloužíváskterá
v připádě nejvýhodněji.



Právě vyšlo srpnové číslo »Časových Úvah«, které
obsahujestudii »Monismus a křesťanství« z
péra dra Jana Konečného, profesora na bohosloveckém
učilišti v Hradci Králové. Spisek, čítající 24 strany 8"
formátu, podává pojem moderní víry — monismu, jeho
různé systémy: Monismus materialistický či hmotařský,
monismus spiritualistický či duchovní s jejich odstíny
(energetismus, monismus pyknotický, pansatanismus,
panlogismus). V druhém díle studie stanoví poměr křes
ťanství k monismu a úspěšně dokazuje. že v ohledu ná
boženském ničí úplně základy náboženství vůbec, křes
ťanského pak zvláště, popíraje existenci osobního Bo
ha, nesmrtelnost duše i svobodu lidské vůle. Přesvědči
vě dovozuje dále, že monismus podvrací též naprosto
mravnost. Celkem možno říci, že monismus neznamená
pokrok, nýbrž hlubší pokles, než bylo staré pohanství.
— Časový spisek v úhledné obálce zasílá za 8 h franko
Administrace »Časových Úvah« v Hradci Králové.

Prosba. Nejchudší slepé a choré dívky v Útulně
slepých dívek v Praze na Kampě prosí snažně, aby i
při neštěstí jiných nezapomínali šlechetní dobrodinci na
jejich nyní tím smutnější postavení. Ubohé chvějí se
strachy o svoji budoucnost a oplácí každý dárek vroucí
modlitbou. Vsd. pánové se prosí o laskavé převzetí
mešních intencí ve prospěch těchto nejnešťastnějších.
Modlitby vyhastých očí jejich Pán Bůh zajisté vyslyší!
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ÝRA
sílící a chuť povsbu-se výtečné nahořklé
sujícífrancouzskéwino příchutijedině

od firmy

L.Violet,Thuir (ve Francii).
Věmdek dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Josef Svoboda, Praha, Král.

Vinohrady čín 1004.
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VÝROBKY PRVÉ- VÝHODNÉPLATEB
HO ŘÁDU- NÍ PODMÍNKY
NEJČESTNĚJŠÍ Vy- OBRÁZKOVÉ CEN

ZNAMENÁNÍ- NÍKY ZDARMA
CÍS, A KRÁL.DVORNÍ ZALOŽENO ROKU

DODAVATEL. 1860.

BOYS OLYLT KOKOT
KUTNA HORA, CECHY
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Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo

raěls! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monetrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,

svícny, lampy, aditelnice, kropenkyatd. své vlastní výroby, předpisům
Biskevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původníintenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
bředměty neb vý zasílá nau
kázku franko bez závaznosti koupě.
Vše se posíld posvěcené. Práce ruční.

eh a stříbrných klenotů, jako: řetězů,

JAN STANĚK,
pasíř a ašseleur

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

za niž ručí obec
Vysokomýtská. vždy zcela bez uložen.

Nejhysieničtější mléko
a veškeré výrobky z něho,

výborné

mléko pásteurisované
dodává denně čerstvé v nejlevnější ceně a

BS nejlepší jakosti "08

Parní mlékárna
v Hradci Král., na Malém nám.č. 128.
Nejmodernější zařízení. Pečlivá čistota.
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Jan Horák,8soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu

zemských.
w
Cetná uznání zvláštěz krahůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky na teláéry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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Proti nevolnostem zaží
vacím (průjmu a zvracení) doma

i + válce bezpeč. ochranou

V (dietet. profil. bylinný likér).
Po 150, 3 a 5K v řád. drogeriích neb u stejno
jmenné firmy, Dašice (Čechy). — Kdo pod
poruje zažívání včas, uchrání se mnohých nemocí,
proto neopomeňte opatřiti sobě „Vade mecum“

včas, litovati toho nebudete.
Hlasy z obecenstva: Váš diet. likér

jde mi k duhu. A. Kašpar,
bisk. notář a farář v Bohdanči.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knižky4 "8
Th

MOD:In klnar
odborný lékař ženských chorob

a porodnictví

dovoluje si oznámiti zahájení
své lékařské prakse.
Ordinuje od 8 do 9 hod. dopol.

a od 2 do 3 hod. odpol.

v Jiříkově třídě čís. 543 proti
Adalbertinu.

se zárukou neporušenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zercsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

Biskupská knihtiskárna
v, vHradci Králové |v

pabízi své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

PENSIONÁT
Voršilek v České Skalici.

Trojtřícdnísoukromá
dívčíměšťanská škola
německá.

S ní spojenopraktické vzdě
lání chovanekv kursech hospo
dyňských 1 obchodních, jakoži
vyučov. cizím řečem, hudbě,
malbě, ručním pracím atd.

Krásná poloha, velká zahrada,
vzdušné místnosti, vydatná strava.

Školní rok začíná 15. září.
Další zprávy podá ochotně představená.



Číslo 36. , na půl roku 56K—

AAAAAAA444444
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Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s r ©.

v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchodybankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím.
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskýmistroji.strojními oleji
a petrolejem. Inkaso nájmů.

Podporojte podnik českých katolíků!

VYVYVYVYVYVYVÝ

Petrův stolec obsazen.
Před volbou snažili se zarytí nepřátelé církve

různým způsobem „dělati náladu“ dle vlastních
cílů a strašiti katolíky nemotornými vymyšleni
nami. Vší mocí chtěli dokazovati, že nynější vá
lečný stav bude míti veliký vliv na obsazení řím
ského stolce, že kardinálové budou proti sobě
sočiti dle toho, kterému státu který náleží; tedy
— že světská politika mocně zasáhne do volby.
Lidé, kteří stále prohlašují, že církev se nemá
míchati do politiky, hodlali hnáti do téže politi
ky vrchní knížata církevní v době nejkritičtější,
jen aby církev utrpěla veliké rány. Již ty zprávy
byly komické, které sdělovaly, jak diplomati růz
ných států, kteří se sešli za účelem kondolence
nad rovem Pia X., na sebe osobně nevražili, jak
druh před druhem zamračeně uhýbal. Jako by
nebylo známo, že i v čase největších svárů růz
ných států příslušní političtí zástupci zacho
vávají vzornou etiketu — zvláště jestliže si neu
blížili ničím osobně! Vrcholem komiky však bylo
tvrzení, jak i kardinálové (kteří přece války ne
vyvolali) proti sobě byli zaujatí z příčin poli
tických! Tak! Na př. kardinálové francouzští,

V Hradci Králové, dne 11. září 1914.

kteří tolik od zednářských vládců republiky zku
sili, měli se okamžitě rozhněvati na rakouské
kardinály proto, že Rakousko se proti Francii
brání! Ti knížata církevní, kteří na velikolepém
eucharistickém kongrese lurdském zdůrazňovali
lásku .k bližnímu, najednou se měli k radosti
soc. demokratů sami pustiti do velkého sváru!
A na základě dychtivých kombinací již samo
„Právo Lidu“ napsalo, že dojde při volbě k roz
kolu, že budou zvolení papežové dva. Jako by
se mezi uvědomělými katolíky nalezi bláhovec,
který by uvěřil, že za nynější doby by poslou
chali katolíci takovou církevní hlavu, která by
nebyla zvolena řádným způsobem! A jako by
sami kardinálové nevěděli, že společným vrchním
pastýřem naším bude přirozeně ten, na kterého
při volbě definitivní připadne příslušná většina
hlasů!

Všecky dychtivé předpovědi našich odpůrců
zhatil den 3. září. Zvolen papež nejlepší, jakého
si mohou katolíci v nynějších přetěžkých dobách
přáti. Jest zvolen muž života v pravdě apoštol
ského, štědrý, velice bystrý učenec a velice zku
šený diplomat.

Nový sv. Otec spravoval jako arcibiskup arci
diecési boloňskou 7 let s horlivostí nadšenou, tak
že dne 25. května 1914 mu udělil papež Pius
X. kardinálský purpur. Tedy právě nejmladší
z kardinálů postaven v čelo církve v době,
která vyžaduje největší energie. Narodiv se 21.
listopadu 1854 v Janově, dovrší letos svůj rok
šedesátý. Byl miláčkem „velkého státního se
kretáře“, na všecky strany obezřetného Rampol
ly, byl pracovníkem velice váženým i u Lva
XIII. Spojuje v sobě vzácné vlastnosti obou svých
posledních předchůdců.

Nový papež pochází ze šlechtické rodiny
markýzů della Chiesa. Lycejní a gymnasijní stu
dia vykonal ve svém rodišti, kdež také vystu
doval na universitě práva. Když dosáhl dokto
rátu, věnoval se studiím bohosloveckým. Když
dosáhl licenciátu theologie, byl 21. listopadu r.
1878 vysvěcen na kněze. Když absolvoval v Ří
mě akademii dei Nobili ecclesiastici, připuštěn
do sekretariátu pro mimořádné církevní záleži
tosti, jehož tajemníkem byl tehdy Rampolla, jako

praktikant. Když byl Rampolladrienován nunciempro Španělsko, provázel ho Chiesajako důmy
slný pomocník do Madridu. Když byl Rampolla
r. 1887 jmenován kardinálem a státním sekretá
řem, byl della Chiesa povolán do sekretariátu.
V tomto povolání Chiesa postupoval, až dosáhl
hodnosti substituta (zástupce) státního tajemníka.
Dne 16. prosince 1907 byl zvolen za arcibiskupa
bolognského.

Novou volbu provázejí jásotem zvláště ka
tolíci bolognští. Věru nejkrásnější vysvědčení
pro horlivého arcipastýře — manifestační pro
jevy lásky svěřeného stádce, které opravdovou

V těžké době válečné jest katolíku útěchou,
že vnitřní záležitosti církve jsou svěřeny z Boží
milosti zraku nejbystřejšímu. Na lodi Petrově u- E

u
Akciový kapitál K 8,000.000-—.

" Prodejna c. k. třídní loterie.

provádí veškeré

Inserty počítajíse levně. Ročník XX

jal se vrchního řízení muž nejpovolanější, který
se nezalekne ani největšího přívalu zpěněných
vln. Kymácí se vážně loď té Francie, která hle
děla potopiti loď církve. I v pyšném dubovém
kmeni ruského carismu, pronásledujícího kato
licismus, ozývá se povážlivý praskot. Ale církev
za tohoto chaosu spěje pod pevnou rukou vzne
šeného vládce církevního vstříc lepším dnům.

Proto ze srdce naplněného jarým nadše
ním zaznívá k neviditelné nejvyšší hlavě církve,
k stupňům trůnu Kristova vroucí naše prosba:

Benedikta Patnáctého, Bože, žehnej, za
chovej!

Volné listy.
Český národ a válka.

Zabaveno.

a nejnověji o věci promluvila
stojí po boku s námi. Na to nesmí sev Ně
mecku zapomenouti. Mnohé odcizenímezi
Němci a Slovany bylo patrným v říši, ale ještě
větší byl rozpor mezi Němci a Slovany v Ra
kousku. Právě tak, jako společně prolévaná krev
omyje chyby minulosti, tak chceme i my
v budoucnosti se rozpomenouti na
dnešní dni audržeti mezi oběma kme
ny srdečnou důvěru, jež v těchto dnech

Vklady přes K 30,000.000—.

Bezpečné uložení vkladů.

KE



mezi námi povstala, nechf budoucnost přinese
cokoli.“

Důležité myšlenky projevu tohoto píšeme
písmem proloženým, protože týkají se paměti.
V dějinách národů zaznamenány jsou na mnohých
místech přehmaty a osudná provinění proto, že
se násilně umlčovala pamět, která jest strážcem
svědomí. Zapomíná rád jednotlivec, a nedostatkem
tím strádají i národové. Proto důrazně pravíme:
nezapomínati! Přijdečas a dostaví se snad
potřeba, kdy všech těch uznání se strany ně
mecké budeme se dovolávati jako bezděčných
projevů pravdy, jež hlásí se ke slovu v dobách
vážných a jež žádá, aby o ní bylo uvažováno a
aby dle ní řídili se vedoucí politikové a státníci.
Ano, národové slovanští prolévají krev svou zá
roveň s Němci, vůči nimž a vůči celému světu
zdůrazňujeme, že synové českého národa nebijí
se za zájmy myšlenky specielně německé, nýbrž
statečně zápasí toliko a jedině za silnou
Habsburskou říši, ve které máme svůj domov a
ve které usilujeme o svůj přirozený rozvoj a
dobré své právo. Projevujeme přání a chováme
naději, že vojínové čeští svoji udatnost zacho
vají až do konce a že pak zazáří plným jasem
pravda,jak rakouští generálové v do
bách kritických na českého vojáka
mohli spoléhati. — Sluší dodati, že sama
vídeňská křesť. sociální „Reichspost“ zasypává
nyní věrnost a udatnost českých vojínů nadšenou
pochvalou.

Pohroma Francie. Nepřejemeneštěstí žád
nému národu a tedy ani Francouzům, ale spatřu
jeme v nich poučný doklad, v jaké smutné konce
dospěje národ, jenž stal se loutkou hesel, jejichž
nebezpečenství sousední národ německý usilovně
od sebe odvrací a jejichž jedovatě opojné vůně
nechce se nadýchati. Národové zajisté žijí ideami
a myšlenkami, které hnětou buď živný chléb
vzrůstu a požehnání, nebo příjemnou a trvalou
narkósou rozleptávají veškeré jejich ústrojenství.
Francie po porážce r. 1870 měla zajisté nejži
votnější důvod, aby bedlivě zkoumala své chyby
a nedostatky, Francie mohla velmi dobře roz
poznati, co jest jí ku prospěchu a Co jest jí na
Škodu, ale nedovedla toho. Aco jest nejsmutnějšího,
ve Francii nebylo áni jednoho člověka, který by
s vážností proroka a autoritou vůdce zakřikl ro
dáky, že cesta, po které se zaslepeně ženou,
ústí do propasti. Původně začalo se s hesly,
která vyskákala z hlav. encyklopedistův, a
s myšlenkami, kterými duševně žila „velká re
voluce“, a potom, když státní a společenská
soustava došla jakého takého ustálení, jedovaté
prvky idel Rousseauových a Voltairových nejen
nevyprchaly, ale ve zjemnělých formách pěstovaly
se i literálně. Odtud materialistický atheism vy
víjel se v životní názor, jehož hlavními značkami
jsou rozkošnictví, povrchnost a lehkomyslnost
ke všem velikým pravdám a zásadám a odtud
veliký nedostatek silné mravní vůle. Francouzové
prospívají ve vědě, mají dokonalé zbraně, vy
nalezli torpédo, podmořský člun, dali rozmach
vzduchoplavbě, ale tam kde běží o životní kázeň
a pevnou vůli, projevují se politování hodnými
slabočhy. Francouz nestará se, zda vtipem a
posměchem zboří, co milionům lidí jest smyslem
života, jen když vyhoví okamžitému nápadu a
touze po duchaplnosti. Francouz jest pln velikých
slova frasí, dovede hovořiti i o vážných životních
pravdách, ale v praksi se jimi nespravuje, jest
-motýlem, jenž žije ze dne na den, sem a tam

prudším závanu větrů jest smeten k zemi.
J. žádného národa nelze tak určitě stopovati ú

Činky revolučních a atheismem zabarvených zásad,
jako ve Francii. Všechna ta francouzská prcha

vost, kolísavost a lehkomyslnost jest zřejma kaž
dému pozorovateli, jenž přemýšlel o sociálním a
politickém životě národa, jenž se svým nadáním
spojuje též mnoho nedostatkův a mravních
chorob.

Vzpomeňmesi-také,že důležité minister
stvo vojenských věcí ve Francii na úžas
všech rozumných lidí svěřováno bylo laikům,
kteří o odboru svém neměli ani po
něti a kteří byli buď směšnými figuranty, nebo
obtížnou překážkou, a máme opětně doklad, že
svoboda a francouz. lidovost byla vlastně bezhla
vostí. Svoboda a demokr., které „ve veliké revoluci“
se projevovaly velikýmičiny a zhotbnými krvavými
zločiny, proměnily se v nynější Franci v nástroj
národní sebevraždy. Hledíme-li k zásadě, že dějiny
jsou osvětlenou zkušeností a školou budoucnosti,
dovedeme také náležitě oceniti všechny pokro
kářské lidi naše, kteří chodili pro rozum do
Francie a kteří duchem nynější dekadentní spo
lečnosti francouzské snažili se prosytiti život
český a vtisknouti mu povahu a cíle, které ne
znamenají než zhoubu a rozklad. Či nejsme po
dobni Francouzům již v tom, že ve vůdčí úlohy
vetřeli se v národě našem sobečtí mluvkové, u
nichž zvučná hesla stala se jen pláštíkem pro
spěchářské vypočítavosti? Nebo možno naši de
mokracii po nejedné stránce nazvati jinak, než
chvástokracii? A nerozhlodala již francouzská
skepse, českými papoušky do naší vlasti přesa.
zená, ony mravní a náboženské základy, na nichž.
budovali svůj život naši slavní předkové a v je
jichž vědomí záleží pravá důstojnost a velikost:
člověka? Jestliže jest pravda, že lidstvo jest
myslitel, který se stále učí, pak neměně jest
pravda, aby se učil i náš národ z události, které:
jsou důsledky určitých příčin a částmi obec
ného postupu. . "I

Zvláštní znamení. Válka způsobili. že
dohled na tištěné a mluvené slovo jest přísnější,
nežli před tím. Bdí se nad tiskem, aby nepro
zrazoval pohybů vojsk a nepřinášel myšlenek,
které by jakýmkoli způsobem rozrušovaly mysli
obyvatelstva a podlamovaly odvahu vojáků, ubí-.
rajících se na pole bitevní. Řekněme zátrátka, že.
dnes myslí toliko vůdcové a jejich pláněm že
musí sloužiti celé státní těleso. Chápeme všechna
přísná opatření, která obmezují svobodu, v kon
stitučním státě jindy obvyklou, a která mají ve
liký cíl na zřeteli, vítězství našich zbranf. Schva
lujeme tedy i censuru, jež brání všelikým proje
vům, rozrušujícím společnost, neboť armáda musí
míti hlavní oporu v klidném a. jistém působené
správního aparátu.

Zabaveno.

Zabaveno.

F .

Ustava. Ve-válečné době této nejednomu
prozorovateli zajisté vytanula na mysli: otázka,
Ictará forma státní. jest nejvhodnější, a. nebude
tedy od: místa, jestliže několika poznámkami
© věci se zmínitne. Nelze popírati, že v myslích
evropského obecenstva jeví se značný proud pro
republiky, a nechybí nadšenců, jimž republikán
ská státní forma-jest neměnitelnou pravdou, ale
theorie i prakse dosvědčují, že otázka musí se
řešiti jen podmínečně. Jedno a totéž: zřízení ne

; hodí se zajisté pro všechnyzeměa národy. Bylo
„bybláhovostí, kdyby chtěl někdo určitý šat nebo
jistý. způsob. života odporučovati pro všechny
di a kraje: Ústavy možno nazvati politickým

, krojem toho. kterého národa, neboť jako jednot
Bvci, tak i národové co do vzdělanosti, povahy
a potřeb welmi se od sebe liší. Ustava, která
jednomu národu prospívá, jinému státu může
nejvíce škoditi. Ye prospěch republiky se říká.
že nosič státní meci, totiž lid, v:republice všechno
lépe zná, než jednotlivý monarcha. Mnoho očř
vidí. prý: více, než oči dvě. Po zkušenosteců,
kterých kulturní lidstvo z politických dějin Si na
shromáždilo, jsou takové důvody již dávno
zastaralým brakem a bezvýznamnou
veteší. Víme dnes již dobře, že v amerických
republikách voli po většině:dolar, a co užitečného
a účelného. v republikách těch se pořizuje. ne
vychází z popudu obecného nosiče
státní moci, z lide totiž, nýbrž z roz
myslu předních státníkáv a politiků. Tvrzení pak.
že mnoho očí více vidi, než dvě, hodí se snad
pro okolnosti, kde běží o patření na věci hmotné,

jnikoli však pro počiny státních a politických za' řězení, kde s prospěchem mohou se uplatniti
| zase jen důmysl a rozhled vynikajících jednot

livců. Naopak jsme toho svědky, že republiky
tím více strádají, čím větší jest vliv lidových
vrstev na důležité státní otázky, zákon a správní
opatření. >

Důkazem toho, jak mnoho očí bystře vidí,
jsou ukázky z nedávných voleb v republice
francouzské, když běželo o tříletou vojenskou
službu. Ačkoli za evropského napětí šlo 0 0
obranu země, přece vyskytlo se množství lidí,
kteří měli více na zřeteli své vášně, než důle
žitý národní a státní zájem. Jest zajisté ve Fran
cii dnes dosti hlav, které v rozháranosti své
vlasti touží po vládě rozhodného panovníka. O
statně v republice francouzské mení nosičem
státní moci lid, nýbrž mocní kapitalisté, kteří
zlatem svým zájmů podřizují voliče, poslance a
ministry, jinými slovy ve Francii rozhoduje oli
garchie, která v dějinách vůbec má nejsmutnější
pověst a jméno. Řekněme zkrátka: povaze fran:
couzského lidu státní forma republikánská ne
svědčí. Jako po vřavách a -rozkladu „veliké re
voluce“ přišel Napoleon, tak po zjevné státní ma.

domoci nynější pro Francii bylo by požehnáním,.
kdyby se umoudřila a nastolila na trůn svých
bývalých králů moudrého a silného panovníka..



V sěchvapublikách,kde dosahuje se účetu
státníhe,jímž: jest záruka přáv:a, Svornost a po
řádek mezi Gbčany, nejpřednější zásluhu o tyto,
prospěchy má rozšafný prešide:nt se svými rádci,
což děje se podobným způsobem i v konstituční
mosarchš, kde nerozhodujepanovník sám, nýbrž.
po úradě s meudrými rádci, kteří zase musí se
ohlédati na lidové zastupitelstvo.

Nejvyšší moc, spojená v jedné osobě, dá
>váuláfě cjedotnost, rychlost rozhodnutí, sílu.

a důraznost provedení, což dídežito jest jateno- '
vitě v débách %kritických,sa pijklad v Čas vášky.
Republika naproti tomu-bývá zmítána vášnivým
bojem stran, její veliké podniky bývají zdržová
ny, protože rychlé rozhotimstí pro leckteré úmysly
bývá nemožno. Pravda, že veliká moc uložená

- v ruce jedné osoby, která jsouc člověkem, po
drabena -jest vždy slabostein, může se zvrhnouti
ve Vládu choutek a zvůle jak panovníka, tak
jeho :mitáčků, aale to přiházeti se může jen tam,
kde panovník -vládne absdlutně. Za nedostatka:
lidevého zastupitelstva v menarchií absolutní pro

- vádí -svau libowůli úřednicdtvo,a odtud rodí se
v aemi stakové násilí vůči poddaným a poruše
nost, která ohkadává základy států a která pře

ných sil.
"Opdkujíceíhlavní sryšlenky, tvrdíme, že re

. publika není „neměnitetným článkem politické

několik národů spejeno jest v céldk,nejvhodnější

panovníci se stále -nestřidajía v niž dlužno sta
«rati se o to, aby následník tránu bez stranných

. vychov.
vo ke všem 'byly vůdčí: hvězdou jeho vladařské

„ činnosti.

Dokonaléopravyapoziaoování

oltářů, kazatelen, soch atd.
provádí

Jos. Řehna, ij.A.Onti,
odborné pozlacovačství a polychromie

wIKutné FXoře, Havl.nám.15b.

Umělá polychromie
soch a křížovw.cest.

Návrhy s rozpočty zdarma.

Na.skladě kříže náhrobní, nástěnné a všeho druhu
|| rámce a obrazy. ORP“ Založeno v r. 1868.

Průběh války.
„Dne.3.září stříleli Rusové na opevnění, zříze

jná v šimokém okruhu kolem Lvova. Aby bylo u
„hájeno nechráněné město před bombardováním,
vojsko naše vyklidilo Lvov v plném pořádku. Do
šlo jenom k nepatrným potyčkám předních stráží.
Vojenským operacím naším tím nebylo ublíženo,
protože již dávno před tím se pamýšlelo na opuš
tění Lvova g příčin širokého plánu strategického.
Armáda Danklova ocitla se v novém boji: jeden
ruský útok by! odražen velice krvavě. Naši zajali
při tam 600 Rusů.

Dne 9. zahájena nová veliká bitva u Lvova
maší ofeasivou. Ve dnech odpočinku byly učiněny
významaé přípravy všeho druhu, tak že bylo mož
no přikeečiti k útoku proti hlavním silám ruské
linie.

Z obvodu armád Daaklovy a Aufflenbergovy
bylo odesláno do 4. září 11600 ruských zajatců a
hlášeno dalších 7000. V bitvě u Hučvy ukořistili
naší 200 děl a mnoho jiného válečného materiálu. Z
Berlína toho dne hlášeno, že vítězící generál
Hindenburg zajal na 90.000 Rusů.

Dne 4. září sděleno, že naše 3. horská brigáda
podniklaútok na Černohorce stojící u Blelečea po
několikadenním boji zahnala černohorskou přesilu
s výšin. Bylo dobyto většího počtu černohorských
těžkých děl.

Dne 7. vydalo naše vrchní velitelství tento
Tozkaz: Jest mí zvláštním potěšením oznámiti, že
asi 4000 mužů srbského vojska bylo zajato při po
kusu proniknoutl východně od Mitrovice do naše
ho územi. Při této příležitosti ukořistilo naše čac
ké vojsko na jihu také srbský válečný materiál.
Budíž ihned vyhlášeno. Arcivévoda Bedřich, gene
rál pěchoty. — Pak došla zpráva, že zajatých jest
na

o

Dne 8. sděleno, že u Lvova Rusové strategic
kého úspěchu nezaznamenávají. V Haliči opět na
stale nádherné počasí, což přispívá k zotavení
mužstva. Příští události možno plným právem oče

kávati s důvěrou. Lze očekávati, že vítězným
protiútokem naše armáda brzy Rusy z Haliče vy
pudí.

Dne 10. sděleno, že při tom boji byla zničena
celá timocká armáda, čítající skoro 16.000 mužů.
Veliká část byla bdělým naším vojskem pobita,
část se utopila a veliký díl zajat. Do Srbska ne
vrátil se z timocké armády nikdo,

MHrancouzská vláda v ty dni začala již praco
vati po svém odjezdu z Paříže v Bordeaux. —

„Němci po dobyti Oivetu zahájili úspěšný pochod
ma Páříž. Několik francouzských pevností vzdalo
se bez boje. Staroslavná Remeš vydána Němcům
bez boje. Němci v ní ukořistili 20 létadel a rmož
ství motorů. Do 4. září armáda Kluckova již har
covala až k Paříži. 5. září veliká síla něrneckého
"wojska-se nacházela již u obcí Creil a Seulis, asi
-45 km od Paříže. Francouzi k vůli obraně svého
města vykáceli částečně Boulognský lesik a pobo
ili mndho budov kolem pařížského opevnění. Na
pařížských silnicích zřízeny barikády. Dne 8. září
Němci stanuli již 20 km před pařížskými pevnůst
kami. Z Paříže prchaly stále obrovské davy. Jest
tam obava před revolucí, poněvadž hladoví 600.000

nezaměstnaných. Také v Lyonu začay nepokoje.
— Západní vojsko německé překročilo Axonu a

za pomoci čet verdunských odporovala armádě
korunního prince německého, byla odražena. Ve

couze. Na východě vítězil gen. Hindenburg. Zajal

Dne 6. Němci postoupili severozápadně od

verpská jest obkličována, belgické vojsko, které
medaleko Wetterenu udeřilo na Němce, musilo
couvnouti před přesilou. — V Marseillu bylo vylo

oi Paříže zuří bitva.
Státní tajemník anglický pro zahraniční zále

Žitosti Edvard Grey, jakož i velvyslancí francouz
skf“ a ruský podepsali dne 6. v Paříži toto prohlá
šení: »Zmocněni příslušně svými vládami, podá
valí podepsaní toto prohlášení: Vlády velfkobritská,
francouzská a ruská zavazují se navzájem, že ne
ujednají za nynější války žádný separátní mír.
Tři vlády ujednávají úmluvu, že při příštím vyjed
návání o mír nebude moci žádná ze spojeneckých
mocností klásti podmínky míru, aniž by se dříve
nedorozuměla o tom s každým z obou | druhých
spojenců.«

Dne 5. září z velké francouzské pevnosti
Maubeuge padly dvě pevnůstky a spojovací opev
nění. Město začalo na několika místech hořeti.
8. září již se pevnost Maubeuge vzdala. Do rukou
Němců padlo na 40.000 zajatců (mezi nimi 4 gene
rálové), mnoho děl a jiných válečných potřeb.

Němcům se vzdala i města Lille a Rouen. Nan
cy a Belfort jsou silně bombardovány. První 1
druhá obranná linie proti Němcům naprosto zkla
maly. Dne 9. sděleno, že východně od Paříže zuří
veliká bitva.

V těchže chvílích Němci zahájili obstřelování
Ostende. Když porazili Belgičany u Melle, přitáhli
k samému Gentu, který se jim vzdal bez boje.

Dne 3. spojená vojska trojdohody | opustila
francouzský přístav Boulogne-sur-Mer (na pobře
ží Atlantického oceánu proti Anglii). — Dne 5.
sděleno. že anglická vláda vyzvala rakonsko-uher
ské a německé zástupce, aby do 24 hodin opustili
Egypt. — Anglický výzvědný křižák >Pathfinder«
narazil u Newcastlu na minu a potopil se.

Kulturní jiskry.
Karakteristika papežova. »Tribuna«na

psala: »Svaté kolegium zvolilo papeže. který
svou diplomatickou zkušeností a svojí biskup
akou praxí skýtá bezpečné záruky, že ve velmi
těžkých dobách. jež ofrkev prožívá, se osvěděí«.
»Giornale d'Italia« praví: »Za volbu nového
papeže dlužno děkovati především jeho dobrotě.
Byl zvolen, aniž by se byl nějak o zvolení při
čiňoval. Obě strany ve svatém kolegiu soustře
dily na něj své hlasy. Není ani nesmiřitelný,
ani nezašel v opačném smyslu daleko. Jeho
zvolení jest dob kompromisem.«

tím jsou lidé učenější, tím méně si roz
umějí. Právě to jest výmluvným vysvědčením
trvalé lidské křehkosti a slabin lidských počinů,
Přední filosofové potírají se vášnivě jak meta
fysickými zásadami tak přibíráním dokladů
z praktické zkušenosti. I mezi diplomaty jednoho
státu rozcházejí se politické názory cestami nej
různějšími ve chvílích nejkritičtějších. Přední
vojenští odborníci ve Franeii právě předešlý
měsíc vedli mezi sebou tuhé spory. když jim

p německé vojsko přiklídalo dýku k samémurdlu. Mezi umělci planou boje o nové směry
tím vášnivěji, čím hrději ae tvrdí, že umění po
kračuje. Theologové, kteří neuznávají jednotné
viditelné autority, svými spory zabředli tak da
leko, že šíří obecnou pochybovačnost; čím jsou
svobodomyslní bohoslovci učenější, tím více
rozmnožují zmatky. Z paedagogických učených

hádek zrodil se docela pokrokový návrh, aby
dítě se učilo samo a sice tomu, co jeho dušička
sama za dobré uzná, tedy zase jakási forma
negace. Pozorujeme-li úporný zápas Titanů,
vidíme-li, jaké zpousty natropí boje různosměr
ných zásad, dostavuje se otázka: Neníčasto pro
positivní rozvoj lepší jíti společně za autoritou
poctivou, která třebas nevyniká ženiálním ostro
vtipem, než dopouštěti, aby haroovníci různých

„směrů kupili zříceniny na zříceniny? Hejna
špačků pracují k ochraně svého rodu svorně a
účelně, osada malých mravenců jednotným roz

vrhem práce a podčninosí trvá a množí se.Čím však jsou lidé učenější a bystřejší, tím ne
snadnější jest mezi nimi dorozumění, tím více
rozptylují a práci jiných ruší. Kdo objevíkou
zelnou řeč,kterou by se konečně emluvili všichni
k jednotné úspěšné práci?

Milionové armády. Někdo se domnívá,
jak obrovskou plochu by potřebovala milionová
armáda, i kdyby stál muž vedle muže. Leč pozor,
odhad od oka klame důkladně! Vidíme-li při
některém sjezdu průvod 10.000 lidí, žasneme,
jak jest dlouhý, jaký čas to trvá, než všecky
čtyřstupy přejdou! Když však celý obrovský
dav shromáždí se na jednom místě — na př.
před řečništěm, divíme ee znovu, jak z dlouhého
řetězce stal se pojednou poměrně skrovný tábor.
Kdybychom čtyřstupy řadili netoliko za sebou

jak malá plocha stačí pro umístění obrovského
počtu lidí, chtějí-li tito státi těsně druh vedle
druha. Leč počítejme! Tisío metrů čili kilometr
jest vzdáleností nedlouhou. Myelíme-li si čtve
rec, jehož strany jsou dlouhé jeden kilometr,
obsahuje jeho plocha jeden milion čtverečných
metrů. Jestliže bychom na každý čtverečný
metr postavili jen dva vojáky, vešla by se na
celý čtverec armáda dvoumilionová. Tedy plo
cha, na jaké jest rozložena menší vesnice, by
pojala dobře čtvrtinu obyvateletva celého čes
kého království Na rozlohu maloměsta by se
vešlo téměř všecko české obyvatelstvo. Vidí
meli veliké proudy lidí v Praze na Příkopech
nebo na Poříčí, vzpomeneme-li, jak obrovský
počet kromě toho hemžení tráví v domech o
několika poschodích, tu by se nám zdálo, že
všecko občanstvo pražské vtěsnalo by se při
generalní prohlídce sotva na třetinu rozlohy
veleobee Pražské. Zatím však by se mohli shro
mážditi na Václavském náměstí. Praha je roz
ložena (se svými osmi čtvrtěmi) na ploše 3355-2
hektarů, oož činí 38-552 čtver. kilometrů. Po
čítáme-li na každý čtverečný metr dva lidi,
vešlo by se na plochu rovnající ee rozloze
Prahy přes 67 milionů lidí, čili obyvateletvo
celé říše Rakousko-Uherské s ohyvatelstvem
Bulharska, Belgie a Nizozemí. A nebo: na roz
lohu Prahy by se vešli všichni obyvatelé říše
Německé s obyvatelstvem dánským. Počítáme-li,
že nyní všeho lidstva jest 1600 milionů, vešlo
by se všecko na 800 čtverečných kilometrů,
k čemuž by stačil jedenáctý díl starého území
Černé Hory (před balkánskou válkou). Jinými
slovy: všecko lidstvo by se vešlo na menší plo
chu, než jsou dvě česká okresní hejtmanství,
stačila by mu rozloha, zabírající pětašedesátý
díl plochy českého království. Zkrátka v jedi
ném malém lesíku jest daleko více mravenců,
než lidí na celém světě. Tedy milionová armá

da, Da byla rozložena ve čtverci, nezaujalaby příliš velikou plochu, i kdyby mezi jednot
tlivci byly větší prázdné mezery. Něco jiného
však, rozestaví-li se veliká armáda do bitevní
čáry. Tu 20 až 30 tisíc vojáků utvoří hned ře
tězec dlouhý až 20 kilometrů. Čteme-li, že bi
tevní fronta jest dlouhá až 200 kilometrů, ne
smíme hned mluviti o milionech bojujícíhomužstva.

Balamucení fraucouzakého lidu za válkyr. 1870. »Demokratioký«intrikán NapoleonIIŤ,
který se vyšplhal k nejvyšší moci právě pokry
teokou starostí o zachování republiky a lido
vlády, sliboval veliké vítězství francouzského
vojska nad Němci. Němoi za deset dní měli již
na hranicích 60.000 mužů, kdy ještě armáda
francouzská nebyla dostatečně zmobilisována.
Válečná vyhláška Napoleonova uveřejněna dne
23. července, ale teprve 2. srpna tři divise fran
oouzské pokusily se o ofensivu naproti pruské
mu Saarbruku. Ovšem 2.000 německých vojínů
byly snadno s výšin sehnány Z toho udělalo
vrohní velení veliké vítězství, hlásalo se, jak
U"tatečněai vedl císař i jeho syn. Prý nadešla
odveta za Waterloo, ve třech měsících stane se
Prusko pouze zeměpisným pojmem. Tu však
200.000 německých vojínů dne 4. srpna pora
zilo divisi armádního sboru Mac Mahonova. Po
ražené vojsko oouvlo a utržilo novou porážku
u Wěrthu dne 6. srpna. Současně byl poražen
sbor generála Frossarda. Generál Bazaine, ačkoli
byl vzdálen pouze tři hodiny cesty, nepřispěl

svému kolegovi napomoe. Tu právě den poprohrané bitvě u Weissenburgu oznamovala
vláda, že se zdá, jako by ahtěl nepřítel podnik
nouti na úšemí francouzském něco, 00 by
Francii poskytlo velikých prospěchů strate

gickýeh.Dne 7. srpna osnamováno v Paříživo



liké vítězství Mac Mahona, kdy tento ohudák
ustupoval k Chalonsu. %Xastalyveliké výbuchy
radosti v celé Paříži. Za několik hodin však již
snímala Paříž slavnostní prapory, neboť se do
věděla, že byla balamucena. Ministerstvo vnitra
na dotazy krčilo rameny a zpěčovalo se vy
světlovati. — Když pak po Jobových zvěstech
žádalo občanstvozbraně, ujišťoval ministr války,
že do 12. srpna postaví do pole 150.000 vyovi
čených bojovníků a do konce měsíce 400.000
ozbrojenců, tak že s národní gardou bude míti
Francie dva miliony branců. Tak se měly uklidniti
zástupy, které již již hrozily revolucí. Také se
lhalo, jak Italie nabízí 100.000 bojovníků. Pr
také Rakousko na obranu francouzských zájm
již soustřeďuje vojsko na pruských hranicích.
Car ruský docela prý již poslal ke hranicím
pruským 300.000 bodáků. Ale lid francouzský
přestal brzy důvěřovati velikým klamům, pro
tože tyto byly vymyšleny velice nešikovně —
zrovna jako v době přítomné.

Z říše spiritismu. Spiritisté tvrdí, že prostřed
nictvím medií se dochází k hmotným i duševním
projevům duchů. Nyní mnichovský lékař Schrenck
Notzing vydal objemné dílo, v němž dokazuje
možnost nadpřirozených materialisačních zjevů
spiritistických, které se dokonce vyznačují živým
pohybem a zase mizí tak tajemně, jak se ukázaly.
Leč proti této knize vydala dr. med. Mathilda v.
Kemnitz úvahu »Moderne Mediumforschung«. U
kazuje, že zjevy uváděné jako důkazy isou výrob
kem podvodu. Na př. hmota z úst vycházející a do
úst znovu vtažená byla buď uschována v ústech
anebo obratným způsobem přežvykování na Čas
vpravena do zažívacího ústroji. Spisovatelka sama
dobře pozorovala polykací pohyby media, třebaže
se rty nehýbaly. A o tom mediu se tvrdilo, že spí!

za hlavou media jako prý materialisace duchovy
činnosti, byl prostě ústřižkem záhlaví týdenníku
ale Miroir« (ir bylo zakryto hlavou media), který
brzy po odhalení úpravu písma změnil. Mluvilo se
o podivuhodné třetí ruce media. Leč aby skutečná
ruka media (které mělo spáti!) mohla pracovati,
byla třetí ruka napodobena jakousi látkou, kterou
možno | spolknouti. — Jindy třetí ruka, která
Schrenckovi šátek odebrala a snažila se i zachytit
nabízenou cigaretu, byla vlastně nohou media.
Ukázalo se zjevně, proč Schrenck hlásal, že k vůli
zdaření nadpřirozených zjevů jest zapotřebí černě
potaženého neosvětleného koutku pro medium o
děné černým trikotem, proč bylo ostré červené
osvětlení hlediště, proč černou záclonu smělo pou
ze medium poodhaliti. Na zácloně totiž vyzkoumá
ny po dokončení výstupu dírky od špendlíků, jimiž
byl »materialisovaný« papír s obrázkem přišpend
len. Jakmile se pohybovala opona, pohyboval se
ovšem i obrázek jako »živá« materialisace. Červe
né světlo ovšem bylo velice praktickým prostřed
kem. aby taje eskamotérské produkce nepostřeh
ly oči přímo. Když však.materialisace byla za
chycena kinematografickými snímky, učiněnými ve
světle magnesiovém, poznala se podvodná manipu
lace velice jasně. Ačkoli vážným pozorovatelům
nebyla poskytnuta příležitost ke kontrole vše
stranné a důkladné, přece jenom hravě dokázali.
že »nadpřirozené« objevy dvou příslušných medií
jsou vesměs podvodem.

V době, kdy tolik úskočně jsou napadány zá
zraky“turdské, jest věru velice významno, že od
půrci zázraků skutečných dávají se balamutiti oby
čejnými eskamotéry. A tito eskamotéři přece nad
to přistupují k svým činům se zcela jinou průpra
vou, než katolický (často velice prostinký) mrzák,
který beze všech umělých prostředků důvěrně
svůj osud svěřuje výhradně moci Boží. Naši pro
tivníci nechtějí uznávati katolických důkazů o
nadpřirozenu, ale na druhé straně jsoucnost nad
přirozených zjevů dokazují zbrklými hokuspoku
sy a podvodnou eskamotáží.

Marxistický učenec o křesťanství. Profesor
M. Tugan Baranovskij ve dvou petrohradských
přednáškách poctivě přiznal. veliký prospěch ná
boženství křesťanského pro lidstvo. Pravil, že
epikureismus a budhismus jsou ukončenými názory
světovými. Epikureismus jest názor positivní a
zakládá se na osobních rozkoších. Budhismus jest
negativní, mystický, a považuje lidskou osobnost
za přízrak. Oba názory však vedou k smrti: epi
kureismus proto, že ve skutečném životě jest více
útrap než rozkoší, budhismus proto, že zavrhuje
život. Křesťanství zaujímá mezi těmito směry: pro
střední místo, jest jedmým náboženstvím světa a
jen ono má jasnou představu o rozdílu dobra a zla.
Proto má rozhodnou přednost, hraje vznešenou
úlohu v lidské společnosti. Úkol ten pak se nedá
srovnati s ničím jiným. Křesťanství vtisklo hlubo

-kou pečeť všem stránkám vzdělanosti. Naše doba
spravedlivě se může nazývati křesťansko-individu
alistickou. Křesťanské pojímání osobnosti se liší
od positivního tím, Že v positivismu na předním
místě stojí zájem sobecký, vedoucí k boji všech
proti všem, křesťanství však pohlíží na osobnost
jako na živý zázrak, na vyšší, absolutní hodnotu
a proto v popředí staví rovnost osob (lidé Jsou
syny Božíři)/a tudíž svobodnou, bratrskou Spo
lečnost. Proto demokracie a socialismus nemohou

býti založeny na positivní, nýbrž pouze na křesťan
ské idei osobnosti. Socialismus jest spojen s ide
álem rovnosti, ale rovnost nemůže býti odvoděna
ze zkušenosti a rozumu. Ani věda ani logika pojmu
toho odvoditi nemohou, nad to estetika jím pohrdá.
Odejmeme-li od socialismu ideu rovnosti (která
vědecky nemůže býti podepřena), jako nezbytné
podmínky ke skoku z říše nutnosti v říši svobo
dy, socialismus se stává pouze nezbytností, za niž
nebojuji. Ideál současné kultury jest: sloučení svo
body s rovností, individualismu se socialismem a
tento ideál spočívá na křesťanských | základech,
které zavrhuje světový názor positivistů. Proto
evropský socialismus svými ideami vrací se ke
křesťanství. — Tyto zdůvodněné myšlenky Bara
novského jsou přísným soudcem demagogů, kteří
staví své protikřesťanské rejdy na mátožných
fantasiích, na nevědeckých ©vymyšleninách, dle
nichž praktický sociální život širých vrstev se ří
diti nemůže.
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ŠKOLNÍ
KNIRY

pro školy obecné a měšťanské dívčí jakož
i chlapecké, užívané v Hradci Králové,
dle předepsaných vydání. dostatečně na

skladě; — úžívané

školní sešity,
jakož i veškeré ostatní

psací a kre
slicí potřeby

lze obdržeti ve

Družstevním
knihkupectví

a nakladatelství
s v Hradci Králové ::

(Za válečného ruchu.
„Pařížští soc. demokraté vydali v pátek

dne 4. t. m. manifest tohoto znění: »Pařížané!
Paříž stojí tváři v tvář nepříteli. Paříž bude
tím neméně hrda na svou minulost, Paříž vy
koná také v nemenší míře avou povinnost. Paříž
důvěřuje s chladnou krví: svému vojsku, které
bude ji chránit, zachová úplný klid, mysl a
vytrvalost, jak toho potřebuje. Sociálně demo
kratická strana obětovavší všecko, co mohla,
stojí teď úplně na straně vlády republiky. So
oialistická federace Seiny konati bude dále
svou povinnost a žádá své stoupence, všecko
dělnické obyvatelstvo, aby pracovalo pro vlast
všemi silami. Gustav Hervé vyslovuje v- listě
Guerre sociale plnou spokojenost s tím, že vlá
da odjela do Bordeaux. Na adresu generála Gal
lieniho Hervé napsal: »My rádi zasáhli jeme
v roce 1792, ježto nás král zradil. Také4. září
1870, dva dny po Sedanu, jsme vystoupili, jež
to císař kapituloval a tehdy nebylo žádné vlády.
Dnes, kdy věci jsou zcela jiné, jsme odhodláni
nerušit veřejný pokoj.«

Kdo chce míti z války největší kšeft. Galerie
podvodných židovských dodavatelů jest obohace
na Židovským klerikálem Bedřichem Rothem z
Něm.Brodu. Místní »Sázavan<o tom napsal: »Kro
nika místních týdenních událostí, o něž jinak klesl
zájem veřejnosti na nulu vlivem světových váleč
ných dějů, vykazuje V tomto týdnu kromobyčejný
případ, kterým vzrušen byl ne snad jen Německý
Brod, ne jenom nejbližší okolí, nýbrž, jak komen
táře denních listů ukazují, všecek obchodní náš
svět. Zatčen byl majitel firmyJ. Roth, p „Bedřich
Roth, k vůli ošklivé a pro svědomítého člověka ne
možné věci, pro falšování potravin, zejména u
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vojenských dodávek. S ním zatčen byl i obchodní
jednatel jmenované firmy p. Bažant. S p. Rothem
utkala se V těchto časích již jednou veřejnost a ze
jména obecní a politický úřad; kdyžtě ohlášena
byla mobilisace, byl p. Roth první, který bez pří

činy Jal se vyháněti ceny požívatin do nebezpeč
ných výší, a bylo tu třeba energických kroků, aby
zapovězené tyto cesty aspoň z části opustil. Již
tehdy vzbuzovalo údiv, že p. Roth, člověk velmi
bohatý a representant korporací (byltě členem
městské rady, okresního zastupitelstva, starostou
náboženské obce židovské, starostou obch. gre
mia), které svůj vliv právě uplatňovaly ve sna
hách nesoucích se za zmírněním bídy a nedostatku
mobilisací povstalých, blamoval svou činností hu
manní akce těchto korporací, ačkoli mnohde a ze
iména obecní správou byl varován. Rovněž pan
Roth, a to ještě nedávno, varován, kdyžtě se pro
slechlo, že mlýnské jeho výrobky | neodpovídají
kvalitativně kladeným požadavkům, jenže tehdy
to ještě všichni jeho překupníci, až na jednoho, za
přeli. Nyní byl proto zatčen. Vojenská dodávka
shledána závadnou a okamžitě nařízeno zatčení
majitele firmy, zjištění a zabavení zásob a ještě
jiné represalie. Pan Roth, dosud muž zdejší spo
lečnosti, bude se zodpovídati za trestní delikt oškli
vé povahy a, jak řečeno, pro delikt muže jeho vý
znamu nedůstojný. Trestní rozsudek předchází už
odsouzení morální: neboť chtíti těžiti z neštěstí a
bídy, chtiti množiti pozemské statky z hladu vo
jáků — to není lidské jednání. Pan Roth byl ve
čtvrtek od okresního soudu v Něm. Brodě dopra
ven do Kutné Hory.« — Houževnatá, slepá chamti
vost tohoto starosty náboženské obce židovské
jest zajisté ostře ilustrována tou okolností, že ve
svých nekalých čachrech Roth neustal ani tehdy,
kdy byl stopován a napomínán přátelsky, Žid si
myslil, že mu musí projíti všecko, že snad v nej
horším případě všecko zatušuje nějaký úplatek.
Leč dokázalo se, že ještě v Čechách nejsou po

pečné stály v případě Rothově na bdělé stráži.
Tací Rothové čekali na vypuknutí války ovšem
dychtivě a jízlivě se usmívali, když požidovštělí
demagogové šířili prohnanou lež. že válku vyvo
lali kněží naši, kteří přece nejsou vojenskými do
davateli.

Zoufalé volání starého intrikána. Pokud byl
Clémenceau ministerským předsedou, nadávali ve
Francii sami pokrokáři na jeho despocii. úskočnost
a sociální nespravedlnost. Clémenceau. opřen jsa
o žoky velkokapitalistů, vesele se smál, že ho lid
ani nemůže svrhnouti s ministerského křesla. V
»demokratické« republice nadávalo se na ničemné
skutky intrikánovy obecně — ale Clémenceau s jíz
livým úsměvem vládl delší čas. — Nyní tento u
tlačovatel spravedlnosti napsal v »L'home libre«:
»Udeřila hodina k jednání. My všichni musíme
býti nadšení rekovnou myslí a nemíti ji ien na
rtech. Jsme jisti, že každý Francouz. stařeny, že
ny i děti. stanou se vojíny.« — Tento odporný
chvast zní tím nepříjemněji, že vychází z úst ta
kového vypočítavého sobce. Tedy stařeny a děti
mají napraviti to, co prohráli dělostřelci. Intrikán
může býti ubezpečen. že stařeny a děti zůstanou
doma. protaže zvláště nyní považují za holou zbv
tečnost chrániti svými těly francouzské stvůry
bezcitných lichvářů. Za to však stařenv a děti brzv
sůčtují s bezcharakterními pohlaváry rázu Clé
menceauova.

Nové provolání francouzské vlády. Válečné
manifesty k národům mají velikou historickou ce
nu, protože vzhledem k různým politickým a kul
turním směrům obyvatelstva dává 'se v nich úz
kostlivý pozor na každé slovo. Tyto manifesty
jsou stylisovány tak, aby vystihly ty zájmy. které
poddané spojují v jedno těleso; mají svou formou
vzbuditi živou ozvěnu v srdcích všech státních ob
čanů a nadšení pro obranu věci společné. — Tele
gram z 2. září zvěstoval toto nové provolání fran
couzské vlády: »Francouzi! Po několik týdnů
stojí naše chrabrá vojska a nepřátelská armáda
proti sobě v úporných bojích. Udatnost našich vo
jínů zjednala jim na několika místech pozoruhodné
úspěchy, avšak postup německých branných sil
na severu donutil nás k ústupu. Tato situace při
kazuje presidentovi republiky a vládě bolestné
rozhodnutí. Aby bděly nad blahem národa, jsou
veřejné moci povinny vzdáliti se dočasně z města
Paříže. Zatím bude vynikající vrchní velitel fran
couzské armády. jeho odvaha a nadšení, hájiti
hlavní město a jeho vlastenecké obyvatelstvo proti
vpádu nepřítele. Zároveň nutno však pokračovati
ve válce v ostatních krajích země. Bez uzavření
míru a bez přerušení, bez odkladu a beze slabosti
bude trvati dále svatý boj za Čest národa a za na
pravení porušeného práva. Žádná z našich armád
není uvedena v nepořádek. | Jestliže některé z
nich utrpěly velice pozoruhodné porážky, byla me
zera neprodleně vyplněna zálohami. a provolání k
branným povinníkům zabezpečuje výpomocné pro
středky, pokud jde o mužstvo a energii. Klásti od
por a bojovati. tak musí zníti heslo spojeneckých
anglických, ruských, belgických a francouzských
armád: klásti odpor a bojovati, zatím co Angliča
né nám pomáhají na moři, aby odřízli spojení na



šich nepřátel se světem. Klásti odpor a bojovati,
zatím co Rusové ustavičně postupují ku předu,
aby vedli rozhodnou ránu na srdce německé říše.
Vládě republiky náleží, aby kladla tento tvrdo
šliný odpor. Všude zvednou se Francouzi pro svoji
neodvislost. Aby však tomuto strašnému boji byla
propůjčena celá jeho síla a celá jeho účinná pod
pora, jest nezbytno, aby vláda podržela svoji vol
nost akce. Na žádost vojenského úřadu překládá
tudíž vláda nyní své sídlo na místo, kde může zů
stati v ustavičném spojení s celou zemí. Vyzývá
členy parlamentu, aby se nezdržovalí daleko odní,
aby před nepřítelem mohli tvořiti s vládou a svý
mi kolegy svaz národní jednoty. Vláda neopustí
Paříž dříve, dokud všemi prostředky, isoucími v
její moci, nezabezpečí obranu města a jeho pev
nostního pásu. VÍ, že jí není třeba doporučovati
obdivuhodnému pařížskému obyvatelstvu klid, od
hodlanost a chladnokrevnost. Obyvatelstvo ukazu
je každodenně, že jest na výši svých velmi veli
kých úkolů. Francouzi! Buďmež všichni důstojní
těchto tragických poměrů! Dobudeme konečně ví
tězství, dobudeme ho svou neunavnou vůlí, odpo
rem a tvrdošíjností. Národ, jenž nechce zaniknouti
a národ. jenž, aby žil, neleká se ani útrap a obětí,
jest si jist vítězstvím!« Následují podpisy presi
denta republiky a všech členů kabinetu.

Není potřebí poukazovati na řadu lží, obsaže
ných v tomto památném manifestě. Kdo jen trochu
sleduje nynější události, pozná je lehce sárn. Však
také při odjezdu ministrů do Bordeaux na několika
místech veliké rozjitřené davy žádaly hlučně, aby
se jim pověděla pravda. © moderním pokroku,
jimž dříve přímo oplývala ústa francouzských
vládců, v tomto manifestě ani slova; Francie totiž
nyní potřebuje i pomoci katolíků jako soli, ačkoli
jimi do nedávna tolik pohrdala. Teď najednou no
vozákoní »jed z Judey« jí neškodí, za to však má
dost času přemýšleti, jak se osvědčila Judea staro
zákoní a talmudistická. Vláda francouzská má také
řídkou příležitost k počítání, čím do vínku mobi
lisace přispěla konfiskace církevního majetku. Co
republika získala čistého, prasklo za čtyři válečné
dni. A teď, kdy potřebuje ozbrojená moc francouz
ská miliardy, není co konfiskovati. Co bylo možno
uloupiti, již jest ztráveno — a nové miliardové
dluhy dopadnou celou tíží na záda poplatníků, kteří
se domnívali, že konfiskací zbohatnou.

O stanovisku našich pp. dopisovatelů k proti
kněžským štvanicím píše nám jiný kněz v podsta
tě toto: Spolubratří z venkovských obcí, s který
mi mluvil, dost byli překvapení obrannýmí poky
ny, poněvadž v jejich koláturách taková podkopná
činnost není známa. Tudíž jistě se týkají žaloby
na štvaní hlavně měst velice průmyslových, kde
jest živlů radikálních vždycky dost. Nutno tedy,
aby si kněží počínali od případu k případu dle
místní situace. Vysvětlení věřícím může býti v
jednotlivých zvláštních případech účinné, ale bylo
by povážlivé všeobecně takové štvaní s kazatelny
vyvraceti, protože v místech pokojnějších by to
mohlo vyvolati účinky opačné, protože štváči se
chytají každé příležitosti k překrucování kněž
ských slov. Fanatikové pracují tajně a velice chy
tře. Dovedli by také říci: »Proč i v obci zcela po
kojné farář pojednou se brání? Není to podezře
lé?< V době, kdy o samé válce nutno mluviti s
největší opatrností, nemohl by kněz pověděti vše
cko tak zřetelně jako v době míru, tak že by 0
brana byla velice kusá. Kde se takové Štvaní zjí
stí určitě. tam by se nejlépe odporučovalo důklad
ně zjistiti určitý případ a ihned podati žalobu na
kompetentní místo. Tak by se zarazilo štvaní u
samého pramene. Takové zakročení by také pro
klid v obyvatelstvu více znamenalo než jen ústní
vysvětlování. Kdo obviňuje s úmyslem štvavým
kněžstvo, že vyvolalo válku, nechť jenom neváhá
vyložiti své důvody před úředním tribunálem ane
bo ať nese příslušné následky!

Tolik asi náš p. dopisovatel. I my souhlasíme,
že jest potřebí, aby se kněz řídil dle místních po
měrů. Sami jsme poznamenali, jak jest potřebí še
třiti úzkostlivé opatrnosti i při vysvětlování pří
čin války. Jakmile ta slova byla otištěna, hned
jsme četli v pokrokářském tisku, že byl jeden mo
ravský kněz udán pro vysvětlení o válce a sice
s tím doložením, že prý jeho slova způsobila v po
sluchačstvu pohoršení. Ovšem každý uhodne, v
kom asi vzniklo pohoršení nejspíše, známe-li pro
hnanost pokrokářských denunciantů.

Soc. dem. poslanec polský Daszyňski vydal

do polských degil. 1 *

Kostelní práce
pozlacovačské atáhlířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kóšfela, S ruztízení, opravy a
obpovení oltářů htd.-odborně, levně, s největší

počlitosté“ a | slohově. -provádí

Joset Mikulec,
odborný závod pozlacovačský.

v Hradci Králové.

—j

Církevní věstník.
Bohoslužby. V neděli o 10. hod. Jeho Excel. nejdp.

biskup dr. Josef Doubrava sloužil za četné asistence
pontifikální mši sv. na poděkování Bohu za zvolení no
vého Sv. otce. Přítomní byli mimo duchovenstvo zá
stupcové důstojnictva, úřadů a škol. — Za přítomnosti
týchž representantů sloužit 10. t. m. vsdp. gener. vikář
dr. J. Soukup pontifikální reguiem za zvěčnělou císařov
nu Alžbětu.

Osobní. Jeho Excel. nejdp. biskup odjel ve středu
ráno z Chrasti do Karlových Varů. — Na vlastní žá
dost vdp. kvardián P. Accursius Košťál byl k radosti
zdejšího kléru přeložen do diecése naší a to do Turno
va. Vtáme ho srdečně!

Zprávy dlecésní Ustanovení jsou pp.: Josef
Joseí Šmejkal, farář v Babicích, za děkana do Vysoké
ho Mýta, Fr. Bilek, kaplan, za administrátora v Lanš
krouně, P. Fr. Pold, S. J. ustanoven superiorem V
Hradci Králové. Václav Paukert, katecheta v Hořicích,
za katechetu dívčí školy v Litomyšli, Josef Ježek, kate
cheta v Náchodě, za katechetu do Hořic, Viktor Bibus,
koop. v Starém Místě, za kaplana do č. Verneřovic,
Fr. Brýdl, administrátor ve Vys. Mýtě, za kaplana do
Chrudimi, Ant. Tvrdík, koop. v Libštátě. za kaplana do
České Bělé, Bohumil May. koop. ve Zruči za koop. do
Německé Rybné, Josef Durek, fundatista ve Villmově,
za koop. do Čestína, Josef Vomočil, kaplan na Veliši,
za kaplana do Morašic, Václav Buřil, kaplan v Dobruš
ce, za kaplana do Meziříče, Karel Vašata, vikarista
katedr. chrámu. za kaplana do Veliše. — Neomysté:
Václav Michálek za vikaristu Kkatedrálního chrámu v
Hradci Králové, Fr. Rotkovský za kaplana do Zdoňova,
Karel Wiesner za koop. do Libštátu, Fr. Tyl za kapla
na do Krásné Hory. Jan Peschke za kaplana do
Králik, František Fiedler za kaplana do Žiželic,
Jan Černý za kaplana do Golčova Jenfkova, Alois
Žďárský za kap'ana do Lomnice, Gustav Holenda za
koop. do Bělé u Přelouče. — V Pánu zesnul: Dr.
Josef Mrštík (V Vuln.), rytíř řádu Františka Josefa I..
konsist. rada. b. vikář atd., infulovaný probošt v Po
děbradech. zemřel 4. září 1914 (narozen r. 1854, vysv.
r. 1876).— Uprázdnila se fara v Babicích. patron.
nábož. matice. od I. září, proboštství v Lázních Podě
bradech. k němuž presentuje Jeho c. a k. Apoštolské
Veličenstvo. od 10. září 1914.

Veledůstojnému duchovenstva i katolickým
laikům doporučujeme co nejlépe

k ukládání ohladů

Arálovéhrabeckou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalberiinum,

která jest podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

místní a z kraje.:
Rauění v Hradci Králové. © Ten živý, hlučný náš

Hradec jako by se zúplna proměnil, jinou tvářnost na
se vzal. | Přicházejí ranění bratří naši, kteří bránili
hrdinně práva říše naší, aby zde mezi námi hojili své
rány. — Nádražím královéhradeckým projíždějí vla
ky s raněnými směrem k Josefovu a Liberci a
vždy část raněných (ponejvíce příslušníků 18. plu
ku zdejšího) zůstane zde. Tento čtvrtek přijel sem vlak
se 300 raněných. kteří byli z nádraží převezení do
zdejší reservní vojenské nemocnice. Na nádraží shro
máždilo se členstvo »Červeného kříže« spolu s p. mist.

V

příjezdu podáno vojínům osvěžení a pak povozy dopra
vováni. byli ranění do nemocnice hustým špalírem obe
censtva, které zdravilo vracející se vojíny, pátrajíc při
tom úzkostně, zda uzří tvář svých miláčků, bratra, otce,

většina-.z nich opět nabude úplného zdraví. Ovšem ně

pp. lékařů, jichž snažení zajisté se podaří, aby ranění
mohli ve zdraví k rodinám svým v čase vhodnějším se
vrátit. Jeden raněný zemřel následkem onemocnění,
které nebylo přivoděno zevnějším zraněním. Je to Vim

23 roků stár, jenž druhý rok sloučil na vojně. Dne 27.

do Hradce s prvním transportem raněných. Radoval se
z návštěvy matičky své a jen st stěžovat na bolesti
vnitřní. Nikdo však netušil, že zákeřná smrt hlodá na
kořenu jeho života. V sobotu nemoc propukla a v úterý
8. září zemřel, smířiv se s Bohem, přijav sv. svátosti
z rukou c. a k. voj. kuráta dp. Stanislava Kordule, který
též zesnulého pohřbit Pohřeb velice dojemný konán dne
10. září o 7. hod. ranní. Zúčastnilo se příbuzenstvo ze
snulého, zástupci důstojnictva v čele s p. podplukovní
kem Driancourtem. — Dne 6. září byla voj. nemocnice
svědkem dojemného výjevu. Vojín 27. pluku dělostřelec

jeho mohlo býti legitimováno, kdyby mu nebylo dopřá
mo vrátiti se domů ku své nevěstě. Sňatek by) vykonán
dle obvyklé formy s dispensemi od ohlášek. Ženich se
jmenoval Fridolin Helimich ze Schelten u Litoměřic,
nevěsta Anna Springrová z Č. Lípy. Snoubence oddal
vojenský kurát dp. Stan. Kordule. Za svědky byli pp.
poručík Jar. Veselský, c. k. profesor z Pardubic a Vác.
Podrazil. c. k. lékárník z Konobice ve Štýrsku. Příště
podáme seznam raněných ve zdejší nemocnici králové
hradecké.

Poděkování. První ranění, kteří přišli prvým trans
portem dne 1. září, děkují za vlídné přijetí, kterého se
jim dostalo na nádraží hradeckém. Zvláštními díky za
vázanými se cítí Jeho Excelenci nejdp. biskupu králo
věhradeckému za jeho návštěvu, za vlídná a laskavá
slova útěchy, jimiž Jeho Exc. hluboko vepsal se v mysli
všech nás. Současně děkujeme i za občerstvení nám po
slané a vroucně voláme: Jeho Excelenci zaplať vše Pán
Bůh! Těšíme se opět na brzkou návštěvu. Současně díky
vzdáváme P. T. pánům a dámám odboru Červeného
kříže a ze srdce vroucího voláme: Zaplať Pán Bůh! —
První ranění ze dne 1. září 1914.

Transporty z bojiště, Ve svátek dne 8. přibylodo
Hradce 28 raněných, ve středu 14. Nyní hostí naše mě
sto asi 890 pacientů, mezi nimiž jest na 720 raněných
vojínů. Pan Karel Richter, majitel pohřebního ústavu a
kadet v záloze, který se na bojišti haličském skvěle
svou srdnatostí vyznamenal, zaplatil svou neohroženost
zraněním na noze. Nachází se nyní na cestě do Hradce.
Jeden zdejší ošetřovaný vojín byl raněn zvláštním způ
sobem. Kulka z pušky narazila na nůž, v kapse uscho

zpřehýbala několik drobných minct. Od střepin nože
však byl vojín zraněn na pánvi. Jinému vojínoví vlétla
kulka do tváře, projela jazykem a porouchala protější
kost. Bolest při zduření jazyka byla ovšem veliká, ale
nyní se daří zraněnému již lépe, tak že se uzdraví. Ji
ným dvěma uraženy ruskými střelami brady. Celkem
však většina jest raněna lehce. Jelikož se čekají nové
oddíly raněných. budou dovezeny tlupy lehce zraně
ných z Hradce do N. Bydžova, Hořic a Nechanic, jiným
dovoleno bude vrátiti se do vlastních domácností k do
mácímu ošetření. Do některých i větších měst nemožno
raněné dopravití proto, že tam schází lékařská pomoc.
Jelikož Hradec jest připraven na úpravu 2000 lůžek,
činí se v našem městě pro ošetření raněných dosti
mnoho. V neděli a ve svátek proudilo do Hradce
veliké množství lidu z okolních obcí k shledání se zra
něnými přáteli a známými. U kasárenských dvorů a
vojenské nemocnice celé zástupy rozmlouvaly s našimi
bojovníky.

Dary. Jeho Excel. neidp. biskup Th. Dr. JosefDou
brava ráčil zaslati zdejšímu ústavu hluchoněmých dar
400 K, jež věnovali ve prospěch Rudolfina spanilomyslní
snoubenci p. dr. Jan Klazar a sl. Erika Lendecková u
příležitosti svého sňatku, požehnaného v kapli biskup
ské dne 26. srpna t. r. — Důst. farní úřad v Nových
Hradech u Vys. Mýta zaslal od nejmenované osobnosti
50 K jako oběť s prosbou o modlitbu za šťastný návrat
vojína z války. Ředitelství ústavu, přijtmajíc vděčně
dasy tyto, vzdává Jeho Excelenci a veleváženým novo
manželům nejuctivější díky za přízeň ústavu našemu 0
pětně projevenou, nejmenovaného pak dárce s vřelými
díky ujišťuje. že za šťastný návrat vojínův modlitby
vysílati k Bohu neustane, »Zaplať Bůh!«

Rázné. Vlasatice objevila se i včera večer nase
verním nebi. Oku neozbrojenémudalekohlederr nebyla
ovšem patrna. Ale již obyčejné divadelní kukátko ob
jevilo menšt kometu, matně světélkující. Zář měsíční
ovšem značně zastřela světlo komety. — Dlouho če
kaný déšt konečně počal svlažovati zcela vypráhlou
půdu dnes kolem druhé hodiny po půlnoci. Potrval až
k ránu a pak po malé přestávce začal znovu. — Udá
losti válečné již zaznamenávají také silnou ozvěnu v
mládeži. která na hradbách malými praporky »provádí
signály«, pochoduje. útočí atd. — Za nynějších mimo
řádných poměrů pomýšlí se na umístění části tříd gym
nasijních v Borromaeu a reálních ve starém Rudolfinu.
Poněvadž tedy školní rok na středních školách přece
bude zahájen, připomenouti dlužno, že jest 1 rodičům
zvýšiti pozornost o zdravotní stav synků. Kdyby došlo
k návalu nemocných. není vyloučena možnost epidemie.
Náprava by se dostavila pozdě, až by při eventuehim
uzavření některých tříd studující roznášeli zárodky epi
demické nemoci po okolních obcích. — Do kasáren do
dávají se soc. dem. »Plameny« (snad ubožákům pro
všehojivou úlevu?) pokoutně pomocí motouzu. Je-li
dodávání toho listu úředně dovoleno, pak se přece »Pla

meny« mohou dodávati otevřeně jako jiné listy. —
Včera vznikl v Pileticích požár. Prý tam shořela st

šárna.
K projektu Isolačního pavitona. Pavilog pro. one

mocnělé epldemickou chorobou měl se steyěti. nákla



dem obce. Tento týden přišla otázka ta na pilný přetřes,
ale nebyla definitivně rozluštěna. Lékaři řekli, že by
bylo pro přítomnou dobu velice výhodno, kdyby již —
pavilon byl hotov. Uváží-li se však, že by stavba trvala
déle a že by pavilon posloužil prakticky teprve tehdy,
až by zdivo bylo náležitě suché, jest v době volající
po rychlé pomoci nutno přikročiti k čínu bezodkladné
mu. Proto také zahájeno vyjednávání, aby bylo Rudolfi
num propůjčeno k ošetřování raněných a jiných pacien
tů, kteří netrpí infekční chorobou, tak že by dosavadní
nemocnice byla uprázdněna pro léčení trpících nemocí
epidemickou; operační sál v nemocnici však by sloužil
dosavadnímu účelu dále. Ovšem jest otázka, zda by se
v operační místnosti mohlo pracovati dále i v tom při
padě, až by byla celá nemocnice naplněna pacienty sti
ženými nakažlivou nemocí.

Na c. k. gymaaslu v Hradci Králové bude zápis
nových žáků do I. třídy a do vyšších tříd a zkoušky
přijímací dne 16. září o 8. hod., zápis dosavadních žáků
a zkoušky opravné dne 17. září. Ostatní zprávy vyvě
šeny v budově.

Na c. k. reálce v Hradci Králové bude se konati zá
pis nových žáků do I. třídy i do tříd vyšších (ze škol
měšťanských a z jiných ústavů) dne 16. září od 8—9
hod. dopol. — Zkoušky opravné a dodatné provedeny
budou dne 17. září dopoledne. — Zápis žáků ve studiích
pokračujících bude dne 17. září o 2. hod. odpol. — Po
třebné další zprávy dány budou žákům při zápise (žá
kůin přijatým před prázdninami do I. třídy dne 18. září
dopoledne.)

Jub. městské dívčí lyceum v Hradci Králové, jež
bude míti ve školním roce 1914—15 třídu I, IL—VI,
zaháji školní rok dne 18. září. Zápis do I. tř. dne 17. od
8—10, do vyšších tříd dne 16. září od 8—10 hod. Pro
spekty zdarma.

Dívčí reformní reálné gymaaslum v Hradci Králové
bude míti ve školním roce 1914—15 třídu I. a II. Zápis
do I. třídy dne 17., do III. třídy dne 16. září vždy od
8—10 hod. Školní rok bude zahájen dne 18. září. Pro
spekty zdarma.

Na měsiíské vyšší škole pro ženská povolání hospo
dářská v Hradci Králové počne se školní rok dne 18.
záři. Zápis do I. a II. ročníku dne 16. a 17. září. Pro
spekty zdarma.

Nedělní klid na stavbě elektrárny v Hradci Králové,
Zdá se, že je nyní nějak na spěch (?) se stavbou druhé
městské elektrárny na Orlici. Patrno to aspoň z toho, že
se na stavbě pracuje pilně nejen ve všední dni. nýbrž
j v neděli a ve svátek. Je zajisté známo příslušným či
nitelům, jak »dobře« temto příklad působí na kolem
jdoucí obecenstvo. Pokuď máme informace. neni třeba.
aby dokončení elektrárny ©postupovalo tak překotně.
Ostatně jistě je v dnešních dobách ohromné nezaměst
nanosti možno opatřiti si dostatečný počet pracovních
sil. aby nebylo třeba rušiti zákonem církevním i státním
nařízený nedělní klid.

Probošt poděbradský dr. Josef Mirštik mrtev. Pozdě
večer v pátek dne 4. září stihla do Hradce Králové
telegrafická zvěst: »Probošt poděbradský dr. Mrštík
dnes náhle zemřel. Pohřeb v pondělí.« Zpráva ta vzbu
dila u všech přátel a ctitelů p. proboštových úžas a u
příninou účast. Vždyť před nedávnem — ke dní 17.dub
na t. r. — blahopřáli jsme mu k šedesátce a rok před
tím, koncem února, těšili jsme se z jeho presentace na
nejkrásnější beneficium v diecési — na proboštství po
děbradské. na něž byl dnem 1. března 1913 investován.
— Zvěčně“ vsdp. probošt dr. Josef Mrštík narodil se v
Sauersacku v okresu kraslickém. Studřa bohovědná ko
nal v bisk. kněž. semináři českobudějovickém, kdež byl
též dne 23. července 1876 od nezapomenutelného bisku
pa Jana Valeriána Jirsíka na kněze vysvěcen. Jako neo
mysta ustanoven byl kaplanem v Nové Bystřici. odkud
po roce povolán byl za kaplana do Tábora. Po krátké

lanku do Tábora, rovněž i po administraci fary v Hart
likově. Podrobiv se v roce 1880 zkoušce farního kon
kursu, zažádal v roce následujícím o faru v Klášteře.
na niž byl také v červnu 1881 presentován. Chtěje za

příčinou dalších bohovědných studil býti blíže vysoké
mu učení pražskému, zažádal o místo katechetské na
měšť. škole dívčí na Král. Vinohradech. jehož se mu
také roku 1884 dostalo. R. 1887 jmenován býl kateche
tou na c. k. vyšším gymnasiu v Hradci Králové, odkud
povolán byl r. 1892 za profesora pastorálky na boho
slovecký ústav při bisk. kněž. semináři zdejším, na
němž působil téměř 10 roků, byv r. 1901 presentován na
arciděkanství ehrudimské. Zvěčnětý zastával po 10 let
úřad examinátora prosynodálního a examinátora pro
zkoušky katechetské na školy měšťanské i střední.Od
r. 1905 by! vikářem okresu chrudimského. Mimo to,
co dobrého vykonal v úřadech mu svěřených na vy

sokou zásluhu jest mu přičístí nejen dlouhou řadu vě
deckých Břací z oboru bohovědy, církevních a škol
ských zákonů v časopisech odborných uveřejněných,
nýbrž zvláštního uznání zasluhuje jeho výtečná činnost,
již jako předseda diecésní Jednoty Cyrilské rozvinul
na zvelebení církevního zpěvu a hudby chrámové v
duchu přísně církevním se znalostí odbornou a oběta
vastí nemalou. Dvacet šest sjezdů cyrilských exercicif
vděčí Jednota jeho horlvé agilnosti. — Pracova) též
dlouhý čas ve výboru Politického družstva tiskového.
— Poctivá a záslužná činnost p. proboštova nezůstala
ovšem bez uznání jak se strany církevní tak státní. Ča
stá pochva'ná uznání. jmenování bisk. notářem. bisk.
kons. radou. asesorem církevního soudu, censorem, ko
misařem ordinarlátním všech ústavů školních v Chru
dimi a domů řeholních Sester III. řádu sv. Františka.

vyznamenání zlatým záslužným křížem »Pro Ecclesia
et Pontifice« jsou výmluvným svědectvím toho, jakému
uznání těšil se od svého vrchnfto pastýře. Se strany
světské dostalo se mu uznání a důvěry povoláním za
člena do okresní školní rady, obecního zastupitelstva
a chudinských ústavů král. věn. města Chrudimě a nej
vyšším udělením rytířského kříže řádu císaře Františ
ka Josefa I, Cyrilská Jednota diecésní uctila památku
zesnulého svého předsedy zvláštní schůzí dne 5. září
konanou, na níž po projevu úcty památce zvěčnělého
usneseno věnovati místo věnce 30 K na Červený kříž a
spolky pomocné. — Pohřeb v Pánu zesnulého byl impo
santním osvědčením, jaké úctě. oblibě a lásce u kléru
laiků zvěčnělý pro milou svou veselou povahu, dobrotu
srdce a vynikající vlastnosti všeobecně se těšil. Přes ne
příležitostné spojení vlakové přispěchalo přes 40 du
chovních spo'ubratří, zástupcové všeobecné Jednoty
Cyrilské vsdpp. Msgre Ant. Wůnsch a Václav Můller,
kanovníci kol. kapitoly vyšehradské. prof. dr. Dobroslav
Orel, zástupcové Politického tiskového družstva z
Hradce Králové, kan. dr. Fr. Reyl a Msgre dr. Fr. Šulc,
četná deputace městské rady chrudimské s p. starostou
dr. Wagnerem a dvor. radou z Rebensteigrů, veškeré
úřady okresu poděbradského účastí svou uctily památku
v Pánu zesnulého. Vys. důst. p. generální vikář a ka
pitolní děkan dr. J. Soukup vykonal obřady pohřební
vsdp. Msgre dr. Šulc, čest. kanovník a profesor boho
sloví, věnoval v proboštském chrámu Páně pohrobní
vzpomínku. Na krásném hřbitově poděbradském k ti
chému odpočinku uložena byla tělesná schránka vdp.
probošta. Duše jeho, jak pevně doufáme, velebí Hospo
dina mezi sbory svatými na nebeském Sionu tím vzne
šeným zpěvem. jehož nadšeným pěstitelem, horlivým
šířitelem a neunavným, obětavým podporovatelem po
celý život svůj zvěčnělý p. probošt byl. Čest budiž jeho
památce a rozkvět jeho odkazu! R. i. p.!

Rychnovsko, (Svěcení mariánské sochy v Solnici.)
V nedě'i na svátek Jména Panny Marie koná se v Sol
nici svěcení renovované mariánské sochy na náměstí,
již před 200 lety z vděčnosti a ku cti Marie Panny, po
mocnice křesťanů. dalo zříditi zdejší město. Slavnost
konati se bude následujícím pořadem: O půl 10. hod. dop.
uvítání procesí z okolních farnosti. O 10. hod. prosebný
průvod z kostela na náměstí k soše, kdež slavnostní
jubilejní kázání z nevšední ochoty prosloví Jeho prelát
ská Milost. vysocedůst. p. Msgre dr. Fr. Šulc. kanov
ník z Hradce Králové. O II. hod. svěcení sochy býv.
zasloužilým kaplanem zdejším, vsdp. vikářem Frant.
Tomíčkem z Vel. Ouříma který také polní mši sv. slou
žiti bude. Po té návrat do chrámu Páně, kdež bude u
děleno sv. požehnání. Dle došlých přihlášek bude celé
okoli bráti podílu na této řídké a pro zdejší farnost
tak významné slavnosti. =

Studánka u Dobrušky. Velikou pocítili radost stráž
cové památné svatyně studánecké vsdpp. vikář a dě
kan Jos. Domašínský z Dobrušky a Msgre Pavel Rozí
nek ze Skalky. když viděli na svátek Narození Panny
Marie veliké zástupy ctitelů mariánských, kteří připu
tovali sem. aby vzdali hold Marii. pomocnici křesťanů.
a vyprosili si hojných milostí pro sebe a své drahé bo
jující bratry. Studánka tak ohromných mas lidu dosud
neviděla. Kolem 10. hod. dopol. připutovala procesí z
Lukavice, Skuhrova. Solnice Dobrého, Opočna. jsouce
vedena duchovními správci. Vsdp. Msgre Rozínek vřele
všechny uvítal a uvedl poutníky před kapličku, kdež
zřízena kazatelna. na kterou o půl II. hodině vystoupil
vsdp. vikář Domašínský a nadšeně mluvil o úctě Panny
Marie. Populární kázání. jež bylo trefně propleteno pří
klady z dějin, zanechalo hluboký dojem ve vděčném
posluchačstvu. Po kázání celebrova' vsdp. vikář Doma
Šinský, jehož nevšední obětavosti všichni se obdivovali.
slavnou mši sv. za asistence 7 duchovních. Při mši sv.
přednes! pěvecký sbor ze Skalky za dovedného a 0
svědčeného řízení velect. p. říd. učitele Smrže ze Skal
kv jímavé skladby. při kterých v očích zbožných věří
cích mnohá slza vytryskla. Odpoledne konána pobož
nost křížové cesty; ku 3. hodině přišlo ohromné procesí
z Dobrušky s místním duchovenstvem. Odpolední ká
zání proslovil kaplan-kurát vlp. Machač z BÍl. Oujezda.
Ličil Marii jako pomocnici křesťanů a to 'stovy tak
mistrnými a tak dojemnými že pláč ozýval se před pa
mátnou svatyňkou. Sv. litanie se pomodlil a sv. požeh
nání udělit vdo. farář Audrlický 7 BP. Újezda. Dobra
tivý Bůh na mocnou přímluvu Rodičky Boží vyslyší
všechny prosby. které zbožní poutníci v posvátném
zátiší studáneckém k nebesům vysílali.

Chotěbořsko. Když jsem slyšel od některých štvá
čů, že prý válku chtěli a vyvolali naši kněží, vzpomněl
jsem si, že chotěbořský kaplan vlp. Reiniš má právě
na válečném poli čtyři bratry. Ten asi se nejvíc namá
hal. aby k válce došlo! Znám v našem krají i jiné kně

ze, jichž bratři, švakrové a jiní blízcí příbuzní musili
táhnouti do války. Na válce tedy kněží získají nejvíce v
tom směru, že ze svých chudých kapes musejí podporo
vati pozůstalé příbuzenstvo. A což teprve ti kněží, kteří
musí jíti na válečné pole jako vojenští kuráti! Jen ať
se nikdo nedomnivá, že jsou tam bezpeční před zastře
lením. Ti jsou vydáni v šanc daleko více nebezpečí,
než vozatajstvo anebo zdravotní oddHy. © Jakmile se
hlást první ranění, již must kněz postupovatí k bitevní
čáře. aby jim poskytl útěchu a pomoc v trýzní. Nejde
mi do hlavy, jak lehkověrný lid může hned uvěří zlo
myslným štváčům. pozoruje-li jen trochu okolnosti, kte
ré vidí každodenně. Kolik katolických soudců. berních
dředníků. orofesorů anebo důstojníků dá si od kněze
=tadmtenveti she 78 ja „navědí + chy se účastnili ne
dělních bohoslužeb? | Který pokrokářský očitel dá si

rozkazovati aspoň od biskupa, aby nechal proticírkev
ních štvanic? A ejhle, ti lidé, kteří i v ohledu nábožen
ském si činí nároky na největší svobodu, byli by pod
fizení kněžstvu v záležitostech politických? Jest snad
aspoň některý biskup ministrem? Tázal se ministr vál
ky vídeňského arcibiskupa, má-li se válka vyhlásiti?
Tím méně se tázali pravoslavní Srbové a Rusové, pro
testantští Němci a volnomyšlenkářští Francouzi kněž
stva katolického, zda se má započíti s válkou. Kdyby
se byli nespolehli Srbové na ruské fondy a na půjčky
velikých milionářů, rázem by bývali krotší. Kdyby
Francouzům | nebyli zapůjčili nekřesťanští bankéři do
války miliardy, nebyli by tito přepadli Německo. A jak
dobře vime, státy si u biskupů na válku nevypůičují,
protože na př. jeden francouzský bankéř nekatolický má
daleko více, než všecko francouzské kněžstvo dohroma
dy. Troufám však. že demagogové po nezdařeném po
mlouvání kněžstva se obrátil hrozivě ještě proti kostel
níkům. Aspoň ti budou volání před soudnou stolici »ne
spokojeného národa«, proč se dali do války, ač jsou sami
staří, chromí, reumatičti takže bojovati nemohou. Před
stavte si takového kostelníka a hrobaře, jak se chovají
mírně, jak na pohled jsou rádi, dostanou-li šesták při ko
pulaci anebo při křtinách! A zatim tací zuřiví klerikálo
vé tajně pracovali k tomu, aby se vyvolala válka! A'e
doba je k humoru příliš vážná. Proto volám k českému
lidu: Zahoďte konečně šupiny, které vám dali na oči
placení řemeslní štváči! Vymaňte se ze zajetí ohlupova
telů českého lidu a myslete trochu také mozkem vlast
ním! Jest to hanbou osvíceného století. jestliže jest
možno ještě v nynějším čase krmiti lid nejodpornějšími
lžemi. Hanbou jest pro pokrokářstvo. že v době tak
vážné neprohlásl, jak neuvědomělé a otupené jsou hla
vy těch. kteří věří divokým vymyšleninám podvodníků
řemeslných. V době, kdy se mohou úředníci přihlašovati
veřejně do fad soc. demokracie. v době. kdy učitelé se
chlubí. že vyznávají světový názor protikřesťanský, ni
kdo ze státníků se nebude ptáti kněžstva, co se má Či
niti s vojskem. Naopak kněžstvo jest nuceno na vojsko
ve všech státech platit zrovna tak jako jiní občané. A
jsou-li zcela veřejnými volnomyšlenkáři docela i hofráti
pak jest patrno, jaký má asi kněžstvo vliv na politiku
světskou.

Svěcení křížové cesty v Morašlcích u Chrudimě.
Dne 8. září o svátku Narození Panny Marie odpoledne
posvětil vdp. P. Matěj Schreiber, kvardián Kapucínské
ho kláštera v Chrudimi. s povolením | nejdůstojnějšího
biskupského ordinariátu umělecky obnovenou křížovou
cestu v našem farním chrámu Páně. Slavnost ta, co ka
jící pobožnost obětovaná na dobrý úmysl v tomto váž
ném čase, dobře se vydařila. Mimo vldp. světitele a
domácího duchovního zůčastnili se slavnosti vsdp. Alois
Brout. děkan v Heřmanově Městci, co správce biskup
ského vikariátu, a ctihodný pan bohoslovec Kopecký z
Mejtek. jakož i velké množství věřících. Z farního do
mu. kdež se nacházely obrazy křížové cesty, vyšel prů
vod. Každý obraz -byl nesen od dvou velkých dívek —
družic; před obrazem vždy družice v rukou svícen se
svíčkou a pak řada malých družiček. což působilo vel
mi krásně. Při průvodu byla zpívána píseň »Svatý kříži,
Tebe ctime«. V kostele postavily se družice se svým
obrazem k místu. kde mět býti obraz zavěšen. Kázání
velmi poučné a pěkné pronesl vldp. kvardián o umuče
ní Pána Ježíše a křížové cestě. o pobožnosti křížové
cesty a sv. odpustcích. Po kázání začalo svěcení. Nej
prve se vldp. světitek modlil u hlavního oltáře příprav
né modlitby, pak v lodi chrámové delší modlitby nade
všemi obrazy. kteréž družice vyvýšeně držely. Vrátiv
se k hlavnímu oltáři, oznamoval věřícím, že zřizuje řá
dovým plnomocenstvím sv. křížovou cestu s plnomoc
nými odpustky v tomto chrámu Páně. Odešel zas do
lodi chrámové, kdež se obrazy od prvního zastavení
začinajíc již zavěšovaly, a po posvěcení křížku nad
rámcem u prvního obrazu byla hned začata od domá
cího duchovního pobožnost sv. křížové cesty s příprav
nou modlitbou a první slokou písně. Vldp. kvardián v
svěcení křížků pokračoval a u každého zastavení byla
též další pobožnost. Po sv. pobožnosti modlil se v'dp.
světitel závěrečné modlitby a intonoval chvalozpěv „Tě
Boha chválíme-. Ukončeno požehnáním Nejsvětější Svá
tostí Oltářní Doufáme že tato krásná slavnost ufkví
věřícím v paměti a že rádi modliti se budou sv. křížo
vou cestu. — Dlužno ještě poznamenati. že zašlé obra
zy s velkou pílí a svědomitosti pěkně obnovil ctěný p.
F. Miller, stařičký pán. akademický malíř v Chrudimi.
a rámce | novými křížky a okrasami. umělecky pra
covanými a pozlacenými. s chvalitebnou horlivostí 0
zdobil ct. p. J. Dušek. sochař a řezbář v Chrudimi. Pro
tož oba ctěné pány co nejvřeleji odporučujeme. Tato
obnovená sv. křížová cesta jest velkou okrasou našeho
chrámu Páně.

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knížkyL" "WKa
Různé zprávy.

Důležité sdělení Ohledně sprostředkovámů práce pro
bližíci se sklizeň řepy a zomáků, vydaná | zemskou



správní komisí král. Českého na návrh zemského po
radního sboru pro záležitosti dělnictva zemědělského.
Doporučuje se všem pěstiteíům řepy, aby bylo se skliz
ní řepy brzo a ve větším rozsahu započato. Tím bude
také poskytnuta většímu počtu nezaměstnaných možnost
výdělku. Ku pracím těm budiž použito v prvé řadě
pracovních sil domovského okresu. Nemůže-li zaměst
navatel zjednati potřebný počet lidí sám v nejbližším
okolí, obrátiž se proto na příslušný okresní ústav pro
bezplatné sprostředkování práce, jemuž přísluší sebrati
za pomoci komist pro žně přihlášky nezaměstnaných a
ke sklizní způsobilých osob. Nelze-li ani touto cestou
potřebu. krýti, obraťtež se zaměstnavatelé buď pro
středmetvím okresního ústavu nebo přímo na Zemskou
centrálku pro bezplatné sprostředkování práce v Pra
ze III, Tomášská ul. 4. V přihlášce budiž hned udáno,
kolik ast lidí z kategorií doleji vyjmenovaných a-na
které práce zaměstnavatel potřebuje, aby mohla jmeno
vaná centrálka ihned vyplněné již smlouvy ku podpisu
zaslatí a další zaříditi. Připomíná se že byly zavedeny
po návrhu zemského poradního sboru jednotné smlouvy
pro celou zemi. Zemská centrálka v Praze obstarává
jen party nejméně od 5 osob počínaje a to: I. Party se
stávající z mužů, žen, hochů a děvčat na dobývání řepy.
2. Stejné party na vybírání zemáků. 3. Party mužů k
potahům ú'avné volským. sestávající ovšem také z osob
méně zapracovaných. 4. Party ku nádenické práci při
odvážení řepy do cukrovarů, pokuď toho budou zvláštní
poměry letošní sklizně řepy (případné krechtování do
byté řeny) vyžadovati. Zemská centrálka učiní vše.
seč bude. aby všem došlým přihláškám vyhověla, ovšem
závisí to též od dostatečného počtu přih'ášek osob k
žádané práci způsobilých. Aby byř co možno značnému
počtu nezaměstnaných opatřen V nynější kritické době
výdělek. apeluje se na zaměstnavatele, aby dali sklizeň
řepy »za chřást« jen tehdy prováděti. kdyby se jim dě
nictva pracujícího za mízdu naprosto nedostávalo. —
Ku doplnění sděluje se ještě zvláště pro dělnictvo: Aby
bylo nezaměstnané a ku práci při sklizni řepy a zemáků
upotřebitené dělnictvo CO nejúčelněji rozděleno, hleď
především každý sám v obci pobytu práci u některého
hospodáře neb dvora včas si ajednati. Není-li pro všec
ky práce v nejbližším okolí, přihlastež se přespočetní u
příslušného okresního ústavu pro bezplatné sprostředko
vání práce. Není-li ani to možno, bude hleděti zemská
centrálka v Praze III.. Tomášská ul. 4 přebytečné party
dějnické, jak jsou ve vyhlášce pro zaměstnavatele vy
jmenovány. do jiných okresů umístiti. Party. které by
tedy chtěly z nedostatku práce V domovském okresu
vzíti práci jinde. přihlastež se co nejřychleji u jmeno
vané zemské centráfky buď prostřednictvím okresního
ústavu nebo přímo. V tomto případě postačí. když na
píše předák party korespondenční lístek s přesnou svojí
adresou a v něm oznámí, z -kolika asi osob parta jeho
sestává 4 na jakou práci se hlásí. Zvláště budiž uve
deno, jsou-li v partě osoby znalé krechtování řepy. Zem
ská centrálka pak bez prodlení projedná další s parťá
kem za přispění dotyčného okresního ústavu.

Zastavárny, termíny pro zcizení propadlých zástav.
C. k. ministerstvo obchodu prohlásilo, že jsou zápůič
ky živnostenských zastavárníků, jež povstaly před 1.
srpnem 1914 a jsou zástavamí ručními zajištěny. po
shověny. Před uplynutím lhůt stanovených v $ I na
řízení nemohou tudíž ruční zástavy. které stouží smluv
ně ku zajištění splacení zápůjček peněžních před 1. srp
nem 1914 poskytnutých. býti prodány již proto. že tyto
pohledávky ze zápůjček samy jsou poshověny a že tudíž
předpoklad pro výkon oprávněného prodeje. že totiž
dlužník otálí se zapravením zástavní pohledávky. před
uplynutím zmíněných 'hůt není dán. Císařské nařízení
také plati na pohledávky ze zápůjčky C. k. zástavního a
půjčovního úřadu v Praze. jakož i na všechny zastavár
ny zřízené podle dekretu dvorní kanceláře ze dne 22.
srpna 1845 že tudíž toto nařízení má platnost nejen pro
Živnostenské, nýbrž také pro všechny ostatní zasta
várny.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo S r. 0.v EradociKrál. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky

Poptatky při c. a k. potal poště. Různé strany po
dávají osvěžující prostředky jako čokoládu a jiné tak
zabalené a upravené, Be zásilky vypadají jako dopisy
polní pošty, Upozorňuje se, že takové věci dopravují
se vojsku v poli pouze otevřeně, jako vzorky bez CENY,
za poplatky jinak všeobecně pro vzorky bez ceny sta
novené. Nefrankované neb nedostatečně frankované ta

kovéto zásilky budou odesflatelům vráceny.
Válka a křesť. sociální bospodářská družstva. Našt

»Selská Obrana« vybízí: Zemědělci tvořt dnes. v pohnu
té době válečné. nejen stav branný, nýbrž i stav vyží
wuikcí. A tu zajisté jest třeba. aby především naše ze
mědělská družstva plnila povmnosti jak vůči sobě, tak i

vůči celku. Jde hlavně o to, aby hospeďářská družstva
všemi silami pracovalav tom směru, by rozsáhlá je
dich působnost zůstala po celou dobu nynější- války ne
dbičena. Veškerá činnost družstevní must býú v-dnešním
dějinném okamžiku ve všech směrech a ve všech obo
rech úplně mohilisována! Všichni křesťanští zemědělci

musí v dnešní chvíli věrně a pevně státi při svých
družstvech, a tato opětně při svém Zemském Svazu

král, České. To se týká hlavně zpeněžení zemědělských
výrobků a potom i nákupu hospodářských potřeb. Ani
jediný křesťanský zemědělec nesmí v nynější době z
malicherných a snad i z jinakých ziskuchtivých a ni
cotných důvodů opouštěti své hospodářské spolky, a
tyto spolky nesmějí naopak obcházeti svůj Zemský Svaz
českých hospodářských družstev a společenstev a své
Hospodářské Sdružení českých křesťan. zemědělců v
Praze. Jednosvorného spojení jest právě dnes nejvíce
třeba. A nejúčinnější pomoc v této příčině poskytuje
všem křesťanským | zemědělcům jeho družstevnictví.
Toto musíme my, křesťanští zemědělci“ co nejpečlivěji
ochraňovati a střežiti. Proto musí každý družstevník
povinnost svou vzorně vykonati. Všichni družstevníci
a všechna hospodářská družstva k pilné práci! Jestliže
naši křesťanští zemědělci v dobách miru požívali veš
kerých výhod družstevního zpeněžení hospodářských
výrobků přímo konsumentům, tu jest dnes tento úkol
hotovou a přední povinností! A to nejenom ve vlast
ním zájmu družstevníků, nýbrž i v zájmu celku. Týká
se to tedy hlavně našich hospodářských družstev vý
robních a prodejních a po druhé i hospodářských druž
stev nákupních. Žeň byla letos v naší polovině říše ra
kousko-uherské — bohudíky — velmi dobrá, lepší než
v Uhrách. a proto třeba, aby náš družstevník při zpe
něžení svých zemědělských plodin neupadi do rukou
'ichvářů a podvodných dobrodruhů, jichž se vyrojují
za dnešní doby celé smečky po našem venkově! Třeba
býti proto na stráži! | Každý křesťanský zemědělec
nechť se tedy obrátí s prodejem svých zemědělských
plodin. zejména obilnin, luštěnin, okopanin, zelenin, píc
nin, ovoce a jinakých zemědělských produktů pouze a
jedině na své družstvo, a toto ihned nechť vstoupí ve
styk s každým svým jednotlivým prodejem se Zemským
Svazem českých hospodářských družstev a společenstev
neb s Hospodářským Sdružením čes. křesť. zemědě!ců,
kterážto ústředí obstarají co nejsvědomitěji a nejrych
leji nejvýhodnější prodej všech zmíněných zemědělských
plodin. Varujte se, křesťanští zemědělci, všech lich
vářů, všech podvodných sprostředkovatelů a ziskulač
ných, sobeckých překupníků, kteří ievně a za půl zdar
ma nakoupené zemědělské plodiny ještě falšují a růz
ným způsobem nepoctivě znehodnocují. aby je Potom
co nejdráže městskému obyvatelstvu prodávali a na ú
kor jeho se nesmírně obohacovali! | nákup všech svých
hospodářských potřeb, hlavně však potřeb pro podzim
ní svůj osev opatřte si, křesťanští zemědě'ci, pouze
prostřednictvím Zemského Svazu aneb Hospodářského
Sdružen.. Hospodářská družstva za posledních let prá
vem doznala ohromného významu při zásobování měst
ského obyvatelstva. Co se osvědčilo krásným výsled
kem v míru, nechť jest tedy tím spíše a naléhavěji pro
váděno i nyní v době nejpotřebnější a nejvážnější. V
této příčině budiž našimi zemědělci a našimi družstvy
vykonáno vše nejmožnější! Křesťanské zemědělstvo do
káže, že stojí na výši svých úkolů a svým rozvážným

kům i vůči celé veřejnosti zdůrazní co nejskvěleji a
nejpříkladněji vysokou mravní a hmotnou cenu všech
svých hospodářských družstevních, organisací! Tím spl
něna bude i krajní a eminentní povinnost národní.

Písemná sdělení o raněných a nemocných v Praze.
Aby příbuzní raněných a nemocných, kteří jsou umístě
ni v pražských vojenských a spolkových nemocnicích.
byli co možno rychle zpravování 0 jich příchodu do
Prahy zřídilo presidium Zemského pomocného spolku
Červeného kříže pobočnou kance'ář v Praze I., Husova
ulice 2. jejíž úlohou jest. aby jména pacientů za přispění
tisku ihned uveřeiňovala. Poněvadž však v Praze jsou
umísťování také nemocní. kteří mají bydliště svoje mi
mo Prahu — ovšem mohly by asi do Prahy dopraveny
býti toliko vojenské osoby 8.. event. 9. arm. sboru —,
přejímá zmíněný úřad také úlohu. na písemné přání pří
buzných' vojínových rodávati zprávu v tom případě.
když zraněný nebo nemocný do Prahy dojede a v jedné
z nemocnic zdejších bude umístěn. Nejspo'ehlivější sdě
lení o jinakém pobytu vojína v poli se nacházejícího
může ovšem podati poptavárna Červeného kříže ve
Vídni VI. Dreihufeisengasse 4 (válečná škola), kteráž
podává (a to denně) zprávy veškeré polní. garnisonní
a spolkové nemocnice celé říše. U každého poštovního
úřadu 'ze obdržeti dotazní lístek za 5 hal.

»Volná Mvšlenka« vydala dne 1. t. m. provolání. v
němž se čte: Obracíme se k vám ve chvíti nad jiné váž
né. Události ohromného významu dolehly na lidstvo.
Světová válka se rozpoutala a přináší s sebou poměry.
o jejichž dosahu nemáme dnes ani tušení. Veliké události
nynějších dnů zabírají cele naše mysl a není prostě mož
ne obírati se v klidu čímkoli jiným. Není nyní času ke
klidným teoretickým úvahám: nechť mysl upoutává se
k čemuko'i jinému stále nntně se vrací k ohromným
událostem dne. Jestliže dějiny vůbec. tedy tfm více tv'n
děie bezprostředně žité jsou vzácnou a bohatou škofou
Života a poskytují mnoho látky a příležitosti ku pře
mýšlení. Všichni velcí vzorové "idské myšlenky měli

Udržeti je v dosavadním rozsahu i významu je přední
povinností všech našich stoupenců. V dalším pravidel
ném vydávání našich časopisů a publikací učinila vál
ka nucenou přestávku. Stejně jako se stalo též jiným
novodobým hnutím a organisacím, byly i nám dva z

našich časopisů »Neruda« a »Havlíček« úředně zasta
veny. Avšak to, co úředně nám učiněno s »Nerudou« a
»Havlíčkem«, považujeme za nynějších poměrů učiniti

Jsme poměry nucení jich vydávání přerušiti. Netřeba
připomínati, že tímto dočasným zastavením našich časo
pisu vzchází našim podnikům těžká ztráta finanční, kte
rou v předvečer jubilejního roku Husova tím tíže nese
me. že znamená zároveň podstatné ochromení našich
přípravných pract pro Husovo jubileum. A přece úkol
nás pro oslavy Husovy se válečnými událostmi nezmen
ší, ale naopak rozšíří. Abychom však mohli tyto a ještě
četné jiné úkoly, jež nová doba nám přinese, zdárně
plniti, k tomu nutno pracovati i za nynější pohnuté doby.
Sami učinili jsme vše, co bylo v naší moci, abychom
podnik tento udrželi. Omezili jsme vydání na nejmenší
miru. Leč ani nejlepší vůle a ani sebe značnější oběti
osobní nepomohou, nevyjdou-li nám vstříc v této snaze
i všichni naši přátelé a odběratelé. Spoléháme na ně
se vší určitostí. Zejména na ty. kteří dovedli v těžké
chvíli vždy stát s námi. A nechceme od nich mnoho.
Jen o to prosíme, aby všichni, kdož mohou, poslali nám
dlužné svoje obnosy za odebrané tiskopisy. Kdo nemů
že celý dluh ať pošle aspoň částku. Sebe menší částku.
ale ať ji pošle. Nechceme zatím nic jiného, nežli udržeti
to. co je, jak už jsme řekli. základem celé naší osvěto
vé činnosti: tisk. A to chceme především a za všech
okolností. K tomu pak může přispěti svojí účinnou po
mocí každý. | sebe chudší, když má dobrou vůli a chce.
Tím spíše mohou oni přátelé, jichž se válečné události
dotýkají jen nepřímo. A k těm obracíme se se žádostí
nejnaléhavější. Co můžete udělat dnes. neodkládejte na
zítřek, protože zítra zapomenete. nebo může býti snad
i pozdě. Uvažujte o tom, dalo-li by se opět. po zastavení
vší naší práce tiskové začíti tak, jako se pracovalo do
posledních dnů? Neznamenalo by to opětně nové za
čátky, které sou vždy nejtěžší?« — Tato výzva nechť
povzbudí katolíky k největší ostražitosti i V době ny
nější. Nepřátelé nespi a proto i katolík nechť podporuje
všemožně dle vlastních prostředků svůj tisk!

Sochy, oltáře a j.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.
Liberát o papežích. Nepřátelé církve katolické pra

ví. že papežství touží po penězích a po moci. Bývalý
italský ministerský předseda, Louigi Luzzatti. jemuž
nemůže ještě nikdo vytýkati, že by církvi nějak stranil,
poukazuje v knize nedávno vydané »Studie k rozluce
církve a státu« na rozhodnutí Pia X., dle něhož církev
ve Francii ze zásadních důvodů raději nechá ožebračiti.
než by dovolil tvoření náboženských společenstev. „Ve
věku bezmezné hrabivosti«, píše Luzzatti, »kdy všichni,
každý jednotlivec i společnosti. jen po penězích baží.
ať už jich mohou dosíci způsobem jakýmkoliv, budf i
v rás, kteří nemáme s katolicismem nic společného, po
div, jak církev sta milionů prostě vyhazuje oknem, aby
neporušila svých zásad. — »Když zajatému papeži na
bídi! Napoleon pensi 100 milionů, odvětil onen, že má
všechny účty své vyrovnány, a že mu stačí na den 15
soldů (asi 15 centů).«

Jubileum — křtitelnice. Na den sv. Augustina léta
Páně 1414 byla zhotovena a do chrámu P. Marie před
Týnem dodána cínová křtitelnice. Je tudíž 500 let stará.
jak dokazuje její gotický nápis. — Ne bez příčiny na
zývala se za dřívějších časů víra katolická »starobylou«.
Staleté katedrály, obrazy. sochy, zpěvy jsou naším
svědkem.

Vyhláška o vybírání veřejných dávek za válečného

dle $ 6. cís. nařízení ze dne 29. července 1914 ř. z. č.
178 daně a dávky, jim co do vymáhání rovné. až na
další neby'y politickou exekucí vymáhány na osobách
vojenských ($ 1. dovolaného cís. nařízení). bude-li v

v tísni a povinnosti platební dostáti nemohou. V přítom
né době čirí na státní pokladnu veliké požadavky nejen
zajištění říše a odražení četných válečných útoků, ale i
nejrůznější obory veřejné správy a národního hospo
dářství. Jest tedy tim více potřebí a také ve všeobec

ochabovaly. V této těžké době, kdy stát na všech obča
nech dožadovati se musí nejvyšší obětavosti. vyzývají
se všichni, zejména ti kdož nebyli povoláni ke s'užbě

pustin. mlčeli a mysleli. | nám bude nyní takto míčeti.
V naprosto mimořádném nynějším čase jest vyloučena
jakákoli účelná činnost tisková. agitační neb organisační

čeho dosáhli jsme dasítiletou pilnou- prací. Těžiskem
kulturního díla Volné Myšlenky v Čechách jsou její nod
niky tiskové, na těch must nám nyní především záležeti.

poplatky a jiné veřejné dávky ihned v čas splatnosti.
nečekajíce na upomínky a vymáhání a aby s největším

které snad byly posečkány. Co nejdůtklivěji se upozor
ňuje. že příročí vůbec se nevztahuje na pohledávky ve
řejnoprávní, nýbrž pouze soukromoprávní.

Obtíže ruské mobilisace. Proč mobilisace ruské ar

tak dlouho trvala — vysvětluje berlínské »Zeitung der
Eisenbahnverwa'tungen«. Zde několik číslic z tohočlán



ku: Obrovská říše ruská nemá po ruce a k disposici více
vagonů než 20.000 a mezi těmá je 1000 vagonů salonních!
Německé dráhy mají naproti tomu nyní 57.600osobních

vagony mají dohromady míst jenom 688.400. Nákladních
vagonů mají ruské dráhy celkem 395.300, německé drá
hy však mají nákladních vagonů 565.000. Opatření no
vých 16.500nákladních vagonů, jež ruský ministr veřej
né dopravy »na dopravu polní sklizně« navrhoval bylo
říšskou dumou zamítnuto, ačkoliv ministr důrazně při
pomínal, že počet nákladních vozů, jež ruské dráhy mají,
také pro mobilisaci vojska není dostatečný. Tato o
kolnost — praví řečený odborný časopis — způsobí Rus
ku strašné škody, neboť již při mobilisaci na zkoušku,
kterou správa armády v měsíci květnu t. r. nařídila a
provedla, dostavila se nouze o potraviny, která na po
mezí dosud trvá. A co značí zásobování malých sborů
pohraničních proti nutnému opatření milonového voj
ska potravou a materiálem válečným! — Při velikých
vzdálenostech míst, odkudž spíže dopravovéna býti mu
sk a při nedostatečném vozovém materiálu lze si snad
no představiti, jaké obrovské obtíže ruská mobilisace
překonávati musí.

Lidumilnost. »Týden< napsal: »Pravým kavalírem

ukázal se v těchto těžkých dobách Jeho Jasnost pan
Karel kníže Kinský, majitel panství Česká Kamenice,
Zlonice, Heřmanův Městec, Rosice a Choceň, jenž na
řídil svým řiditelstvím, by všem jeho úředníkům. služeb
níkům a stálým dělníkům k vojsku povolaným, resp. jich
rodinám dosavadní plné služné i na dále vypláceno bylo;
ostatním dělníkům, kteří nejsou stále zaměstnáni, by by
ly dávány podpory, neb aby podpory jich rodinám od
státu udělované byly doplněny na obvyklý denní plat.
Lidumilným tímto skutkem zapsal se kntže Kinský zno
va v srdce lidu, jenž bude vděčně pamětliv, že dostalo
se mu z ruky knížect podpory ve chvílích nejtěžších.«

Účlnky pum vržených ze Zeppelinovy vzducholodi
v Antverpách. Nad Antverpami objevila se 27. srpna
Zeppelinova vzducholoď, která vrhla četné pumy, jež
vyvolaly v pevnosti ohromný poplach. Pumami těmi
byla plynárna úplně zničena. Následkem toho zhasly v
polovině města plynové svítilny. Ze vzducholodi bylo
lze velmi dobře sledovati účinek vržených pum. Jedna
Z pum doletěla do skupiny domů. V tom okamžiku bylo
viděti ze vzducholodi, jak se přední fronta jednoho domu

kosti antverpského paláce byly četné domy výbuchem
pum poškozeny. Odštěpky pum zalétly do ložnic paláce.
Blíže městské brány na Slavnostním náměstí bylo
výbuchem pumy zabito šest policejích strážníků. Oby
vatelé Antverp líčí dopad pum. že nejprve bylo viděti
raketu a pak, že bylo slyšeti jako výstřel, Údaje o poč
tu vržených pum nejsou přesné; zdá se však, že bylo
vržeo osm pum, které všechny vybuchly. — Z Lon
dýna se oznamuje, že útok »Zeppelina« vyvolal v An
glii velké znepokojení. Vzducholoď přes to. že bylo na
ni prudcestříleno, vrátila se neporušena do Německa.

Zaznamenáváme. »České Slovo« napsalo: »Máme
právo konstatovati se zadostučiněním, že také u nás

je klid. vzorný klid. Je prostě proto, že náš lid má pří
liš vyvinutý smysl pro občanské povinnosti a pro stát
ní pořádek, než aby pomýšlel na bůhví jaká dobrodruž
ství. Národ český dokázal, že umf plniti povinnosti prá
vě v nejtěžších dobách, ukázal to v letech 1848 a 1849
stejně jako v letech 1859 a později. Praha, Jičín a jiná
města. holdující nynějšímu císaři a králi českému za
nepřátelské okupace, jsou ještě v příliš dobré paměti.
A národ český splní svou povinnost i nyní. Chceme.
aby se s naším národem vážně počítalo a proto také my
vážně plníme povinnosti, které nám doba ukládá a bu

deme plniti svou povinnost za všech okolností. Z cesty
mužné rozvahy neodvrátí nás nic, tedy ani žádné zne
pokojující zprávy. Český národ nebude nikdy zhoršovati
poměry. ale vždy bude hrdý na to, že veškero jeho ú
silí směřovalo k zachování pořádku a práva i v do
bách nejtěžších.«

O bankrotu francouzského republikánského pokroku
napsaly pod dojmem francouzských porážek dne 30. m.
m. »Nár. Listy«: »Několik příčin se spojuje v nezdaru

francouzských armád, k vyhrané bitvě náleží vždycky
také hodně štěstí, a žádná země nikdy nemůže býti či
něna zodpovědnou za chyby svých vůdců. Ale zač je
vždycky zodpovědna, a to předkům | potomkům, to je
duch, se kterým se připravuje na těžká nebezpečí, a
vůle, se kterou jim čelí. Za to odpovídá v plném rozsa
hu, a čím tato morální pohotovost méně odpovídala ve
likosti nebezpečí, tím bude potom historie přísnější. Ve
dle kongresu, jenž bude po válce dělat bilanci zemí a
miliard. měl by současně zasednouti jiný, jenž by zúč
toval s ideami, na kterých se až dosud budovala naše
civlllsace. Pak bude pacifismus (mírové snahy) první
na řadě. Všecko, na čem budoval, je v troskách. Uká

zalo se, že viděl v pokroku Hdstva tendence, kterých
tam ve skutečnosti nebylo. Nepopíratelný pokrok hu
manity obmezil se jenom na zmírnění hrůz války, ne
má však co činiti s válkou samou. Naděje, které budila
dlouhá doba světového míru. přerušovaná jenom válka
mi lokalisovanými a koloniálními, rovněž byla neopráv
něna. Nynější válka je tak dobře následkem válek a
mírů předchozích, Jako budou války příští následkem
války nynější a míru, kterým bude ukončena. Ani hospo
dářské úvahy neukázaly se dosti silnými, aby odvrá
tily vedoucí činitele od válek, třebas jim dokazovali ná

nebudou menšá než oběti poražených. Konečně ani stou
pající výdaje na vojsko a loďstvo v míru neukázaly se

dosti silnými, aby nutily pomýšleti na částečné alespoň
a pomalé odzbrojení, ano všecky argumenty proti nim
byly dosti oslabovány poukazem na to, jak velká část

ve formě státních dodávek. Podstoupiv takto zkoušku
ohněm a prohrav v nf hned první bitvy, pacilismus je
souzen. Zůstane-li vůbec něčím víc než brožurami a
komitéty, bude to pouhá filosofie poražených, kteří ve
světě srdce budou hledati útěchu a zadostiučinění za
své porážky na poli vůle. Před všecky parlamenty svě
ta předstupují ministři války s teoril, že celý náklad na
vojsko a loďstvo je vlastně pojišťovací premif, kterou
země platí svou bezpečnost. Kdyby nebyla šetřila
francouzská sněmovna miliony, uspořila by patrně mili
ardy, nehledě ani k statkům, které vůbec nelze odhad
noutl. Kdyby byla Francie věnovala několik desítek
milionů na těžká děla, vedlo by se ji dnes jinak v poli,
a jejl pevnosti mohly by jinak čeliti 42 cm německým
hmoždířům. Avšak teorie neplatí jen pokud se týče pe
něz. nýbrž i pokud jde o ducha národa. V každé zemí

smějí tendence, které ať skutečně či domněle předbihají
své době, zaujímati jenom určitý rozsah, jinak ze soli a
kvasu stanou se zkázou společnosti. Ve Francii však
zkusili to socialisté s úspěchem právě tam, kde na

prvním místě mus! státi kázeň a ničím neoslabená vůle.
zkusili to v armádě, jež ve skutečnosti musí býti jako
z jednoho kusu. Následkem toho premie, kterou Francle
platila za svou bezpečnost, nebyla dostatečná aní ve
sféře ducha. Co lest jí nymf platna její pýcha na to, že
kráčela v čele demokracie a civilisace? Pokrok není
jenom věcí rozumu a citu, nýbrž i vůle. Mravnost, kte

ré každá společnost ke svému úspěšnému trvání nezbyt
ně petřebuje, není nic jiného, než mravnost, která vede
jednotlivce, Francie kráčela v čele demokracie, ale ta
ké v čele chyb. se kterými každá demokracie musí bo
jovati. Ani jednotlivec, ani společnost nemůže trvale

sloužiti jenom náladám, ale překotné střídání francouz
ských ministerstev bylo ustavičnou koncesí každému

záchvěvu veřejného mínění. | Jednotlivec i společnost
musí užívati pravých sil na pravém místě, ale ve Fran
cli často zaměňovali kvalifikaci s parlamentními úspěchy
a spojili namnoze demokracii s heslem o kultu Inkompe
tence, který snad nejvíce řádil právě v ministerstvu
války. Jednotlivec i společnost must si mnohdy také
něco odepříti a zase uložiti. ale jednání o tříleté vojen
ské službě ukázalo, že je ve Francii velké hnutí, které
vidí největší pokrok v nejmenších povinnostech. Jednot
livec i společnost k velkým věcem, k překonání těž
kých překážek a nebezpečí potřebuje soustředění, ale
ve Francii dovolovali si luxus celých desítek stran a
skupin. které z veliké většiny neviděly před sebou
Francii, nýbrž jen sebe, a podle toho si měřily všecky
věci. Pro jednotlivce i společnost, svoboda ztrácí ce
nu, není-li spojena s vnitřní kázní. ale ve Francii zvykali
si na volnost mínění, neobmezenou žádnou disciplinou a
citem zodpovědnosti. Zdá se, že kOmpromitovali demo

kracil a svobodu. Při nejmenším aspoň dali všem ostat
ním naučení, aby uvažovali o jejich i svých chybách.
a ve sféře vůle, která jim zbývá, pamatovali na svoje |
společné povinnosti a zodpovědnost před minulostí i

budoucností.« — Většina myšlenek zde uvedených jest
v podstatě opakováním toho, co katolický tisk pronášel
dávno a to často. Francie že se má teprve nynf učiti ze
svých chyb? Což neznalo kroky historie zcela dobře
tolik předáků francouzských již před pohromou? Ti
přece filosofii dějin nemusili slabikovati jako žáčkové,
věděli dobře, kam se řítí, ale ve své nepoctivosti pokra
čovali ve falešné hře na účet národa. A Čechie v de
magogickém závodění byla papouškem Francie. Také u
nás pokrok se projevoval množstvím stran a demorali
sujícími sváry. Nyní tedy jest zcela patrná podstata
předemokratisovaných výkřiků: »Národ jest suverénem,
vládnouti se má jen z milosti národa! Hlas širých davů
nejlepší, nejbezpečnější! Národ lépe vše obstará než
nejmoudřejší monarcha!< Vždyť přece sama veliká re

voluce francouzská byla nynějším státníkům učitelkou,
pověděla jasně, jakého šílenství jsou schopny širé da
vy, jestliže se jim příliš pochlebuje a jestliže demagogo
vé ze strachu před ztrátou popularity bojí se rázně lidu
vytknouti chyby.

Papežové od roku 1800 byli tito: Pisu VIL od r.
1800 do 1823, Lev XII. od r. 1823 do 1829, Pius VIII
od r. 1829 do 1830, Řehoř XVI. od r. 1830 do 1846, Pius
IX. od r. 1846 do 1878, Lev XIII. od r. 1878 do 1903 a

Pius X. od r. 1903 do 1914. Papežové jménem Pius: Pius
I. byl papežem r. 155. Pius II. od r. 1458 do 1564, Pius
NI. r. 1503, Pius IV. od r. 1559 do 1565, Pius V. od r.
1566 do 1572 a Pius VI. od r. 1775 do 1799. Tři daNí
Piové byli v 19. století.
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Soud dějin.
L :

Dějiny věku pradávného inejnovějšího jsou
dlouhým řetězem důkazů, že národ mravně zchá
tralý plete si na sebe metly nejbolestnější, i kdyby
v kultuře sebe více vynikal. A příklady, které
ukazují prstem na chmurnou výslednici demora
lisace, ohlašují nejzvučnějším hlasem, že příčinou
mravní korupce jest odpad od autority Boží a od
Desatera, které jest vštípeno do srdce i pohanu.

Ozývaly se hustě hlasy moderních lidí, že
prý nepravost jest zaviněna výlučně neuvědomě
lostí, nedostatkem kultury. Ale kdo tak mluví,
překrucuje násilně smysl dějin. Vždyť přece staří
Germáni sotva dovedli chápati vysoce vyspělou
kulturu římskou a přece žili daleko mravněji. Sám
proslulý dějepisec římský Tacitus stýskal, že Ger
mání stojí mravně o mnoho výše než velice osví
cení Římané. Židé za Josue a za Davida nesta
čili ve vzdělanosti ani Féničanům a přece vedli
život vzorný. Jejich potomci, kteří před narozením
Kristovým ssáli pohodlně z veletoku kultury
řecké a římské, holdovali nejrůznějším zhoubným
vášním. Ostatně vizme poměry nynější!

Čím větší veleměsto, tím více kultury —
ale také tím více mravní nevázanosti, až
prostý venkovan nad tím trne. Vysoce vzrůstající
civilisace zneužívají k nejprohnanějším zločinům
právě lidé ti, jimž dána příležitost k velikému
vzdělání. Vždyť sami nejbystřejší pohlaváři růz
ných stran tak často zneužívají svého vynikají
cího postavení k zpronevěrám a k různým ji
ným nekalým podskokům. Divoši stávají se
lepší potud, pokud jejich výchova jest odkázá
na na křesťanské misionáře. Leč stávají se pra
videlně horšími, jakmile počnou působiti jiné
složky evropské civilisace. Uváznou-li v tenatech
světáckých chamtivců, vyberou si z civilisace to,

co nejvíce lahodí a propadají houfně zkáze.Tedy náboženství, živá úcta k Tomu, který
poznává všecky naše číny i myšlenky, jest daleko
účinnějším stavidlem demoralisace než sebe osví
cenější uvědomění. A při tom všem neustále se
opákující tragedií lidstva jest ta okolnost, že
národ, nacházející se v mravním úpadku, bývá
vzkříšen z pohodlnosti teprve ranou hromovou.
Mluví li reformátoři k národu nejvzdělanějšímu
mluvoupřímoandělskou,vše marno. Náprava na
stává teprve po silném fysickém úderu. Ba do
cela dějiny dosvědčují, že v mnohých případech
národ klesal tím rychleji do otravného bahna,
čím více se množily a čím mohutněji hřímaly
hlasy proroků, kterým nedána příležitost přísně
přestupníky trestati. Když pak vybuchla trestající
sopka, když národ byl do krvava sešlehán hroz
ným osudem, probouzí se k vnitřnímu obrodu
nikoli na základě vědy, na základě osvíceného
poznání, ale mravním pudem, povelem svědomí
a srdce. V obrodu nerozhoduje tolik rozum a
filosofie, jako autorita a cit pro spravedlnost.

Všimněme si na př. Římanů. Čím výše
stoupala osvěta v posledních dobách římské re
publiky, tím více v světovládném Římě se vzmá
hala úplatnost, krvelačnost, podskoky, otrokář
ství a nízké neřesti. Marno bylo varování spiso
vatelů“a řečníků nejosvícenějších. Blahobytníci
zapomínali na autoritu Boží tím rychleji, čím
více jim přibývalo prostředků k životu rozkoš
nickému a čím více ovládalo mysli patriciů mí
nění, že umění jest samo sobě účelem, že nerá
za úkol mravní povznesení. Proto také nejpro
slulejší dějepisec antického Říma Mommsen na
psal: „Římská republika zahynula nikoli zevním
násilím, nýbrž vnitřním úpadkem politickým,
mravním, náboženským a literárním a ustoupila
nové monarchii Caesarově. V tom světě, jak jej
Caesar nalezl, bylo mnoho ušlechtilého dědictví
zašlých staletí a nekonečné množství nádhery,
ale málo ducha, ještě méně vkusu a nej
méně radosti v životě a ze života. Jitřní
červánky se nevrátily dokud nenastala noc ú
plná.“ (Rom. Geschichte III, 164.) Věru velice
nebezpečnou složkau výslednice demoralisace
jest i ta okolnost, že mravní úpadek konečně
nakazí svou rakovinou i rozběhy vědecké a u
mělecké. Osvícenci tvoří různá díla spíše proto,
aby hověli rozmarům davů, než z příkazů umě
leckých a vědeckých. Věnují se práci té, která
bude nejspíše přijata a zaplacena od vymazle
ných vrstev. Proto zcela dobře Mommsen po
znamenává, že v ušlechtilém římském dědictví
bylo velmi málo ducha a ještě méně vkusu.

Republiku nemohl obnoviti Brutus již proto,
že široké vrstvy lidové samy byly příkladem
patriciů zkorumpovány, tak že byly hotovy za
nádherné pohoštění a za uspořádání krvavého
divadla v cirku uznatl nad sebou vládu nejbe:

"ohlednějšího despoty. Nastala tedy doba krva
vých Caesarů, kteří si dávali prokazovati pocty
božské. Modloslužba císařská záhy tak se roz
mohla, že v provinciích o uctívání Caesarů sta
raly se zvláštní sněmy a kněžské sbory. Křesťané

, byli krutě pronásledováni proto, že odpírali vzdá
' vati oběti Caesarům; takový odpor prohlašován

za urážku císařské velebnosti. Autorita skuteč
ného Boha zdeptána, za to však degenerované
davy vymýšlely si božstva taková, jaká jim di
ktovala zvrhlá fantasie k ospravedlnění rozkoš
nického života. Lid se klaněl vlastním fantasiím,
tedy sám sobě. Proto také byl probuzen k ob
rodu teprve hromovými otřesy, zaznívajícími od
Alp, kdy barbaři bezohledně začali rozchvaco
vati dědictví Romulovo a Caesarovo.

A což staří Řekové? Právě za zlaté doby
státu athénského začal hlodati národní kmen červ
korupce. Již za války peloponéské (v době vy
soké kulturyl) svěřoval lid své osudy rafinova
ným a zbrklým sobcům. Athény byly válkou ve
lice poniženy, podlehly přemoci méně vzdělaných,
ale mravnějších Spartánů. Tu nejslavnější řecký
filosof Sokrates vybízel k obrodu mravnímu a
k důkladné očistě náboženských představ. Leč
byl obžalován, že svádí mladý lid a podrývá
náboženství. Zaplatil svou odvahu životem. Ko
rupce pokračovala. Marně proslulý Demosthenes
a jiní vynikající mužové poukazovali na veliké
nebezpečenství rychle vzrůstající moci mace
donské. Pohodlnou myslí nehnuly ani nějčernější
příznaky osudné budoucnosti. A tak Alexander
Veliký podmanil si Řeky způsobem nejsnadnějším.
Tu teprve nastalo bolestné probuzení, ale jen
na krátko.

Pak se dostali Řekové pod nadvládu římskou.
Bylo to zvláštní! Vynikali dále vysoce svou vzdě
laností nad své podmanitele, tak že vznešení Ří
mané posílali své synky na výchovu k řeckým
filosofům. Řečtina docela nabývala v samém Římě
panství nad jazykem latinským, stávajíc se řečí
římské aristokracie. Přes to však Řekové trávili
dále pod politickým jařmem. Několik drobnějších
pokusů o vysvobození ztroskotalo právě proto,
že učený řecký svět neposkytl potřebné podpory.
Řečtí mudrlanti hleděli si více osobního výdělku
než dobra vlasti. A právě proto, že římská mládež
vytrvale -pila z pramene Civilisace řecké, rychle
se kazila a přinášela domů zárodky korupce
státu římského.

A což dědictví samého Alexandra Velikého?
Obrovská říše perská hověla si v blahobytu a
pohodlnosti, byla rozkošnictvím zkorumpována.
Proto ji rozbil Alexander jedním téměř nárazem.
Peršané začali litovati své převrácenosti teprve
po hrozné katastrofě. Leč Alexander uvázl v te
natech národa podmaněného. Začal jako vrchní
pán Persie zaváděti u dvora perské obyčeje a
zlozvyky, pohrdal zřejmě tradicemi macedonskými.
Konečně svým rozkošnictvím přivodil si před
časnou smrt. Říše jeho se rozpadla na řadu
států. Egypt brzy se dostal pod nadvládu Ří
manů. Leč právě tam vítězný Marcus Antonius
dal se přemoci zhýralou královnou Kleopatrou,
zaváděl u svého dvora způsoby egyptské, roz
dával dětem Kleopatřiným římské provincie.
V Římě nastal poplach, ale napomínání a po
hrůžky neprospěly. Došlo tedy k válečnému ta

' žení, vojska Antoniova poražena, Antonius i Kle
opatra vzali si život. Pozdní litost dvou osob
velice osvícených, které měly přece proti Římanům
také voje veliké! Egypt byl připoután k Římu
železnými svorami, stav se římskou provincií.
Fysický úder byl větším poučením, než všecky

, teformní hlasy a soud dávných dějin.
Již na těchto několika příkladech můžeme

seznati, že národové dovedou s větší statečností
a opatrností snášeti bídu než blahobyt, že lépe
dovedou uplatniti svůj talent v dobách zlých než
za oslňující záře vysoké kultury a veliké moci.
Ačkoli již jmenovaní národové mohli dobře sle
dovati výstražné hlasy dějin předchozích, vrhali
se jako slepí do těch jam, do nichž padly před
nimi davy jiné. Není věru divu, že proslulý dě
jepisec Herodot (v V. stol. před Kr.) byl náhlým
úpadkem nejslavnějších států sveden k domněnce,
že bohové lidem závidějí přílišnou moc a slávu,
že nejraději zahubí ty, kteří se vyšplhali nejvýše.

Jak tehdy, tak i nyni platí tragická pravda:
„Z dějepisu naučíme se hlavně tomu poznání,
že se z něho nikdy ničemu nenaučíme.“ Ano —
pro životní praksi nevezmou si širé (i velice
osvícené) davy z dějin minulých naučení žádného.

enou se vpřed tupě, za svými lehkomysinými ná
ladami, šlapou na pochodu těla nejsvědomitějších
svých proroků, až si konečně rozbijí čela o žu
lový tribunál dějin. Teprve po hrozných trestech
nastává reakce, probouzí se srdce více než rozum,
davový instinkt nutí k pokloně před vážnými
autoritami, obrozený život kupuje se buď za
potoky krve anebo jiná hrůzná neštěstí.

PRVNÍ ČESKÁ NA ŽVOT
PRAHA, palác „K-runa“, Václavské náměstí.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji,

věeobecná ako.
společnost pro

pojšťování

Ministerstvo obchodu nařídilo v zájmu
zmírnění nezaměstnanosti a zjednání větší pří
ležitosti ku práci ve výnosu, vydaném nedávno
k politickým zemským úřadům, aby povolení
k hodinám přes čas pro živnostenské podniky
bylo obmezeno na nezbytně nutnou míru a aby
se zejména u podniků, provozovaných pro vo
jenské účely, které jsou nyní značně zaměstnány,
působilo k tomu, aby, pokud jest to možno, bez
poškozsní včasné a jakostí přiměřené dedávky
výrobku, větší potřeba pracovního výkonu byla
hražena na místě hodin přes čas zařaděním
většího počtu pracujících osob. Dále pržádalo
ministerstvo obchodu průmyelové ústřední or
Ganisace, aby svým členům daly na srozuměnou,
aby v podnicích, provozovaných pro účely vo
jenské správy a nyní značně zaměstnaných, byly
zavedeny pokud možná místo dvou pracovních
stříd tři střídy.

K činnosti nemocenských pokladen. Po
něvadž za nynějších poměrů jest svolání k usná
šení schopných valných hromad spojeno s ve
likými obtížemi a opozděním, je-li vůbec možné,
zmocňuje císařské nařízení představenstva ne
mocenských pokladen, dále bratrských pokladen
a konečně také výbory náhradních ústavů pro
pensijní pojišťování, aby učinila sama a právo
platně žádoucí opatření bez součinnosti valných
hromad. Tak ustanoveno vzhledem k tomu, že
bude potřebí nyní různých změn stanov. Bližší
ustanovení obsahuje ohledně nemocenských po
kladen a náhradních ústavů současně vydané
nařízení ministerstva vnitra, které bylo uveřej
něno v úterním >Wiener Zeitung.«

Soc.-dem. výzva k dalšímu placení.
»Arbeiterzeitunga i oPrávo Lidu« oznámily, že
pro velký počet lidí bez práce nebudou moci
podpůrné fondy strany vypláceti podporu. Tedy
millionové fondy nechtějí konati svou povin
nost, ale členové mají platiti dále. „Právo Lidu“
píše: „Odborové organisace proto plným právem
od svých členů žádají, aby přesným plněním
svých povinností nejenom jejich existenci, ale
i plodnou a prospěšnou činnost nadá'e umožnili.
Kdo z dělníků v této době vzdaluje se organi
sace a přestává platiti příspěvky, škodí v první
řadě sobě, neboť zbavuje se morální a hmotné
opory, jež až dosud jedině odborové organisace
poskytují. Vyspělost a třídní uvědomění dělníků
neprojevuje se v slovech a krásných frázích,
ale v činarodé a obětavé práci. K té jest nyní
nejvhodnější doba.“ — Četníorganisovaní děl
níci jsou však jiného náhledu a — neplatí. Ne
platí proto, že je práce málo, že ve mnohých
závodech snížili mzdu až o 339/,, neplatí, že
nemají k pokladnám svých organisací důvěru.
Ale proti tomu se musí zakročiti! „Plafte, aby
chom provedli přípravy k bojům hospodářským,
které po válce nastanou“, vyzývá nedělní „Právo
Lidu“ a zapřísáhá dělníky, aby jen statečně a
do haléřů platili a nevěřili fantastickým zprá
vám, že organisace zaniknou. Tohle jest poho
diná akce v dobách zlých. Naše Všeodborové
sdružení i za nynější těžké doby nejnutnější
podpory vyplácí, protože členové ústředí pracují
zdarma. Leč s00.-dem. plat bez vyhlídek na pod
poru má zajistiti otřesenou existenci různých
soo.-dem. agitátorů.

Horlivá organisátorka mladých dělnic
vw Bavořích, kněžna z Osettingenu-Spielbergu
provedla nyní reformu dělnických kroužků
ženských, které jsou jejím dílem. Byla to samo
statná sdružení děvčat do 18 let a cílem jejich
bylo uchrániti mladistvé dělnice mravní bídy,
uvarovati je léček u věku nezkušeném a ne
bezpečném. Nelze upříti, že spolky ty působily
velmi dobře a postavily mravní základy leckteré
nerozhodné, vrtkavé povaze. Leč bylo třeba
dáli jim pevnější spojení, stmaliti je s křesťan
skými spolky dělnickými a učiniti z nich takřka
přípravku pro sociální život na zásadách ná
boženských. Měl býti vychován dorost. Proto
byly stanovy pozměněny: zavedeny měsíční pří.
spěvky, ustanoveno volili předsedkyně, jedna
telky a pokladní. Dřívější »patronesy“ staly se
rádkyněmi, čímž vliv jejich nikterak nepoklesl
a jakási samostatnost spolku se zavedla. Obor
činnosti vzrostl, spolky nabyly novéh) života,
umísťovací odbor vešel do styků e prácedárci
i s rodiči dívek, jimž podávají se informace a
rady. Sdružení dělnické mládeže ženské čítá
dnes 8.000 členek a je přivtěleno Ústřednímu
svazu katol. dělnictva v Bavoreku. Vydává takó
svůj list »Die gute Freundin« (Dobrá přítelka).
Jakmile dosáhnou členky 18 let, vstupují do
svazu, jenž má tak o členstvo postaráno. Dle
myšlenky knížecí zakladatelky má býti tak vy
budována ohromná liga rodin dělnických ku
prospěchu celé třídy praoující.



odborný lékař ženských chorob
=== Aporodnictví

dovoluje si oznámiti zahájení
své lékařské prakse.
Ordinuje od 8 do 9 hod. dopol.

a od 2 do 3 hod. odpol.

v Jiříkově třídě čís 543 proti
Adalbertinu.

Nejhygieničtější mléko

a Z ýborné“zněho,

mléko pasteurisované
dodává denně čerstvé v nejlevnější ceně a

BW|nejlepší jakosti "0%

Parní mlékárna
v Hradci Král., na Malém nám. č. 126.
Nejmodernější zařízení. Pečlivá čistota.

-se zárukou neporušenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíní.

chle zhotoví umělVazbuknih£53
Richarda Šimáčka

w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

v jednoduchém i
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der. provedení ry
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Veškeré rozpočty, skizzy i odbor. rada bezplatně,
beze vší závaznosti ku definitivní objednávce.

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.
Založene roku 1803.

Dá 7 1]
Jos. ROUS,
bářský pozlacovačský a

oltářnictví
— VŽAMBERKU

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

+

Renovování starých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za Ceny mírné. =—=

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a informační cesty
zdarma a bez 2ávAZku.===

První ceny na všech obeslanýeh
výstavách.

Proti choleře, úplavici
a vůbec všem náblým ochuravěním zažívacích
orgánůosvědčenou ochranou dlete

tiockou jest

VADE MECUM
(profyl. bylinný likérový přípravek)

zhotovený dle prastarého rodinného předpisu.
V lahvích po 150, 3 a 5 K ve sluš. drogeriích
neb u stejnojmenné firmy v Dašících, Čechy.
Osvědčený tento prostředek ochranný neměl by

v žádné rodině neb domácnosti chyběti.
Hlas z obecenstva: Plním svoji povinnost, sdí

lím-li Vám, že jsem s »Vade mecum« uplně spokojen.
Na podzim r. 1911 konal jsem obchod. cestu po Bosně,
Hercegovině a Dalmacii, denně jsem jezdil drahou, lodi
neb vozem, střídal stravu, nápoje (velmi často špatné)
i podnebía ačkolív právě v těch zemích zuřila
tehdy cholera a úplavice, přecenikdy mi nebylo
ani nevolno, což příčítám tomu, že jsem denně
třikráte pil po lžíci co »profylaktikume »Vade mecume«
a jen tomu děkují, že jsem choleru nedostal a zdráv
zůstal. Od tě doby bez »Vade mecum« nevydám se na
cestu nikdy. Zašlete mi zase. S úctou

Gottfried Horn,
Vídeň IX. Favoritenstr. 45. representant dra Theinardta

spol. na výrob. výživ. přípr.

8
8
8

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

zemských.
w
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky na taláry.

OOO00000000000000
© sJan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

:
©

o "Též na splátky bez zvýšení cen!

O00000000
dE————
Ni

K h 2 studenty
j hledám. —

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci

Nabídky přijímá Jan-Metelka, obchod obuví,
Hradec Králové.

nejnovějších druhů pravých

Ol..

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujes! dope
raěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
std. své vlastní výroby, předpisům
olrkevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do

platku za nové výměňuje Hotové
předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě.
Věese postld posvěcené. |Prdes ruční.

Sklad vež ch a eh klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. « Notářské
prstemy, tebatěrky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského vždy na skladě.

Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
Praha-I.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

BYRRH
sílící a chuf povsbu- tečné nahořklé
zujícífrancouzskévíno příchutijedině

od firmy

L.Violet,Thuir (ve Francii).
Všade k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Jesef Svoboda, Praha,Král.

Vinohrady čís. 1094.

VÝRODNÉ PLATEB

NÍ PODMÍNKY.
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

1860.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU
NEJČESTNĚJŠÍ VY
ZNAMENÁNÍ
CÍS. AKRÁL.DVORNÍ

OODAVATEL.
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Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

h se na požádánífranko zašlou. M
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Depeš. adresa Albibanka. Telef. č.83

(Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s T. 0.

v Hradci Král, - Adalborinum

provádí veškeré obchody bankov
ní, bursovní a směnárenské.

Výhodné uložení vkladů.

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím.
koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskýmistroji.strojními oleji
a petrolejem. Inkaso nájmů.

Podporvjte podoik českých katolíků!

VYVVVÝVYVYVYVY

„Osservatore Romano“ uveřejnil první en
cykliku papeže Benedikta XV. ze dne 8. září,
ve které papež především zdůrazňuje, že nepo
chybuje, že Božská Prozřetelnost, která na něj
vložila břímě tak těžké hodnosti, propůjčí mu
také odvahu a potřebnou sílu, aby svůj vysoký
úkol splnil. Papež pak poukazuje na to, že je
proniknut hrůzou a starostí vůči strašné válce a
vůči «divadlu, které vidí, že tak veliká část
Evropy za vlády ohně a meče se do krvava
zbarvuje křesťankou krví. Ve svém citu otcov
ského milosrdenství objímá všecky dítky církve.
Nechce opomenouti žádného pakusu, aby u
rychlil ukončení takového neštěstí. Stejně jako
papež Pius X. odporučuje všem ditkám církve,
zvláště těm, kteří přijali vysvěcení, by prosili
Boha ve svých veřejných a soukromých modlit
bách, aby válka přesťala.

Encyklika končí: „Z nejhlubšího srdce pro
síme a zapřisáháme ty, kteří vládnou národům,
aby dali souhlas, by všecky jejich spory byly
odstaveny ke zdaru lidské společnosti v úvaze,
že už až příliš zármutků a běd provází život

smrtelníků, nežli aby Do nutno hromaditi ještěvíce běd a zármutku. Kéžby nahlédli, že už je
dosti díla zkázy a prolité krve a kéž by pospí
šili zahájiti vyjednávání o mír a podali si ruce.
Pak obdrží největší odměnu od Boha pro sebe
a pro své národy. Nechf také vědí, že tím vy
konají také velmi milé a velmi žádoucí dílo pro
papeže, který následkem velkého převratu věcí
setkává se s nemalými obtížemi, vykonávaje svůj
úřad jako apoštolský náměstek.“

Soud dějin.
l.

Malý národ Israelský uprostřed mocných a
kulturně vysoce vyspělých národů zachovával
svou samostatnost s podivuhodnou houževnatosti,

* třebaže se spokojoval s menším územím a ne
pomýšlel na dalekosáhlé výboje. Odkud to? Nábož
morálka Igraelitů byla daleko vyspělejší než u
menů sousedních. Aby pocit naprosté bezpeč

V Hradci Králové, dne 18. září 1914.

nosti a trvalý blahobyt nenakazil lid israelský
rakovinou rozkošnictví, byl tento zaměstnán
častou válečnou obranou jak proti loupeživým
sousedům menším tak proti vetikým říším. Na
stala-li však přece delší doba oddechu a slávy,
začala i zde stojatá voda zahnívati, ušlechtilé
tradice náboženské pomíjeny, lid i se svými pře
dáky rád se začal klaněti modlám svých vlast
ních nepřátel, modlám, které uspávaly svědomí
a lákaly k rozkošnictví. Sladký jed vyssával
energii a národní sebevědomí. Co nedovedly zni
čiti ostré meče nepřátel, to přivedly ve zkázu
nehlučnou válkou modly.

A tu zase se shledáváme s faktem, které
bylo údělem národům jiným. Nadšení proroci
tepali neřesti, hrozili Božími tresty, předpovidali
osudnou budoucnost. Israelité však hověli svým
libůstkám obyčejně až do chvíle, kdy zahřměl
hromový úder.

Prakticky vzchopili se k obrodu mravnímu
teprve tehdy, kdy přikvačily velice přísné tresty.
A právě tato trpká zkušenost vedla lid israelský
k veliké životní moudrosti a k Bohu. Právě
v kruzích tohoto lidu napsána jako memento pro
všecky národy tato slova: „Spravedlnost
povyšuje národ, ale hřích bídné činí
národy.“ — Milujte spravedlnost vy, kteří
soudíte zemi. — Všeliký dar, i nepravost shla
zena bude, ale-víra na věky státi bude. jmění
nespravedlivých jako potok vyschne a jako hří
mání veliké v dešti zazní. — Hospodin díl dě
dictví mého a kalicha mého: ty jsi, jenž navrátíš
mi dědictví mé.“

Charakteristické jsou tyto úryvky z bible:
„Umřel pak Josue, syn Nun, služebník Hospo
dinův . .. A povstali jiní, kteříž neznali Hospo
dina . . . I činili synové israelští zlé před obli
čejem Hospodinovým a sloužili Bálim . . . a ná
sledovali bohů cizích a bohů národů, kteříž
bydlili okolo nich a klaněli se jim . .. | roz
hněvav se Hospodin na Israele, dal je v ruce
loupežníků ...a soužení jsou náramně. | vzbudil
Hospodin soudce, kteříž by je vysvobozovali
z rukou zhoubců, ale ani těch slyšeti nechtěli,
smilníce s bohy cizími a klaníce se jim. Brzo
opustili cestu, po kteréž byli chodili otcové
jejich:a slýchajíce přikázání Hospodi
nova, všecky věci na odpor Činili. A
když Hospodin vzbuzoval soudce, za dnů jejich
nakloněn býval k milosrdenství a vyslýchal lkání
soužených a vysvobozoval je od zbití zhoubců.
Když pak umřelsoudce, navraceli se zase,
a mnohem horší věci činili (kdo by si
tu nevzpomněl na Kristovo slovo o návratu sedmi
duchů horších ?), než byli učinili otcové jejich,
následujíce bohů cizích, jim sloužíce a jim se
klaníce. Neopustili nálezků svých a cesty nej
tvrdší, po kteréž choditi přivykli. I rozhněvala
se prchlivost Hospodinova na Israele, a řekl:
„Protože národ tento zrušil úmluvu mou, kterouž
jsem byl učinil s otci jejich, a nechtěl poslouchati
hlasu mého, ani já nezahladím národů, kterýchž
zanechal Josue a umřel, abych skrze ně
zkusil Israele, zdali ostříhajícesty Hospo
dinovy a chodí po ní, jako ostříhali otcové jejich,
čilinic... Bydlili tedy synové israelští u prostřed
Chananea a Ilethea a Amorhea a Ferezea a He
vea a Jebusea: a vzali sobě dcery jejich za
manželky, a oni dcery své jich synům dávali a
sloužili bohům jejich. I činili zlé před obličejem
Hospodinovým .... I rozhněvav se Hospodin
na Israele, dal je v ruce Chusa Rasathaim krále
mesopotámského, i sloužili mu osm let. | volali
k Hospodinu, kterýž vzbudil jim vysvoboditele....
1 odpočinula země čtyřiceti let... Činili pak
opět synové israelští zlé před obličejem Itospo
dinovým, kterýž poslinil proti nim Eglonakrále

I sloužili synové israelští Eglonovi, králi
moabskému, osmnácte let a potom volali k Ho

spodinu, ený? vzbudil jim vysvoboditele jménemAoda, syna Gery. . . I snížen jest Moab.... I
přidali synové israelští činiti zlé před obličejem
Hospodinovým po smrti Aoda, a dal je Hospo
din v ruce Jábin krále chananejského . . I volali
synové israelští k Ilospodinu . Snižil ted
Bůh ... Jabina ... před syny israelskými,

kteříž rostli každodenně . . . [ odpočinula země
za čtyřiceti let. Učinili pak zlé synové israelští
před obličejem Ilospodinovým, kterýž vydal je
v ruku Madianským za sedm let, a potlačení jsou
velmi od nich... | snížen jest Israel velmi před
obličejem Madianských. I volal k Hospodinu,
žádaje pomoci proti Madianským.“

Podobně pokračuje bible dále, dosvědčujíc,
že Israelité nebrali si výstrahu z toho, co ně
kolikrát předcházelo, ale že teprve silné rány fy
sické přiváděly lid k lepšímu životu. Mravní síla,
živé vědomí povinnosti, zmužilý sebezápor —
to všecko potrvalo obyčejně jen u té generace,
která sama prošla ohněm trpké zkoušky. Synové
si vždýcky přáli žíti životem co nejvolnějším.
Klaněli se velice shovívavému, rozkošnickému
božstvu svých zarytých nepřátel. Přibírali z „ci
vilisace“ svých ujařmitelů služebně to, co bylo
nejhoršího. Nechtěli se učiti ani z těch stránek
dějin, které byly nejnovější. V době blahobytu
krátké rozkošnictví jim bylo nad svobodu. Meč
barbarských nepřátel neškodil jim tak, jako svůdná
lákadla týchž protivníků. Výstrahy starších ne
nacházely ozvěny, teprve osobní utrpení přivedlo
provinilce blíže k Bohu a dojemná a na výsost
poučná jest upřímnost bible, která bezohledným
odkrýváním rakoviny prospěla lidu israelskému
daleko více než chlubné pověsti národů jiných,
které tak rády zatajovaly, kolikrát mravní hniloba
byla u nich soudem dějin důkladně zmrskána.
A přes to nové a nové vcházení do hnilobných
slují!

Přišel konečně sám Kristus, král všech
osvoboditelů! Ale nejvřelejší slova — Božských
úst byla provázena zlobou. Kristus docela před
pověděl zboření Jerusalema a veliké hrůzy, které
budou zkáze předcházeti, ale to židovskými po
hlaváry nehnulo. Teprve když celé řady židů
byly věšeny od Římanů na kříže, začal pilnější
sebezpyt, lítost nad dekadencí. A jako u národa
israelského, podobně u národů jiných. Oheň
očisty byl vždy velice palčivý.

Stanovisko Husovo k osvětě.
Hus uznával oprávněnost umění výhradně

potud, pokud toto sloužilo k podpoře citů ná
boženských, k slávě Božího jména. Napsal, že
obrazy jsou proto, aby se na nicn prostí učili
vzpomínati na Boha a jeho svaté, „k nábožen
ství popuzeni, hotovi a zapálení byli a tak Bohu
a svatým horlivěji slůžili.“ Jestliže by však
obrazy vedly od víry, byly by Škodlivé. Hus
kárá, že mnohý křesťan při spatření obrazu více
se obírá jeho uměleckou cenou než nábožným
rozjímáním. „Když bude krásný obraz neb ma
lování, tehdy všichni smysl obrátí k té pěknosti

a v té se naje myslí a kocháním, chválémalěře, že krásně maloval neb vyřezal a zapo
menú, že Kristus ohavně potupen a ukrutně u
mučen; též i o jiných svatých. A někteří muži,
vidůce pěkné obrazy svatých panen, jež kráše
(krásněji) malují, než sú byly tělestně zpósobeny,
mají zlá myšlení a hnutí a vpadují v pokušení...
Též i my máme pilně lid vystřéhati hlůpý a ho
vadný, jenž opustě víru a žádost duchovních
věcí, příliš pase čichy své... Ale můdrý člověk
ne tak pásá čichov, jenž Boha srdečně miluje:

přivra druhdy očima i ušima, myslí o Voenýcnvěcech.« Jest prý dobře, že se nyní maluje Kri
stovo umučení. „Ale pohříchu!“ Již lidé místo
Kr stova umučení malují trojanské bojování a
místo apoštolóv namaží kolcóv (zápasníků), místo
obcování Krista malují život Najtharta a místo
svatých panen umučení malují bláznivých panen

frejování a naháčov ngpoctvých a mužóv divněa potvorně zpósobilých... Čočiní ta posměšná
potvornost, divná škaredá pěknost a krásná ne
pěknost? Co nečisté opice, co ukrutní Ivové,
co potvorní centaurové, co polomuži, co škaredí
zubrové, co rytíři bojovní, co lovci s trubami?...
Těm všem věcem diví se více než v Božím zá
koně ... . Nižádné věci kromě Boha nemáš více
vážiti ani tak velmi jako Boha, ani tak modliti
se jako Bohu, neb nižádná není lepší ani tak
dobrá jako Bóh.“ (Srv. Erben I, 70—71, 77, 82.)
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O ozdobném kování nábožných knih soudí
Hus takto: „Ktož knihy zlatem neb stříbrem oko
vává, ten okování miluje více než písmo. Dóvod
toho: že kníh, jenž též písmo mají, netbá a oko
vání vezma, okování pilně ohledává a na písmo
netbá; a jest v tom nemúdřejší než opice, jež
vezmůc ořech, nekochá se v škořepině, ale ihned
jádra dobývá. [I zdá mi se, že kněz více hřeší,
že knihy okovává, nežrytíř, jenž kóň okovává
'aneb sedlo; neb koníř nesúdí koně dle okování,
ale knihy obecné (lidé) súdí a rádi kradů a méně
v nich čtů, než by (kdyby) nebyly okovány.“
(Erben I, 73). Novohusité poukazují s pochvalou
na to, že se Hus ozval proti předstíraným zá
zračným obrazům. Leč čtěme další náhledy Hu
sovy: „Obraz, špalek neb jiné od člověka ruků

povědi, někdy přestana trápení těch, kteréž jest
trápil. A tak pro nevěru mnohé zklamal jest
i klamá lidi oslepené.“ Tedy dle Husa ďábel didi
trápí nějakou nemocí tak dlouho, pokud tito se
nepokloní určitému obrazu. Když pak takovým
lidem uleví, domnívají se tito, že se uzdravili za
Božího zázračného přispění. K tomu všemu Hus
zřetelně uznává, že Bůh prostřednictvím obrazu
může „hrózu lidem učiniti a jiné divy, kteréž
ráčí.“ (Erben, I, 70, 72.)

v šachy, nedělní zábavy hudební, deklamační,
pěvecké, nedělní prodávání a tělesná cvičení.
(Erben I., 116, 121—133.)

O stanovisku Husovu k počtářské vědě
praví Winter:
proto, že vedou k astrologii a odvádějí theologa
od jeho úloh.“

cipaci moderní Hus stojí velice příkře. Prý otec
má býti více ctěn než matka, protože muž svou
přirozeností jest důstojnější než žena. Proti žen
skému pohlaví pronáší Hus velicé a nesprave
dlivé paušální výtky. (Srv. Erben I, 276 - 277.)

Tělesné tresty Hus odporučuje. Praví, že
otec, který netresce svého synka, jest horší než
nevěřící. „Protož taký otec jest hoden pohanění,
jenž tak klamá své dítě; i bylo by hodné, aby
'syn taký, když by ho na smrt vedli, za políbení
ukusil (ukousl) svému otci nos, jako jeden, o
němž píše Boecius, jenž prosiv, aby před smrtí
políbil otce svého, ukusil mu nos řka: že otcovo
netrestání dovedlo ho (k) oběšení. Protož otec
byl jest pohaněn, syna i nos svój ztratil a Bóh
"daj (aby) i pekla nezaslůžil!“ (Erben I, 153.)

býti právem světským popraveni. Také dle Husa
jest dovolena spravedlivá válka.

Tanec dle -Husa jest kruh, jehož středem
jest ďábel, přítomní lidé pak jsou léčkami pe
kelnými. Původcem tance jest ďábel, tanečníci
hřeší nejrůznějším způsobem. A přísný Hus do
kládá: „Jako jest zakázána všecka práce, která
nesměřuje ke ctí Boha a jeho svatých, tak na
opak nikdy není dovolena práce, která se děje
na urážku Boha a jeho svatých i na škodu
bližního. Tanečníci hřeší proti všem svátostem

Studie a texty 1V, 431. 435.)

Občanský zákoník Hus dovedl převrátiti 0
bratem ruky tak, že již tehdy uvážliví občané

„trmuli. Dle Husa každý, kdo se dopustil hříchu
smrtelného, krade všecko, čeho užívá. „Béře
proti vůli Boží pokrm, zdraví, déšť, slunečné
světlo, povětří.“ A Hus docela se hněval, že na
krádež obyčejnou jsou sice ustanoveny přísné
tresty, leč na krádež, jakou hříšník páchá uží
váním vlastního jmění, není ustanoveno potres
stání. Hříšník nemá práva k daru Božímu, do
cela jest i nespravedlivým majitelem vlastní duše.
Pozbývá práva i k světským úřadům. (Srv. Er
ben I. 208—210). Kdo smrtelně hřesil, všemi
dalšími skutky — a to i dobrými — hřeší dále.

Docela sama modlitba vykonaná v smrtelném
-hříchu „netoliko není užitečná, ale jest škodlivá.“
(Lenz: Učení M. J. Husi, 103, Erben, 290, 325.)

Novohusité požadují, aby všecko bylo zkou
máno volně lidským rozumem. Husovi však bible
jest soudcem vší vědy, všeho umění, bibli klade
nad rozum. Že potřebuje bible důkladného au
toritativního výkladu zvláště v místech nejasných,
na to Hus zapomněl. Jestliže však prohlašoval
bibli za neomylného soudce v nejrůznějších 0
borech, pak také měl míti na mysli, že jest zde
potřebí neomylného vykladače, zkrátka vážné
živé autority učící.

Hus nepronesl jediné nové myšlenky filo
sofické ani náboženské. Jeho spisy jsou většinou
opakováním toho, co napsal Viklef.
se hlásá, že se má jiti za moderním pokrokem
podštítem Husovým, nechf novohusité povědí,
kde a jak vlastně horuje Hus pro pokrok svět
ské vědy a umění, anebo pro moderní pojem
svobodomyslnosti. Písmo, pravda, konání všeho
pod zorným úhlem věčnosti — toť jsou jeho
stálá hesla. Jaká sláva pak zbude na harcovníky
skutečného pokroku, na samostatné myslitele To- :
máše Štítného, Komenského. Karla IV. — jestliže

KNIRY
pro školy obecné a měšťanské dívčí jakož
i chlapecké, užívané v Hradci Králové,
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dařilo se našim zatlačití nepřítele po pětidenním
tuhém boji na silnici Grodské a jižně odtud a

děla. Tento úspěch však nemohl býti využitko
ván, poněvadž naše severní křídlo je u Rawy
Ruské ohroženo velikou přesilou a ježto nové
ruské síly pronikly jak proti armádě Danklově,
tak do prostoru inezi touto armádou a vojsky
u Lvova. Následkem velké přesily nepřítele je
vilo se nutným soustředit naše armády až tři
neděle nepřetržitě a hrdinně bojující v dobré
postavení a připravitje k dalším operacím.

Bitva u Lvova je přerušena. Naše vojsko
není nikterak poraženo, nýbrž od pondělka dne
7. září západně a jižně ode Lvova postoupilo
26 km vpřed. Rusové pokoušeli se vniknouti
mezi armádu Danklovu a Auffenbergrovu, ale
marně. V této druhé bitvě u Lvova měli Rusové
o veliké množství divisí více, a ruská divise je
co do dělostřelby o moc, co do pěchoty o mno
ho silnější. Přes to se Rusové v boji vyčerpali
a zemdleli, a soustředění našich vojsk na užší
linii stalo se nerušeně. Naše armáda shromaž
duje se v tak silném bodě, že může vzdorovati
každému.

Dle zprávy | válečného tiskového | Stanu
od 8. do II. září 1914 v čáře 70 km Komarov
Rava Ruská veden byl všeobecný útok vesměs
s úspěchem. Přes tyto úspěchy stalo se nové
seskupení pro další přesilu nepřítelovu a pro
ohrožení severního křídla našeho nutným. Dle

kořistěno 300 děl.
Z válečného tiskového stanu se dne 15. t.

m. úřadně oznamuje: — Vítězství na Hučvě vy
tvořilo válečnou situaci, která umožnila, aby se
přešlo k útoku na yelmi silné ruské síly, které
vnikly do východní Haliče. V uznání nutnosti
podporovati naši armádu po bojích východně od
Lvova se posunuvší nazpět, dostala armáda,
která dobyla vítězství u Komarova, rozkaz, po
nechati proti poraženému nepříteli: po krátkém
pronásledování jenom podřaděné síly, hlavní sílu
pak seskupiti v prostoru Naroli-Uhnov ku „postu
pu ve směru ke Lvovu, který byl skoro opačný
dosavadnímu útočnému směru. To bylo prove
deno už 4. září. Rusové, jak se zdálo, pomýšleli

které jim bez boje bylo vydáno, na útok z boku
ve směru od Lublína, při čemž měli za to, že
mohou zanedbávati naši armádu, která byla za
vedena za grodeckou rybniční linii. Zatím však
tato armáda byla pohotova zasáhnouti do oče
kávané bitvy naší armády, postupující ze severu

Dne 5. září dospěla poslední skupina vojska
už přes železniční trať Ravaruska Horynec. Držíc
dále levým křídlem okolí Ravarusky, zabočila
pravým křídlem 6. září až kc Kurníkům a zahá
jila 7. t. m. první boj proti silným, na sever po
sunutým nepřátelským s.lám. Za svítání dne 8.
září začal na 70 km široké frontě Komarov-Rava

září veskrz úspěšným a zejména na jižním křídle
postoupil blízko až ke Lvovu.

Přes tyto úspěchy bylo nutno naříditi nové
seskupení našeho vojska, protože jeho severni
křídlo u Ravy Ruské bylo ohroženo a poněvadž
svěží ruské síly, mající velkou převahu, postupo
valy jak proti armádě, bojující před Krašnikem,
tak i v prostoře mezi touto armádou a bojištěm
Ivovským. V těžkých bojích východně od Grodku
dne 10. září byli u útočící tam divise jejich
c. a k. Výsosti vrchní velitel armády arcivévoda
Bedřich a arcivévoda Karel František Josef, a jich
osobní přítomnost měla ohromný vliv na nad
šenou bojovnost všeho vojska. Poprvé jel ná
sledník trůnu v průvodu generálního štáby v čele
armády..

Jako ve všech dosavadních bitvách a bo
jích vykonalo naše čacké, nyní již tři týdny ne



školním roce
rozšiřujte

vydané Bisknpskou tiskármou v Hradci Králové:

Malý katechismus .. 80b.
Střední katechismus . 64h.
Velký katechismus . 80hb.

M- Oltář-08
(poučná modlitební koiha i zpěvník) v poloplátně
80 b, v oeloplátně 92 h, v oeloplátně se zl. kříž
kem K 1—, v oelokůži se zl křížkem K 260.

Úprava úhledné, vazby pevné.
Zavádějte ve všech školách naše vydání, neb
poskytojeme volné výtisky pro chudé. Jedině
naše vydání je schváleno pro diecesi Králové
hradeckou. Pro prodejny školních knih patřičné

výhody. Objednávky vyřizuje:

Dražstevní knihkopectrí a nakladatalsttí

v Hradci Králové,

ustále bojující vojsko, i u Lvova své nejlepší
činy a prokázalo opětně svou bravuru a zdat
nost. V pětidenní bitvě měly obě strany těžké
ztráty. Zejména u Ravy Ruské byly některé noční
útoky Ruské krvavě odraženy a opět zajati
v massách Rusové, mezi nimi četní důstojníci.

Uhrnem lze prohlásiti, že naše armády do
vedly dosud co nejaktivněji a v nejchrabřejším
boji úspěšně čeliti nepříteli početně silnějšímu
a chrabře a úporně bojujícímu.

Na jižním bojišti. Dne 6. zářípotřena
rakouským vojskem elitní timocká srbská divise,
která u Mitrovic vrazila na rakouské území.
Vedle toho vnikli Srbové na naše území u Gra
bovce a postupovali od Kupinova k Hrtkovcům,
Staré Pazové a Rumě. Naše vojsko však nepří
tele všude porazilo. Srčm a Banát prost úplně
nepřítele. Dle úřední zprávy zajato dosud 8000
Srbů. — Černohorci žádali na Srbech k obraně
Lovčenu těžká děla. Žádost však zamítnuta, ježto
Srbsko samo trpí nedostatkem děl... — Na žá
dost srbské vlády povolil car 250 ruským dů
stojníkům, aby vstoupili do srbské armády, která
prý trpí nedostatkem důstojníků. — Srbský ge

nerál Božo itkově odjel se dvěma podplukovníky na ČernouHoru, aby tam řídil vojenské
operace. — Najatých 25. řeckých lékařů vrátilo
se ze Srbska po dvoudenním pobytu, ač jest tu
hrozná nouze o lékaře.

Německo-francouzskébojiště.Na
oblouku Marny na linii Meaux - Sezane - Vitry
trvá rozhořčená bitva dále. Hlavní účastenství
má v ní armáda Billovova, která setkala se tu
s přesilou francouzskou. Boj vede se se straš
livou vážností.

„ Major Morath v „Berliner Tagblattu“ uka
zuje, že vítězství Němců v Belgii a Francii ne
přinesla dosud rozhodnutí, ježto jejich odpůrci
ústupy a vydáním pevností vyhnuli se zničení
„druhému Sedanu“. Ohniskem celého strategic
kého pohybu ku předu je dle Moratha pevnost
Verdun. Tam, pak u Toulu, Nancy a Epinalu
hromadí se francouzská východní armáda k hou
ževnatému odporu, kdežto proti německému hlav
nímu křídlu stojí hlavně Angličané, kteří v po
sledních dnech dostali posily. Proti Verdunu
operuje armáda německého korunního prince
Viléma, která zmocnila se tam již důležité tvrze,
ležící jihozápadně. Tato posice byla jakous pře
kážkou mezi východní armádou německou, opí
rající se levým bokem o Vitry, a mezi armádou
korunního prince. Zasáhnutí armády princovy do
bojů na Marně je tedy dle německých listů jen
otázkou dobytí Verdunu, otázkou několika dní.
Pak bude volna cesta i na západ k Chalonsu,
i na jih k Baru le Duc, cesta ohrožující ústup
francouzské armády. Morath dovozuje, že ústup
je taktickým manevrem právě tak oprávněným
jako postup, dokud vojsko je pevně vedeno.

U Paříže zmařil Němci vítězně pokus
Francouzů odtrhnouti pravé křídlo německé ar
mády od ostatních německých vojsk.

Dle zpráv z Belgie prchl belgický generální
štáb do Anglie. — Antverpská armáda po 4denní
krvavé bitvě byla znovu zahnána do města a
utrpěla velké ztráty. — Německé vojsko obsa
dilo francouzské město Arras, jenž je střediskem
několika drah.

Švýcarské listy oznamují, že do 6. zář. při
bylo do kantonu ženévského z Paříže a ze se
vejní Francie přes 35.000 uprchlíků. Francouzské
pohraniční úřady od nynějška propouštějí přes
hranice jen uprchliky, kteří mají povolení vo
jenského, velitěle pařížského.

Francie prohlásila Marokko za-svou kblo
nii, čímž ovšem zrušena byla smlouva 8 Ně
meckem -v r. 1911, P :

Ministr vojenství Millerand předložil presi
dentovi Poincarému-ku podpisu nařízení,že su
perarbitrované nebo za neschopné prohlášené
mužstvo má se podrobiti nové lékařské prohlídce.
Ti, kdož na základě této prohlídky budou uznáni
schopnými vojenské služby, budou okamžitě za
řazeni. Ti, kdož neposlechnou obsílky k lékařské
prohlídce, budou považováni za schopné k vo
jenské službě.

Válka německo-an
glických zpráv vyplulo již 70.

lická. Dle an
indického voj

indický také tvrdí, že asi 700 indických po
hlavárů nabídlo své osobní služby vlasti, jakož
i příjmy svých provincií. Naproti tomu potvrzuje
se z Londýna, že v Indii vzniklo povstání, které
působí značně starosti. Aby povstání potlačila,
koupila prý anglická vláda vůdce mohamedánské,
zejména jejich duchovní hlavu Agaba Chama. —
Také Mohamedáni kolem Rudého moře a v In
dii chystají se k povstání proti Angličanům.

Ze Štokholmu se sděluje, že v Londýně
jest situace napiata. Strach před německým vpá
dem se stupňuje. Nečinnost loďstva a minové ne
bezpečí působí v obyvatelstvu paniku.

Neodvislá dělnická strana opřela se proti
způsobu najímání dobrovolníků vládou. Dle ná
zorů dělnické strany jest výkon morálního ná
tlaku, jak od verbířů se provádí, nespravedlivý
a nedůstojný.

Bojiště rusko-německé. Armádage
nerálního plukovníka Hindenburga porazila na
hlavu po několikadenním boji u mazurských je
zer ruskou vilenskou armádu čítající 4 sbory, 2
reservní divise a 3 divisí jízdy. Grodenská re
servní armáda, čítající 1 armádní sbor, zbytek to
6. armádního sboru a části 3. sibiřského sboru
v bitvě u Lyku silně utrpěla. Počet zajatců jest
na tisíce, armáda Hindenburgova je již na hra
nici ruské. Gubernie Suwalki je v německé
správě.

Na moři. Londýnský tisk tvrdí, že ně
meckému loďstvu jest zamezován výjezd na širé
moře. Vítězství z možné námořní bitvy mezi ně
meckým a anglickým loďstvem přiklonilo by se
ovšem, dle téhož tisku, na stranu anglickou,
avšak cena tohoto vítězství byla by tak velikou,
že by Anglie na určitou dobu přestala býti nej
větší mocí.

Anglicko-francouzské loďstvo zvolilo sí za
svou operační základnu ostrovy Korfu a Zakyn
thos. Otrantský průliv je bedlivě hlídán a rovněž
pobřeží epirotské a albánské.

Německý křižník Karlsruhe potopil u Bar
bados anglický parník „Howas Castle“. — Dne
13. t. m. potopen německý malý křižník „Hela“
torpedovým výstřelem z nepřátelského podmoř
ského člunu. Téměř celá posádka zachraněna.

„Daily telegraph“ sděluje, že 5 rychlých
německých křižníků pokračuje v úsilí zničiti
anglické obchodní lodi v Atlantickém oceánu,
ačkoliv jsou pronásledovány četnými francouz
skými parníky.

Německá loď „Dresden“ stala se postra
chem anglických obchodních lodí. Do Port Saidu

uteklo se více malých Ap okých křižníků. —Japoncům a jim pomáhajícím lodím anglicko
rusko-francouzským nepodařilo se všecky ně
mecké válečné lodi uzavříti v Čingtau.

Veledůstojnému duchovenstvu i katolickým
laikám doporučujeme co nejlépe

k ukládání vkladů

ArálovéhraĎeckou

bankovní jednota
v Hradci Králové — Adalberiinum,

kteráJest podnikem naším a obslouží vásv každémpřípadě nejvýhodněji.

Za válečného ruchu.
Válečné nadšení v Německo. Z Lipska

píše se našemu listu: Němec. generál v. Blume
napsal 172,t. m. v »Kólnische Zeitunge: »Mezi
podmínkamizdaru válečnéhocivilisovanýchná
rodů stojí smýšlení vojska a smýšlení národa,

ečný ofl, v první řadě. Nejmoonějí jeví seto
j válce v těch atátech, ve kterých zákono

árství vojenské, jako mimo Německo tomu je
i vw Rakousko-Uhersku, Francii a Rusku, spo
čívá na zásadě všeobecné branné povinnosti.
Kdežto smýšlení vojska působí bezprostředně
obzvláště na průběh rozhodujíolch válečných

t d duševní síly vojska a národa, jež působí nav
ři

míněna vlivem, kterým duch národa působí na

ducha vojska, jakož i na obětavost a ochotnoustva a na schopnost odporu proti
útrapám válečným .... Žeduch mezi lidem
panující na počátku války má veliký vliv na
ducha vojska, není třeba dokazovati Jetak ve
liký, že vláda státu, jenž má podobný branný
systém, těžko rozhodne se pro válku, nemůže-li
doufati, že velikou většinu národa má za sebou.«
Můžeme opravdu pozorovati, jak podmínka úspě
ohů válečných jmenovaným generálem tolik

akcentovaná znamenitě je zaručena, Erojtždějetyto dny německou říší, co chvíli nalézal jsem
toho doklady .... Potkali jsme na nádraží v
Sohaudavě vlak vezoucí čerstvé síly náhradné
na bojiště francouzské. Na veselých tvářích vo
jinů, většinou již mužů, kteří musili opustiti
vše, co jim bylo nejdražší, bylo viděti radost,
že jim je přáno aktivně zasáhnouti do vřavy
bitevní, a touhu osobní účastí i ochotným o
bětováním svého života prospěti veliké věci, za
kterou Německo bojuje. Nebylo tu zříti rmutu
ani skleslosti, nýbrž nadějnou touhu a pevnou
důvěru ve vlastní sílu a opravdovost válečných
operací. Chápal jsem toto nadšení německých
vojínů, když jsem opět byl svědkem jásavého
enthusiasmu, 8 jakým své udatné syny pozdra
vovali cestující vedle jedoucího vlaku. To bylo
jásání a plesných pozdravů, když jsme vedle
vojenského vlaku zastavili! Co kdo mohl »vo
jáčkům« sehnati, vše jim dal. Páni vybrali
svoje pouzdra s doutníky a do posledního dout
níku jim je rozdáli. Kdo měl jakou lahůdku,
ovoce atd.. hned jí podělil »vojáčky«. I noviny
s takou dychtivostí čtené v mžiku octly se
v rukou vojínů. Čím kdo mohl, pohostil a poctil
vojíny s patrným hrdým zalíbením a nadějným
očekáváním úspěchů jejich zbraní na ně hledě.
A co mám říci, když vzpomínám něžné péče a
starostlivosti, která jest v Německu věnována
transportům raněných? Ranění v čistém prádle,
v čistém obleku, ve vozech dobře opatřených;
působnost »Červeného kříže« na nádražích bez
vadná, opravdová, nejen módní a povrchní...
Výkladní skříně rušných ulic jsou plny plakátů,
vnichž se vlastenecké spolky předstihují v srdeč
ných výzvách k občanstvu s prosbou o podporu
pro věc válečnou. Co tu pohlednic, časopisů aj.
tiskopisů, jichž prodej je výhradně určen to
muto účelu! Viděl jsem kanceláře a prodejny, jež
se jiným nezabývají než tímto prodejem. Sběrny
hotových peněz a cenných darů pro válku —
jedna vedle druhé .. . Novinářské závody, ta
ule s čerstvými telegramy z bojišť jsou přímo

obléhány. Krámy a výkladce plné potřeb vo
jenských ... Mile mne dojalo, když jsem
v mnohých obchodech, na př. tralikách spatřil
bedničky již dokonale připravené k zásilkám
pro »statečné vojíny a syny německé v poli.«
— Věru, když tyto zjevy jsem pozoroval, že
jsem pochopil, kde vězí tajemství úspěchů spc
jeneckých armád. Tu je národ a vojsko jedna
duše, tu je opravdu nadšení, důvěra a z nich
vyvěrající síla, jež více vydá mnohdy nežli

Šťastná říše, jež má takovou
armádu, takový národ!

Generální ubytovatel vwNěmecku. Ve
zprávách z německého bojiště často čteme podpis:
Generální ubytovatel šl. Stein. Co jest tento ge
nerální ubytovatel? V Německu v době míru
stojí v čele generálního štábu jeho náčelník,
kterému je podřízeno pět vrchních ubytovatelů.
V době války zřizuje se „veliký hlavní stan“,
který řídí veškeré válečné operace a náčelník
generálního štábu stává so náčelníkem gene
rálního štábu polní armády. Vrchním uby
tovatelům z duby míru přidělí se jiné úkony.
Za to bývá ustanoven v době války „generální
ubytovatel« jako první pomocník a bezprostřední

rádce náčelníka generálního štábu. Jest povinen
upravovati a dozírati na vnitřní službu v hlavním
stanu a říditi veškerý písemný styk. Pečuje
také o to, aby rozhodnutí navržená náčelníkem
generálního štábu a schválená nejvyšším veli
telem ve způsobě rozkazů a pokynů byla správně
edělena s podřízenými armádními veliteli g
správními úřady. Roku 1870 byl generálním
ubytovatelem čl. Podbielski, nyní jím jest šl.
Stein. — Jest to tedy takřka hodností třetí
osoba ve vojsku. První jest nejvyšší velitel,
druhá náčelník generálního štábu a třetí gene
rální ubytovatel.

Jak padlo Longwy. »Vossische Ztg.“
obdržela zprávu svého válečného zpravodaje
z velkého hlavního stanu, ve kleré po vylíčení
vítězných bojů armády německého korunního
prince u Longwy a pronásledov:ní Francouzů
praví: Pevnost Longwy vzdala 6e 26. srpna po
neobyčejně statečné -obraně. Po pětidénním



Haut, které před tm už občanské obyvatelstvo
opustilo, je rozatříleno v pravém: slova smyslu
v hromadu -trosek a při tom nebyla ještě ani
v činnosti naše děla nejtěžšího kalibru. Bom
bardování pevnosti Franoouze úplně překvapilo:
už první výstřel byl plnou trefou a usmrtil dů
stojníka a 10 mužů. Tak to šlo ráz na ráz.
Jednotlivé granáty prorazily tři poschodí ka
semat. Když přišli Němoi k útočné posici a když
francouzský velitel podplukovník d' Arche už
měl pouze jedno upotřebitelné dělo, vzdal se
e 3700 muží, z nichž bylo 400 raněno a 100

adlých. Naše dělostřelecká ponice byla za bom
dování asi 8 km. severozápadně od Longwy

za lesem. Když jeme si prohlíželi citadelu
Longwy, nalezl jsem veliké množetví nábojů
pěchoty s opilovaným hrotem a patrony dum
dum. Tam padl nám do rakou stroj, kterým se
vyrábějí náboje dum dum. Když bylo odváděno
asi 20 zajatců, kteří záleželi jen ze starých
mužů a výrostků, tázal jsem se po příčině to
hoto podivného složení této skupiny a zvěděl

jso že tyto ohavy neslýchaným způsobem zoavily raněné. Je hanbou francouzského lidu,
že vede válku takovýmto způsobem, který je
výsměchem oivilisaci. V jihozápadní Afriee ne
byly za povstání Hererů a Hotentotů spáchány
horší ohavnosti, nežli v této válce příslušníky
Grand Nation, který se vždycky honosí kulturou.

Kritiky francouzského ministerstva.Sama
soc. dem. »Volkstribůne« jest velice nespokojena
8 francouzským ministerstvem a zvláště s mi
nistry soc. demokratickými. Prý úkol nového
socialistického ministra spočívá výhradně v tom,
aby energicky zakročil ve prospěch míru s Ně
meckem. Praví: »Socialističtí tninietři, kteří trpí,
aby Francie poskytovala přímo i nepřímo pomoc
Moskvanům pokračováním války proti Německu,
bijí socialistické zásady do obličeje pěstí.« Soc.
dem. orgán obrací se pak proti lhavému váleč
nému manifestu francouzskému a dokládá, že
nikdy nebylo více lháno, Hněvá se, že pod no
torické lží umístil svůj podpis i socialista
Guesde, jehož jméno do té -doby mělo dobrý
zvuk. Prý takový ministr jest velezrádcem na
zásadách socialismu. »Jak mohli Sembat a Guesde
k tomu se odvážiti, aby kryli svými jmény vy
hlášku vládní, ve které jsou obelháváni netoliko
zaslepení stoupenci odvety, nýbrž i socialističtí
dělníci francouzští? A k tomu lžemi, které mají
tak krátké nohy'«

Pustošení Francouzů ve vlastní zemi. >Frankf.
Zeitung< uveřejňuje dopis německého bojovníka
ve Francii: Častěji — bezprostředně po ústupu
Francouzů — vtáhli jsme do dědin, v jichž domech
jsme nalezli nezměrné zpustošení. Nábytek byl
roztříštěn, potraviny ležely na zemi rozdupané,
prádelníky a šatníky byly otevřeny, vyloupeny
a obsah částečně rozházen po zemi. Francouzové
na útěku dříve vše odhazovali a nyní takto dopl
ňovali své potřeby. Co nemohli potřebovati, za
hodili. Rovněž mi vypravoval jistý kamarád, oči
tý svědek, že v jedné továrně v okoli vypáčili
pokladnu. Francouzské piky, které zanechali, zřej
mě dokazovaly, kdo byl pachatelem; co by také
naši vojáci dělali s francouzskými penězi? — Tak
prchající Francouzi pustoší svou vlastní zem. Na
proti tomu mohl jsem častěji pozorovati v našem
vojsku kázeň a zdrženlivost. Ale po válce nám
ovšem budou všechny případy barbarství přičítati,
které ve skutečnosti Francouzi sami zavinili.

Pokrok pozlátkový. V letech sedmdesá
tých v Prusku nabylo asi 92 procent důstojníků
základního vzdělání na školách středních, ve
Francii sotva 30 procent V Prusku byl štáb
vybraný, stal se semeništěm vyšších velitel
stev vo vojsku. Zato však francouzský štábní
důstojník byl mistrem pouze v jedné věci: byl
obvykle dokonalým jezdcem; nezachovával před
pisů, které ho napomínaly, aby se prakticky
ovičil u sborů všech zbraní. Když po Sedanu
Francie svou armádu zreorganisovala, Němci
učinili v tom směru pokroky ještě lepší. Po
slátkový pokrok Francie jeví se i nyní v tom,
že má v armádě nepoměrně mnoho analfabetů,
kdežto v armádě německé jich není. Našei
německé zprávy dosvědčují, že samo mužstvo
ruské jest inteligentnější a obratnější než muž
stvo francouzské, které prohalo rychleji a hro
madněji než ruské. V nynější váloe bylamo
bilisována přirozeně kromě vojska i zdatnost,
energický důmysl a rozvážná póče; a v této
mobilisaci propadlo pozlátko pokroku francouz
ského nadobro.

Zbytečný strach z možného klesání papírových
peměz. Dnešní organisace bank jest tak veliká a
finanční manipulace tak široká, jako svět sám,
takže peněžní hodnoty jsou zajištěny. Peněz ve
světě je tolik, že by stačily na války mnoholeté.
Jestliže snad tu a tam některé akcie klesnou v ce
ně, to ve světovém trhu peněžním nepadá na vá
hu. Nejlepším dokladem toho, že nelze se obávatí
nějaké finanční katastrofy, je to, že úroková míra
jest skoro táž, jako byla za míru. o

Kulturní jiskry.
Důslednost Pla X. Sám zednářský list >L' Idea

democratica« napsal po poslední alokuci (proslove
ní) Pia X.: »Dáváme mu za pravdu pro jeho vytr
valou, skoro bychom řekli tvrdošíjnou pevnost,
kterou čas od času pronáší touž myšlenku, třeba
také jinými slovy. Nesmíme zapomenouti, že od
počátku svého pontifikátu Pius X., jsa naplněn zá
sadou obnovíti vše v Kristu, snažil se pevně a věr
ně zachovati náboženskou myšlenku tak, jak ji sta
novila uplynulá století, zabrániti útokům na články
víry, ať se ukázaly jakýmkoli leskem a udržeti
politický stav církve i upevniti použitím všech 0
kolností, které mohou zlepšiti své vnější poměry.
Zkrátka politická a náboženská činnost nynějšího
papeže přes nepatrné a jen zdánlivé rozpory smě
řovala jen k tomu, tradiční postavení katolické
církve zachovati. To vysvětluje boj proti moder
nistům, který dostoupil svého vrcholu encyklikou
»Pascendi«, to vysvětluje také (nechť se to nepo
važuje za odpor!) povolení italským katolíkům pří
stoupiti k volebnímu osudí, dovolení, které vystou
pilo r. 1904 obmezenou měrou a skoro nesměle,
konečně však roku 1913 se stalo zbraní. Poslední
alokuce zaujímá v sobě podle našeho názoru ce
lou dosavadní činnost Pia X. a zdůrazňuje znovu
krátce, chceme-li, ale zřetelně a rázně nároky cír
kevní moci. A pro tuto jasnost, pro tuto ráznost
dáváme papeži za pravdu.«

Zlaté Praha“ o Plu X. napsala: »Hoslem
Pia X., e nímž uvázal se ve svůj pontifikát jako
stařec G8Sletý,bylo »restaurare omnia in Christo«
(všecko obnoviti v Kristu). Byl papežem lidovým
a měl nejlepší vůlí pro demokratickou reformu
křesťanství ve smyslu návratu k čisté nauce
Kristově... Zjednodušil složitý a nákladný
ceremoniel papežského dvora, snažil se o pod
poru vědeckého studia biblického založením
zvláštního »Biblického institutu« (1909), zrefor
moval částečně theologická studia, staral se o
reformu zpěvu církevního na základě chorálu
gregoriánského. Umění děkuje tomuto papeži
založení nové pinakothoty vatigánské (taktéž
1909) a pracováno také na plánu velké nové
galerie moderního umění, jejíhož zřízení se již
nedočkal.«

Německý hlas o papeži Benediktu XV.
Uvádíme zde pro informaci čtenářstva bez
vlastních poznámek charakteristiku uveřejněnou
v »Kčlnisohe Zeitung« (v č. 1016.): »Rozhodně
nastupuje kardinál Della Chiesa papežský trůn
s dobrým odporučením: byl to muž, jenž ze
snulému Rampollovi stál nejblíže a po amrti
tohoto velikého kardinála on to je, jenž se po
važuje na prvním místě za velikého politika,
jakého strana Rampollova od něho jako papeže
očekávala. Italské listy vidí ve volbě dne 3. září
přímo odplatu strany Rampollovy za její po
rážku v minulém konklave; tento názor není
úplně správný, jelikož o nějaké připravované
odplatě volbou kardinála, který býval kdysi
pravou rukou Rampollovou, nemůže býti řeči,
neboť kandidatura Della Chiesova vynořila se
teprve tehdy — a byla pro většinu, byť ne pro
všechny, překvapením — když se ukázalo ne
možností rozhodnouti mezi kandidaturami Maf
fiho a Ferraty. Tyto dvě kandidatury měly něco
společného, vědomý odpor proti minulému pon
tfikátu; v prvním kardinálu byl epatřován zo
sobněný volnější duševní směr, který se sy
stémem zavládajícím za Pia X. byl nespokojen,
kdežto druhý dle své „povahya dřívější činnosti
byl by býval diplomatickým papežem oproti pa
peži ryze ofrkevně působícímu, jenž neměl poro
stumění pro mnohonásobné vztahy politické
Církve svět obepínající. Tento odvrat od kuri
ální politiky posledních J1 let zračí se také
zřetelně ve volběDella Chiesy .. . Jak naplní
tedy Benedikt XV. naděje, které se v něj
v tomto okamžiku jeho povýšení kladou? ...
Spatřuje se v něm papež kompromisní, který
bude s to hladce a bez hluku uhasiti mnobý
ohníček a roh narovnati, zůstavoný pontifikátem
Pia.X. Poměr papežského trůnu ke státu ital
skému nebude jistě horší, než byl dříve, spíše
»modus vivendi« pokročí. To zaručuje již původ
nového papeže ze šlechtického rodu staré pro
vincie království Sardinského; je to Liguřan
z blízkého okolí Janova, a oba jeho bratří slou
žili u italského námořnictva, z nichž jeden do
sáhl hodnosti místoadmirála. Ve svém široce
rozvětvenén příbuzenstvu se strany matčiny
má Benedikt XV.mnoho osob, které v italském
státním životě zaujímaly vysoké postavení, di
plomaty a senátory. Tvrdošíjné nepřátelství proti
sjednocenému království italskému nelze od
něho očekávati, ačkoli formálního nároku na
úpravu událostí z roku 1870 se vzdáti nemůže.
Italský tisk vyslovuje tudíž pevnou naději, že
bude vati směr, který již za Pia X. vedl
k částečně účasti katolíků italských na volbách
do parlamentu a k přátelštějšímu přiblíšení se
jich ke stranám ústavním«

Vatikánská knihtiskárna v Římě, Va
tikánská »Tipografia Poliglotta« byla založena
za papeže Sixta V. (4 1500), který byl prvním

jitel| ' S Bali, Půxadně

Zak KERENY6 vd ŘP nivě Vatřkáhu; RÝDPZV klášteře ŠůĎiskunedaleků
Řím rajma. Dra od samého Guttenberga vyučenípa;
mesniši provótovaí ščerněuměníe podoclifanot
Stxta V. v této knihtiskárně a v ní účně hově
vyučili. Po krátké době přeložena byla tiskárna
do Vatikána, kdež až na poslední dolyy v míst
nostech nad papežským soudním dvorem zří
zena byla. Papež Pius X znova upravil tiskárnu
tu, vykázal jí a zřídil novou, světlou a vzdušngu
budovu a opatřil ji všemi nejnovějšími tech
nickými vymoženostmi. V přízemí jsou míst
nosti obchodní, strojovna, stereotypie a sklad

papíru. V Lm umístěny jsou 2 sazárny,jedna výhraďně pro práce papežské stolice,
druhá pro knihy liturgické, vzdělavací a lite
raturu apošt. propagandy. V obou odděleních
postaveny jsou nejnovější dvouzásobníkové sá
zecí stroje systému »Linotype«,na nichž velká
většina sazby se hotoví. Ručněsází se pouze
některé zvláštní práce, na př.francouzsko-perský
slovník, který nedávno byl v tisku ukončen.
Velice zajímavou je knihovna této papežské
tiskárny, která obsahuje výtisky všech prací
v této tiskárně zhotovených od 15. století —
tedy v nepřetržité řaděza celých 5 století. Jaká
to zajímavost viděti zde knihy, jež hned po vy
nálezu knihtisku způsobem primitivním tištěny
byly: písmenkami ručně sesarovanými, jež spo
jovány byly v otvorech v celek prostrčeným
drátem — až do nejnověji vydaného »Pealterium
Breviarii Romani«, jež —ač dvojbarevně tištěno
— celé vysazeno na sázecím stroji »Linotype«.
— Vatikánskou tiskárnu spravuje oommendator
Pasguale Sootti.

Zkoraumpovaná republika. »Nár. Listy«
11. t m. dále předčítají další břitkou kapitolu
na adresu dekadentní Francie: »Dvaaštyřicet
ministrů války měla Francie za posledních
třiačtyřicet roků. Teď volala k zodpovědnosti a
propustila toho posledního. Kdyby chtěla být
spravedlivá, musila by povolat všecky. Ale ne
jenom to: musila by také být připravena, že
všichni odpovědí: nečinili jeme nic, nežli co
chtěla naše majorita (většina), která nás vyslala
do vlády. Byli jsme nejenom strážci Francie,
nýbrž i jejího parlamentu, a nemohli jsme udělat
nic, dokud nám k tomu nedala svolení polovička
sněmovny a alespoň ještě jeden poslanec. Ať
byla věc, o kterou šlo, jakákoliv, jestliže půl
sněmovny bylo pro a druhá půl proti a volební
výbor z posledního arrondissementu, žijícího ve
šťastné odloučenosti od světa, rozhněval se na
vládu a uložil svému poslanci, který se ještě
nerozhodl, hlasovat proti, byla naše věc mrtva
a nám nezbývalo, než smířiti se s tím anebo:
jíti. Cítili jsme sice všichni, že Francie potře
uje vrchního velitele už v míru a že mu také

musí dáti náležitou kompetenci. Ale parlament
nechtěl, aby bylo příliš mnoho moci soustře
děno v jedněch rukou, parlament se přímo bál,
že by vítězný vrchní velitel po válce mohl chtíti
ještě něco více, než vojenskou kompetenci, a
my jeme tedy byli nuceni raději mu to vítěz
ství znesnadniti a na úkor bezpečnosti země
hledati kompromisy. Ale i dnes ještě genoralis
mus nalézá se současně podvlivem presidenta,
ministra vojenství i parlamentu, a to všecko
dohromady potvrzuje domnění, že kdyby ve
Franciiza míru aspoň tolik dbali o
bezpečnost země, jako o svobodu,

před Paříží. Neschopnost vytvořiti jednotnou
silnou vůli a podříditi ee jí, jest jednou z chorob
pokročilých demokracií, kterou teď neúprosně
obnažují údery války. Co je platno, že se ve
Francii nyní kde kdo kaje? Co je platno, že se
Hervé hlásil do první řady, že si celá Francie
podává ruce, že Guesde a Sembat jsou členy
ministerstva národní obrany a že už nikdo
z francouzského parlamentu nepojede do Bernu
a do Basileje, aby tam společně s delegáty ně
meckého sněmu prohlašoval, že mezi oběma
státy nesmí dojíti k porušení míru? Válka se
neimprovisuje, nýbrž připravuje, a to tím, že
se v míru obětuje něco, aby se snad potom ne
musilo obětovati všecko. Ani charaktery se
však nedají improvisovati. Po léta už dával ve
řejný život ve Francii tušiti, že přicházející
krise nenarazí na síly, které by jí dovedly čelit.
Společnost i sněmovna byly roztříštěny na ne
emírný počet stran, které, aby se od sebe lišily,
přeháněly vzájemné rozdíly, pronásledovaly se
s divokým aektářstvím a hleděly na každou
záležitost ne podle jejího skutečného významu,
ne podle jejího vztahu k dobru země, nýbrž
odle svého zvláštního strannického zájmu.
šecky dohromady pak hleděly voliče ne pře

svědčiti, nýbrž především se jim zalíbiti, a po
něvadž zvláštní zájmy a nároky jednoho stavu
nebo třídy narážejí na stejně mocné zájmy
stavů a tříd jiných, vrhly se parlamentní strany
směrem, kde nebylo tak urputné obrany sta
noviska, jako když šlo o jednotlivce, okres, stav
anebo třídu. Tou stále oouvající obětí byla —
Francie sama. Jí ubývalo každým dnem Zdálo
se, že každá sněmovní majorita považuje zdě



děnou posici a váhu ové země ra nevyčerpa

politické existenee. Každá pokročilá demokracie
skrývá v sobě tendence, které ji ohrožují. Za
pomíná se v ní, še boj o život jest nejen bojem
s jinými, nýbrž i bojem se sebou samým. Ego
ismus jednotlivce je už sám od sebe více méně
nakloněn uplatniti se na úkor společných zájmů.
Čím je však společnost vyvinutější a blahobyt
vyšší, tím je toto nebezpečí ještě větší, poně

oběti. Většina povah směřuje k pohodlí a kdidu
A snaží se každého olle dosáhnouti oo možná
nejenadnějšími prostředky.
jednotlivce vyhýbajíse styku s hlučnými zá
pasy veřejného života, a ubývá smyslu pro
velké společné záležitosti, jmenovitě pro otázky
národní moci, poněvadž každý věří rád tomu,
<o si přeje, a tím je co možná hladký politický
vývoj a především věčný mír. Za to vidíme
růsti strannickou i individuální nevázanost, po
něvadž lidé i strany přestávají svoje slova i
nálady zkoušeti obecným dobrem. Ve chvíli,
kdy pohroma za pohromou připomíná Francii
hříchy její vnitřní politiky, zpytujme svoje ná
rodní svědomí s ní i my!

Zdatnost naší armády. Celý svět žasne nad
nadlidskou statečnosti, s jakou dovede naše vojsko
zdolávati úporné útoky nepřátelské přesily v zápa
se tak obrovském, k jakému ještě nikdy na světě
nedošlo. Nyní jest čest rakouských vojů skvěle u
hájena i před cynismem nejzavilejších nepřátel naší
říše. Rusko vlastně mělo dle žádosti Francie na
padnouti ohromným jádrem svých ozbrojených sil
říši německou. Zatím však Rusko obralo si posicí,
kterou pokládalo za snadnější. Útočilo několika
málo cennými sbory nikoli směrem k Berlínu, ale
ve východních Prusích, na nejzazších hranicích
Německa. Hlavní tíha ruské armády zaplavila roz
sáhlé plošiny na hranicích haličských, vybírajíc si
terén, který pro rakouskoa defensivu byl nejabtíž
nější. Došlo k třítýdennímu boji, v němž užilo Rus
ko nejrafinovanějších prostředků novověkého vál
čení. Ruské voje sveďly velikou bitvu sedmidenní,
pak pětidenní, nepočítaje v to boje menší. Přes to
však naše armádní sbory stojí dosud neochvějně
jako žulové bašty. Jestliže zaujaly postavení v
příznivějším pahorkovitém terénu, pak zajisté bu
de se válčiti našincům příznivěji než na planině, kde
obrovská číselná převaha nepřítele se mohla tak
snadno rozvinouti. Naši vojíni vědí, že armáda naše
-stojí proti Rusům v spravedlivém boji obranném,
v defensivě proti státu, jemuž Rakousko ničím ne
ublížilo. Vojáci naši dobře poznávají, jak stařičký
mocnář hleděl celá dlouhá léta zažehnáváti nebez
pečenství války; tehdy musil tasiti meč, kdy ne
přátelé ohrožovali co nejsměleji samy základy naší
říše. Náš stát nenapadl Rusů, ale byl napaden bez
udání spravedlivé příčiny odnich. Proto se naše
říše brání — a to velice statečně, fak že svět jest
zchvácen obdivem nad našimi reky.

O pravé podobě Husově napsal sám >Čas«:
>V radničním museu v Táboře chová se veliký. v
opuce tesaný erb městský s letopočtem 1515—
1516, v jehož širokém rámci mimo jiné figury u
místění jsou pod sebou M. J. Hus a M. Jeroným
na hranici, prvý s okrouhlou, bezvousou tváří.
druhý s řádnou bradou. Je to, zdá se, jediná so
chařská práce toho druhu a její vznik shoduje se
časově docela s kancionálem litoměřickým. Prů
kaznost této málo známé památky je zvýšena tou
okolností, že by v Táboře, 100 let po smrti Huso
vě, sotva jej zpodobili takto, kdyby nebylo o tom
určité tradice.

Marlavité v Polsku, o nichž před několika lety
bylo tolik psáno, zdá se, že budou tím, čím býti
nemají. totiž vnadidlem pro katolické Poláky k
pravoslaví. Vláda ruská prokazuje jim všemožnou
pozornost, car přijal nedávno jejich biskupa v au
dienci. dostávají subvence na stavbu kostelů, ba
mají dokonce podřízení býti sv. synodu. Minister
stvo se k tomu dokonce přiznalo, pravíc (při jed
né subvenci), že ač mariavité mají katolický kult,
přece jako odpůrcové primátu blíží se k pravo
slaví, a nad to jsou protivníci národních snah pol
-ských. Hle, tak končí každá sekta.

Rehabilitace středověku. | Uveřejnili jsme - již
vážné hlasy Sombarta, Rodina i jiných vynikají
cích myslitelů moderních, kteří odkrývají shnilá
jádra nemyslivých frází o >termném« středověku.
Em. Žák poukazuje na jiné závažné posudky těch,
kteří poměry středověku opravdu studovali. Veli
ký myslitel anglický John Ruskin praví, žemohut
ná, zázračná díla středověké architektury lze Si
jen vysvětliti inspirací nejvniternějších. nábožen
sko-mravních duševních sil té doby. Sedm svítilen
hořelo v duši středověku. »Duch obětavosti, prav
domluvnosti, poslušnosti, duch ideálu, zbožnosti a
víry, duch lásky a síly charakteru.c Ruskin nebál
se napsati. že středověk byl »věkem v nejvyšší
míře tvůrčím pod výborným vedením a vůdcov
stvím mužů. obdařených nejrozsáhlejšími a nejzá
řivějšími schopnostmi konstruktivními a spekula
tivními, jichž“ činy staly se romány. ©myšlenky
moudrostí. umění pokladem tisfciletf.« — Emil
Bernard. duchapiný esaista francouzský. ve své
knize »Vášeň pro umění« o středověku píše: »Ne
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vedu ještě středověk jako periodu čistě umělec
kou a vášnivou pro umění. Chrám Matky Boží v
Paříži, počatý v 11. století a dokončený v 16., vy
pravuje celý středověk lépe, než bych já dovedl.
Museum v Clugny poučuje nás, jak ve všem vyni
kal, o vkusu, jaký uměl projevovati při výzdobě a
krásné úpravě, již uměl dodati nábytku, o ušlech
tilosti a vznešenosti, jíž odíval zdi pomocí čalou
nictví. Byly to zázraky půvabu, provedené věrou.
Řehoř z Nyssy pláče při pohledu na obraz, sv. Ba
sil prohlašuje malíře za pomooníky kazatelny...
Středověk byl nejslavnějším svátkem umění v celé
Evropě.« — Německý spisovatel Gráveli r. 1904
v časopise >Hammer« porovnává naši dobu se
středověkem a praví: »Hledíme často s pohrdáním
na >temný středověk« s jeho >loupeživým rytíř
stvem«, s pěstním právem, s jeho věrou v strašidla
a fanatismem pro autoritu... Ale obávám se, že
přijde jednou čas, kdy naši dobu budou zcela po
dobným způsobem oceňovati; kdy naši pyšnou vě
du shledají temnou a povrchní, kdy budou věřiti,
že u nás beztrestně se roztahovali loupeživí rytíři,
kteří ubírali chleba chudým a malým... A co bu
de pokládáno za hlavní známku naší demokratické
doby, je naprostý nedostatek rytířského smýšle
ni.< — O středověku napsal Lareusse: >Byl pří
pravou velikých pokroků lidstva ve světěmoder
ním. Při svých pustošivých vpádech nesetkali se
barbaři s opravdovým odporem, leč v morální síle
církve a v civilních funkcích, jež jí byly ve středo
věku svěřeny. Církev nahradila politickou jednotu
jednotou náboženskou. Řídila svědomí svými dog
maty, táhla k- sobě národy žízní po spravedlnosti
a čistotou své morálky. Trpící národové k ní vzpí
mali své prosebné ruce.«

Čerstvé rovy. Dne 4. t m. zemřel spi
sovatel Jos. K. Šlejhar, přísný kritik moderních
poměrů sociálních, který zaohycoval nejpochmur
nější obrázky lidské bídy, jež kladl do skuteč
ných rámců žalobných úvah. Ž jeho líčení vy
zírá veliký soucit e lidskou bídou. Ovšem pře

háněl často značně jeho pesimistický hlas. Leč
přes to burcoval velice zdařile svědomí blahotníků. K náboženským ocitům českého lidu

choval se velice šetrně a leckde ideu křesťanství
postavil zřejmě do stkvoucí záře. Narodil se 17.
Hjna 1864 ve Staré Pace. Čest budiž jeho pa
mátce! — Kníže Karel ze Sohwarzenberka, pán
na Orlíku, skonal na jižním bojišti ve Vukovaru
ve Slavonsku 6. září u věku 28 let. Patřil
k české šlechtě konservativní, na svěřeneckém
panství evém potvrdil plnápráva řeči české jako
platné řeči úřední. Vědy a umění ztratily v něm
pěstitele horlivého, byl velice štědrým lidumilem,
mužem vzácné skromnosti a při tom kavalírem
ducha opravdu rytířského. D. boje se odebral
dobrovolně hned na první výzvu, dokazuje tak,
že si jest vědom i nejtěžších povinností k o
chraně společných zájmů státních. Bůh štědře
všecky jeho dobré skutky odplatiž! — Dne 6.
září zemřel v Líšni dr. Ludvík hrabě Beloredi
u věku 58 let. Byl dlouho poslancem zem. sněmu
moravského za velkostatek, přísedícím zem. vý
boru, presidentem zemědělské rady. Hodnosti
doktora práv dosáhl r. 1879 v Insbruku. Později
také navštěvoval hospodářskou akademii v Ho
henheimu ve Virtembersku a cestoval mnoho
po cizině. R. 1891 zvolen byl za zástupce velko
statku do říšské rady. Byl to muž ušlechtilý,
zbožný a velice dobročinný. Pěkný pomník
staví si kavalír takový, jehož skon provází
četná chudina e vděčnou slzou v oku.

X
Zásobil jste již svůj
E sklep uhlím?

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodáváuhlíkusové,věší. |
iořechzacenynejlevn

Sociální besídka.
Pokrok v humanitrím zařízemí.Jak to na vy

stěhovaleckých parnících vypadá, dovede si před
staviti jen ten, kdo jednou něco takového viděl.
Nejhůře při tom obyčejně pochodí ženy a děti. Se
veroněmecký Lloyd v pravé humanitě zavedl na
svých lodích nové zařízení. Učinil s mateřincem

Františkánek ve Vídni smlouvu, dle které klášter
pro každou vystěhovaleckou loď opatří dvě jep
tišky, které budou míti po cestě na starosti vý
hradně ženy a děti. Na parníku »Barbarosa« jely
tyto jeptišky ponejprv. — Neškodilo by podobné
zařízení i jinde. .

O průmyslových a obchodních podnicích ře
botních ve Španělsku napsal obsáhlou studii v >Es
paňa y Americac biskup z Jaky Msgre Pelaez. Pra
ví, že se dříve útočilo na mmichy pro jejich do
mnělou lenost, pro neustálé modlení, nyní však je
jich nepřátelům zase jest trnem v oku jejich činnost
lidumilná, vědecká a výrobní. »Mnichům se vytý
kalo, že žijí z potu lidu, dnes vytýká se jim příliš
ná činnost, která prý soutěží s velkovýrobci a sni
žuje mzdy dělnictva. Proč však pracují? Protože
minuly doby, kdy jim lid přál, a že chudé kláštery
jsou nuceny k uhájení života pracovati. Jindy byly
kláštery rušeny pro bohatství, dnes by jim prů
mysl přál drobet půdy, aby neměl konkurence.
Nelze dosti zdůrazňovati, že platí z podniků svých
daně, ba že platí větší daně než jiní. Opačná, hoj
ně rozšířená domněnka je hlavní příčinou stále 0
pakovaných štvanic. Sestrám, které zaměstnávají
sirotky, předpisují se příkladně daně dle. počtu
strojů, ačkoli výnos nemůže býti takový jako v to
várnách při zapracovaném dělnictvu. Misionáři P.
Cloreta kolonisují území zálivu Guinejského (mezi
něm. Kamerunem a franc. Kongem), pracují tedy
obětavě a namáhavě pro vlast, a za to platí ještě
ročně 50.000 peset fisku Španělskému. Piaristé vy
učují zdarma značnou část chudých dětí a za to
jim vláda předpisuje maximum příslušné dávky bez
ohledu na obor vyučovací. A daně ty nejsou pou
ze na papíře; správa státní pokladny prokázala
nejednou, že řehole platí celou předepsanou daň,
což nelze tvrditi o podnicích jiných. jak dosvěd
čuje Baylon v knize »Errores de la aministracion
publica«, kde je důkaz, že většina danípovinných
osob značně fiskus poškozuje. Ministr Canalejas u
valil i na jinak neproduktivní domy t. zv. daň
mrtvé ruky, aby zanikly samy — hladem. Pelaez
dovozuje, že daně řeholí by měly býti značně men
ší. ježto zisk není pro ně, nýbrž připadá veřejnosti;
sem patří dilo podpůrné vzhledem k nemocným,
dětem, starcům, které nestojí stát ani haléře. Bis
kup lituje, že dnešní mnišstvo není pod stálými ú
tisky tak činné jako dříve, najmě co do zeměděl
ství, které ve Španělsku není na stupni vysokém.
Kolik země leží ještě ladem, kolik pustin dalo by se
zalidniti, kolik chudých půdou zaopatřiti, co bažin
vysušiti, řek upraviti, úhorů odvodniti...! Co se
tkne konkurence, soudí Pelaez takto: Všichni ře
holníci a řeholnice, žijící v klášteřích, byli by ve
světě konkurencí mnohem účinnější. Což je málo
stižností, že je nadbytek inteligence, že všecka od
větví práce jsou zaplavena, že podnik staví se
proti podniku a továrny ničí malovýrobu? V ob
chodě i průmyslu platiti bude vždy >kdo s koho«
a bylo by si jen přáti, aby vzájemné závodění mě
lo také cílem nikoliv obohacení jednotlivců, nýbrž
zlepšení a zlevnění zboží. Industrialismem však
nelze zváti klášterní hotovení oděvů pro chudinu
nebo chrámových potřeb pro nuzné kostely, jinak
by se zavřela brána vší dobročinnosti. Jest proto
mylný názor, že omezení nebo zrušení produktiv
ních klášterů pozdvihne blahobyt společnosti a při
spěje k rozkvětu průmyslu a obchodu.«

Zprávy
místní a z kraje.

Příspěvky na Červený kříž a spolky pomocné, V
duchu pastýřského listu Jeho Excelence nejdůst. arci
pastýře zaslány byly vys. důst. biskupské konsistoři v
Hradci Králové pro Červený kříž a spolky pomocné
tyto dary: Diecésní Jednota Cyrilská k uctění památky
svého zemř. předsedy vdp. probošta dra Jos. Mrštika
30 K, tarní úřad v Mladkově 229 K, farní úřad v Luži
40.18 K, farní úřad ve Vlkanči 10 K. farnt úřad v Kyšper
ku od dívek kunčických místo věnce na oltář 7 K, Fr.
Řezníček v Slavětímě u Bohuslavic 5 K, Jos. Šindelář,
rolník v Kozohlodech 5 K, Jaroslav Těšitel, katecheta ve
Skutči 10 K, Staroboleslavští poutníci z děkanské osady
dobrovické 12.06 K, podniky Politického družstva tisko
vého věnovaly 100 K, Biskupská knihtiskárna větší
množství tiskopisů.

Červenému kříži zaslali na Zemský svaz Orla v
Hradci Králové P. T.: J. Kovář, Mladá Boleslav I K.
Orel Liboc 2 K, Kat. org. Česká Skalice 10 K, odbočka
Úpice 10 K, Orel Hořice 10 K. Orel Osík 10 K,Sboupnice
22 K. Čermná 5 K, Černilov 120 K, dp. Makovec, Vod
ňany 1 K, odbočka Lomnice 5 K. Dolní Dobrouč 2 K.
odbočka a Orel Semily 10 K, K. j. Nový Bydžov 5K
odbočka a Orel Choceň 15 K, čl. Kat. jed. Litomyšl 43,
80 K, Krčín 5 K, odbočka Hradec Králové 10 K.

Dar Rudotfins. Důst. farní úřad ve Hronově zaslal
10 K jakožto dar od pí Marie Denygrové z Velkého Dře
víče věnovaný ve prospěch hluchoněmých na ten zbožný
úmysl, aby Bůh na přímluvu Panny Marle a sv. Josefa
jejího syna ode všeho zlého vf válce chrániti a jemu
šťastného návratu popřáti ráčíi. — Ředitelství ústavu

, pro hluchoněmé vzdává šlechetné dárkynl, jakož | důst.
farnímu úřadu vřelé díky a připomíná,že na výše udaný



úmysl zbožný modlitby po mši sv. bude konati po ce
lou dobu trvání války. — Zaplať Bůbl

Další svolání domobrammých ročníků marozených r.
1894, 1893 a 1892. Dle výnosu c. k. místodržitelského

presidia ze dně 11. září 1914 č. 23.801 nařídilo c. k. mi
nisterstvo zemské obrany výnosem ze dne 9. září 1914
č. 6614—XIV prohlídku domobřanců narozených r. 1894,
1893 a 1892. Prohlídka těchto domobranců bude se díti
v měsíci říjnu t. r. v Hradci Králové, t. j. v sídle c. k.
zeměbran. doplňovacího velitelství. Určitý čas, kdy ti
kteří domobranci z obce se dostaví, bude později ještě
určen. Vyjmuti z dostavení se jsou z r. 1893 a 1892 pouze
ti, kteří při odvodu ku zbraní neschopní uznáni byli a ze
lený lístek (pro voj. taxu) obdrželi. Dotyčné vyhlášky,
jakož i potřebné tiskopisy budou pp. starostům včas
odeslány.

Traasporty raněných. Skupiny raněných jsou dopra
vovány do našeho města denně, takže do 10. t m. bylo
ze 750 lůžek obsazeno 440, načež zabírána lůžka další.
Zcela lehce ranění odcházejí do svých obcí. Pro trans
port raněných dali k disposici majitelé aut, kočárů a ji
ných povozů všecko. Chudším z nich aspoň částečně
platí obec. »Červený křiž< obstarává všecko rychle a
k pohodlí raněných, kteří okřívají při pohledu na vše
Strannou pozornost. Na př. 10. t. m. 220 nových raně
ných bylo předběžně ošetřeno, převázáno a transporto
váno do nemocnice v době jedné hodiny. Zdejší obe
censtvo přináší »Červenému kříži« pro zraněné velké
mmožství potravin, nápojů, prádla, ba i květin. Také do
dáno hojně prádla. — Dojemno, jak i lidé nemajetní rádi

: se dělí o svůj majetek s vojíny. V pátek 11. t. m. přibyli
do Hradce Králové opětně ranění, kteří byli rozváženi
do místních lazaretů, odkud po nějaké době lehčeji ra
nění byli propuštěni. Kolem krámu pl Ant. Audrlické,
obchodnice ovocem a zbožím smíšeným, ubírali se dva
na rukou zranění vojínové a žádali, by jim pí Audrlická
prodala nějaké jablíčko. S ochotou naplnila oběma ra
něným jejich sáčky nejkrásnějším ovocem. Na otázku —
poněkud nejistým hlasem pronešenou — co to stojí. od
pověděla vesele: »| to nestojí, vojáčkové, nic. Jen bych
si přála. aby vám to chutnalo a abyste se občerstvili,
což v největší míře potřebujete.« Tu oba jako jedněmi
ústy zvolali: »Zaplať vám to Pán Bůh!« — Na jednom
sanitnín voze bylo napsáno křídou: »Rakouský orel,
český lev — ruskému medvědu strašný zjev!l« — Na
nádraží byl vyzván jeden raněný, aby ukázal jazyk.
Když odpovědí na to byl pouze rozpačitý pohled byl
vyzván po německu. Zase nic. Lékař tedy ukázal na
svůj jazyk. Raněný, který posud nepochopil, jadrně se
zasmál. Seznalo se hned na to. že je to Maďar, který
ovšem hned porozuměti nemohl. — V noci ze dne 16.
na 17. záři po 2. hodině přibylo 30 raněných. — Operace
snášejí: vojíni s podivuhodným klidem. Jeden, který na
rukoval dobrovolně, stále se usmívá a žertuje. ačkoli
má ruku roziřištěnou.

Záležitost nemocnice, V: pondělí dostavila se do Ru
dolfina komise, která prohlédla všecky místnosti a u
znala je za způsobilé pro umístění nemocných. Požaduje
se, aby pro prvý čas byly přenechány místnosti aspoň
pro 90 pacientů, k čemuž by posloužily ložnice v I. a
II. patře levého křídla budovy (proti měšťanským ško
lám). V přízemí by byla jidelna. Leč tuší se již nyní.
že asi bude zapotřebí většího počtu místností. Aby se
mohli umístiti ještě další nemocní, zabral by se sál, tělo
cvična v Suterénu, přízemí. Pomýšlí se též na zavedení
telefonu z nemocnice do Rudolfina. Správa nemocni
ce by však úřadovala na starém místě. Do Rudolfina by
byli přijímáni pouze ti pacienti, kteří netrpí nemocí na
kažlivou. — Školní vyučování hluchoněmých ovšem jest
odloženo na dobu neurčitou.

Různé. Vyučování na středních školách započalo.
Na gymnasiu mohlo býti zahájeno jen tím. že na žádost
ředitelstva ústavu propůjčil nejdp. biskup místnosti Bor
romea. — Paedagogium zahájilo svou činnost zatím kro
mě cvičné školy, která započne asi koncem září. (Stu
dujících přijato 113, do cvičné školy 112 školáků.) —
V místnostech odborné školy pro umělecké zámečnictví
provádí se zařízení nemocniční. Bude tam též zavedeno
"všude elektrické osvětlení. Podobá se, že. započne se
tam vyučovati teprve na počátku druhého školního po
Joletí. V obchodní akademii vykonány zatím aspoň 0
pravné zkoušky a zápis. — K plakátům zvoucím stu
dentstvo k ubytování v »Husově domě« na dotazy do
kládáme. že se zde jedná o konvikt evangelický s luther
skou správou. — Dnes v noci (k ránu) vznikl z neznámých
příčín oheň v papírnickém krámu p. Knoblocha. | Byl
ihned zdolán hadicí. připevněnou od strážníků k soused
nímu hydrantu.

Ústředna krábovéhradecká konala 10. září schůzi ob
chodní sekce za přítomnosti delegátů z Hradce Králové.
Týniště. Rychnova n. Kn.. MI. Boleslavi. Jilemnice. Ji
čína a Nové Paky. Místotajemník Ústředny dr. Wiškow
ský sdělil. že za účelem zamezení nezaměstnanosti cho
pily se Tižsamosprávné úřady prostředků. jež nastalému
zlu mají odpomoci. Ústředna požádala ministerstvo že
leznic. aby v oněch městech kde nezaměstnanost se
projevuje nejakutněji, počato bylo se stavbami. jichž
potřebajest- již prokázána a uznána samou správou
státních drah. O záležitostech dopravy železniční refe
roval vrchní inspektor p. Oeisler.. S povděkem bylo
konstatováno. že v dopravě železniční. jak osobní, tak i
nákladní, nastaly již příznivější poměry. O bodu 4. (ú
činky císařského nařízení o moratoriu) rozvinula se po
drobná a delší debata, jež vyzněla v ten smysl, že ome
zení okruhu působnosti moratoria by bylo zcela na místě.

zoru pro některé obchody. na př. potrav:"mi morato

ria vůbec není zapotřebí, ježto placení děje se ponejvíce
proti hotovému. Pan Fischl z Jičína žádal za ochranu
obchodnictva, zvláště menšího, jež oproti velkoobchod
nikům jest ve značné nevýhodě. V rozhovoru bylo kon
statováno, že poměry se aspoň trochu začínají obraceti
k lepšímu. Mistotajemník p. dr. Wiškowský ubezpečil, že
Ústředna vykoná nutné ještě kroky v souhlasu se Zem
skou jednotou obchodních gremií. K bodu 5. (omezení
nezaměstnanosti v živnosti obchodní) sdělil zástupce
Ústředny, že svěřeny byly vojenské dodávky obuvnic
ké různým společenstvům v obvodu Ústředny. Stalo se
tak na intervenci presidenta Ústředny p. dra Ulricha.
Ze středu přítomných podán byl dále návrh, vysloviti se
proti boykotu cizího zboží a usneseno všemi hlasy, aby
Ústředna z důvodů uvedených Obchodní a živnostenskou
komorou v Praze připojila se ku známému projevu této
korporace.

Třebechovice. Po šestiletém působení odešel od nás
do Přepych dp. kaplan Hrubant. Když nastalo loučení,
u farního domu shromáždily se družičky bíle oděné a
s nimi veliký zástup lidu. Když dp. kaplan vyšel, dru
žička M. Prokšová děkovala za veškerou lásku a péči.
kterou odcházející věřícímu lidu věnoval a podala mu
kytici. Dp. Hrubant by) velice pohnut touto pozorností a
děkoval vřele. Nato ve středu družic a v průvodu kněží
+ bohoslovců odcházel. jsa neustále cestou od kolem
jdoucích pozdravován. ©Dlouho pak za jeho povozem
máváno šátky na pozdrav. Přejeme dp. Hrubantovi vše
dobré, prosíme Boha všemohoucího, aby jej svým po
žehnáním provázel. Na shledanou u Panny Marie v
Dříznu!

Solnice. V neděli dne 13. září důstojně oslavilo
zdejší město 200leté jubileum mariánské sochy na ná
městí. Ač počasí bylo krajně nepříznivé, dostavily se
četné zástupy ctitelů mariánských z cizích kolátur za
vedení duchovních správců. Byla to veliká procesí: z
Rychnova s vdp. děkanem Kubánkem a kaplanem Vo
sykou. z Černikovic s vdp. farářem Novohradským, z
Lukavice s vdp. farářem Švorcem. dále z B. Újezda,

Skalky, Skuhrova, Dobrého atd. Ale i zdejší občanstvo
bylo imposantně zastoupeno. čímž dokumentova'a, že
duch katolický a dětinná úcta k Rodičce Boží dosud
zde neodumřely. Kolem [0. "ho vyšlo ohromné procesí
za silného deště z kostela: ná náměstí k renovované
soše, Již pant a dívky vkusně dekorovaty. Akt svěcení
vykonal papež. komoří, kanovník Msgre dr. Fr. Šulc
z Hradce Králové, který se pomodlil za všecky ty, kteří
v ruce zdejšího faráře milodary k důstojné renovaci
památné sochy složi'i. Na to vrátil se ohromný průvod
za velebné písně mariánské“do chrámu Páně. kdež slav
nostní jubilejní kázání z nevšední ochoty proslovil vsdp.
Msgre dr. Šulc. Za předmět si vybra': »Prož předkové
naši stavěli mariánské sochy na náměstí.« Populární
tento kazatel a řečník svou poutavou. oď srdce k srdci

idoucí řečí uchvátil všechny, kteří dlouho ještě vzpomí
nati budou zlatých s'ov jeho. Líčením historie města a
mariánské sochy zavděčil se vsdp. řečník pozornému
posluchačstvu. Po té celebroval místní farář slavnou
mši sv. za asistence imenovaných kněží a zasl. děkana
n. odp. vsdp. Eh'a. Sbor chrámový za dovedné taktov
ky p. ředitele kůru Zahradníčka zaslouží si vším prá
vem pochvaly. Poněvadž i odpoledne vichr burácel a
silný déšt zvlažoval vypráhlou zemi, nebylo možno
projektovanou odpolední pobožnos. s kázáním konati na
náměstí před posvěcenou sochou. Proto konána závě
rečná pobožnost v kostele. Vsdp. Msgre dr. Šulc opět
kázal o válce a křesťanství čímž se h'uboce zapsal v
srdce všech účastníků. Na to byly zpívané loretánské
litanie s »Te Deum«. po kterémž udělil vsdp. Msgre
dr. Šulc sv. požehnání. Účastníci jubilejní slavnosti při
nesli velikou oběť z lásky k Panně Marii. nedavše se
špatným počasím zastrašiti. Dobrotivý Bůh na přímlu
vu Panny Marie Karmelské odplatiž vsdp. Msgre dr.
Šulcovi za námahu a všem za účast měrou nejhojnější.

Vysoké Mýto. Dne 6. září instalovaný vdp. děkan
vysokomýtský Josef Šmejkal složil u obce na místo
obvyklé instalační hostiny dar 300 K a určil, aby z daru
toho se použilo: 100 K ve prospěch Červeného kříže
100 K na podporu vdov a sirotků po vojínech v boji
padlých neb ranám a nemocem podlehlých z Vys. Mýta,
50 K místním chudým a 50 K místní lidové kuchyni.

Chlumec n. Cidl. Sdružení studujících pořádalo v ú
terý dne 8. září koncert ve prospěch Červeného kříže
za spo'uúčinkování hostil: dramatické umělkyně pi Ji

řiny Budilové, koncertistky na kontrabas sl. Evy Doli
nové, recitátora p. Rad. Budila a místních dam i pánů.
Slavnostní dvorana školní by:a četně naplněna obecen
stvem ze všech vrstev společenských. Ze členek mist.
odboru Červeného kříže byla přítomna mimo jiné pí Z.
z Dregeru choť továrníka. Omluvil se p. MUDr. Leop.

Program koncertu byl výborně volen. Prv
ním číslem byla Smetanova ouvertura k »Libuši«, kterou
předcesly sL-L. Bayerová a sl. Věra Netolická. Prove
dení bylo zdařilé. Podobně překvapily každého výkony
dramatické umělkyně pí Jíříny Budilové a recitátora p.
Pud. Budila. Koncertistka na kontrabas sl. Eva Dolino
vá. jakož i ostatní účinkovavší hosté provedli svoji Ú
lohu výtečně. Jako poslední číslo byla volena úchvatná
»Variace fa rak. hymmu« od Haydna, kterouž: přítomní
povstavše se svých míst s nadšením vyslechli. Celkově
tedy vzato byl koncert ten pěkným požitkem pro pří
tomné obecenstvo. Čistý výtěžek 240 K byl odveden
míst. odboru Červeného kříže. Sdružení studujících dě

řadě pí M. Aagenthalerové, choti měst. tajemníka, za
nacvičení skladeb a propňičení klavíru. všem účinkovav

ším hostům, sl. místní školní radě za ochotné propůjče
ní slavnostního sálu školního, sl. c, k. okr. hejtmanství
za povolen! k pořádání koncertu, a. ředitelství velko
statku za půjčení kočárů ku zvaní, slečnám M. Schalle
rové, H. Zeizingerové, V. Netolické, které převzaly 0
chotně úkol zvaní a všem ostatním, kteří jakýmkoliv.
způsobem o zdar koncertu se zasloužili. Upřimmé »Za
plať Bůhl«

Náchod. Politická správa okresu rozhodla se auto
ritou svého úřadu podporovati akci samosprávy na Do
mocných válečných opatřeních. Svolána jest schůze na
den 20. září do velkého sálu městské dvorany v Náchodě.
Aby pak mohly býti probrány všechny otázky, které
dotýkají se existenčních zájmů našeho okresu, stanoven
tento pořad: I. O 9. hod. dopol. zahájení porady. II. Roz
dělení (dle osobního přání) na odbory. IH. Oddělené po
rady sekcí, v nichž se vzácnou ochotou slíbili referovatí
pánové: 1. Opatřování práce. (JUDr. Jos. Čížek, staro
sta města Náchoda.) 2. Opatřování peněz. (Městský rad
nf p. Adolf Majzl. správce Živnostenské záložny v Né
chodě.) 3. Opatřování zásob. (MUDr. J. Nyklíček, před
seda sociální komise města Náchoda.) 4. Doprava. (Před
nosta Fuchs, správce c. k. státních drah v Náchodě.) 5.
Zdravotnictví. (MUDr. Lad. Pičman, c. k. vrchní okresní
lékař v Náchodě.) 6. Chudinství. Vdp. P. Jos. Musil, dě.
kan v Náchodě.) 7. Právní. (Miloš Kovář, c. k. okresní
soudce.) 8. Bezpečnostní. (Adolf Seidl, řídící učitel v
Náchodě.) 9. Pomocná akce pro záležitosti zavolaných.
(Josef Ramaizl, c. k. okresní komisař.) IV. Ve 2 hod.
odpol. plenární schůze ve velkém sále městské dvora
ny. schválení odborných referátů, odhlasování resoluce
a ustavení zamýšlené korporace. V. Volné.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířské jako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovuzřízení, cpravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levně, s největší

pečlivostí a slobově provádí

Josef Mikulec,
„odborný závod pozlacovačský

v Hradci Králové.

Různé zprávy.
Zdatné úředníky hospodářské a lesnické

všech kategorií doporučuje zemědělské oddělení
Zemského ústředního ústavu prácev Hradci
Králové zcela bezplatně a ochotně. Má v zá
znamu velký počet dobrých uchazečů. P. T. pánř
majitelé i nájemci panství, statků, jich správy
a lesní úřady, jakož i všichni uchazeči bez
zůměstnání se žádají, by v každém případě po
třeby se na zemský ústřední ústav p
v ci Králové ol razeli.

Posledul zprávy z válečného pole. Počet zajatých
nepřátel stále roste. V neděli bylo ještě úředně hlášeno
220.000 zajatých. Ale hned v noci po té přišla zpráva,
že vzdáním Maubeuge přibylo 40.000 Francouzů, mimo
to nebyla do oné číslice započítána ještě velká část z.
90.000 Rusů, zajatých v bitvě u Tannenbergu. Dále
Hindenburg hlásil ještě nové zajaté ve Východních Pru
sich. posledně již 30.000. Celkem lze tedy dnes počet za
jatých nepřátel páčiti na 350.000. — Oficielně se kon
statuje. že, nepočítajíc raněné a zajaté, není na německé
půdě žádný ruský voják. —-Úředně se oznamuje: Srbsko
pokouší se zprávami o porážkách rakousko-uherského
vojska buditi v cizině náladu. Vůči tomu dlužno pouká
zati jen na úřední tiskové zprávy. Dle zpráv těch pře
kročili jsme © Drinu a odrazili jsme úplně a úspěšně
všechny pokusy nepřítele usaditi se ve Srému a Ba
nátě. Zástupce náčelníka generálního štábu šl. Hofer.
generálmajor. — »Secolo« sděluje přes Bordeaux z Pa
říže: Vůdcové dělnického syndikátu ve čtvrtek byli při
jati u vojenských úřadů v audienci, o kterou požádali.
Žádali generála Oallieního aby odvrátil obrovské ne
bezpečí od dvou milionů lidi v Paříži v tom případě.
že by Němci dále pronikli. Na konec žádali, aby Paříž
byla prohlášena otevřeným. t. j. neopevněným městem.
Gallieni sdělil, že o žádosti nemůže rozhodovat, ježto
rozhodnutí takové přísluší vládě v Bordeaux. Varoval
však před projevy syndřkalistů mezi pařížským dělnic
tvem v tom případě. že by vláda setrvala na svém roz
kazu, aby Paříž byla hájena. Na cestě z prefektury
byly dělnické deputaci uspořádány bouřlivé ovace niž
ších vrstev pařížského obyvatelstva.

Katolický hlerarcha neopouští svých věřících, U
krajinští politikové, kteří přijeli do Vídně, sdělují že
w:*tropolita biskup hr. Szeptycki, jejž Ukrajinci zavři
sáhli. by opustil Lvov před příchodem Rusů prohlásil.
že jako vrchní pastýř nemůže opustiti sobě svěřeného
stáda. Szeptycki, jenž je dobře v Rusku znám jako u
vědomělý Ukrajinec a nepřítel ruské propagandy, byl
ihned po příchodu Rusů do Lvova zajat.

Dr. Kramář k národu. Uveřejnil provolání, v němž
praví: „Naše úkoly úkoly politiků českého národa. jsou
určeny pro mírné doby. A jako vojevůdci mají v míru
připravovati vajsko k bojí. tak my nyní ve válce měli
bychom se připravovati na. — mír. Opakuji, co řekl
jsem na počátku války. a.co stá'e více všemi pociťuje
se jako jediná spása pro každou budoncnost: v nás sa
mých. v. naší. vnitřní ste je naše nejpevnější ochrana.



„Adnes už je snad mačase, abychomse začali zabývati
podminkami této vnitřní síly národa. Že je to mravnost,
vzdělanost a uvědomělost lidu, o tom není potřebí se
Štříti. A že v budoucnosti s největší rozhodností a bez
ohledností budeme musiti ďbáti zejména na mravnost
naší společnosti, o kterou však nejde jen ve veřejném
životě, nýbrž i ve společenském a hospodářském, to
sotva komu bude pochybno, Ovšem musí se tato žárli
vá péče o mravní čistotu našeho života státi všem stra
nám společnou, ne agitačním prostředkem — a pak
nemusíme se báti o to, že bychom nedovedli dáti naší
společnosti opět ony mravní základy, které jsou jedinou
nadějnou oporou pro každý nát'ak, který by jinak o
hroziti mohl naši budoucnost. — S jakou opatrností.

Jako by člověk páchat zločin, musili jsme se propraco
vávati k positivní politice, než jsme ji mohli s celou 0

tevřeností hlásati! A jak špatně jí následkem všech
těch opatrnických klausulí rozuměli i nejhorlivější její
Vyznavači, to viděli jsmé často v minulosti, vidíme ny
ní a uvidíme ještě nebude-li u nás pro stranické pomě
ry ani v budoucnu možno mluviti s celou otevřeností.
Třeba by tedy politicky ne všichni věděli, co je posi
tivní politika. dnes ovšem každý ví. jak prospěšná byla
ta politika pro dobu nynější bezpříkladné krise. V ce
lěin svém hospodářském životě, který je nad propastí.
cítíme, jak je to cenné, že máme kontakt s vládou, že

naše slovo nevyzní na prázdno. i když není parlamentu.
Óč mohio býti lépe, jak mohli bychom býti zabezpeče
ni jazykově a národnostaě v nejisté budoucnosti, kdyby
nebylo strachu před umírněnosti! Nyní teprve vidíme, a
vidí to všichni, jak vlastně málo hutný byl náš radika
ljsmus. —-Především je nutno. aby při tomto řešení čes
kf národ vystupoval jednotně. čili jinými slovy, aby
Jeho zodpovědní vůdci našli jednu společnou linii pro
svůj postup, a alespoň v této historické chvíli aby se
všichni cítili jen a jen Čechy, a ne stranfky. a za druhé,
budou potom dány u nás podmínky pro jednotnější po

-stup.«

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo. s r. 0.wHradoi Král.. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

rýhodnějších. Vkusné střádan k.

Strahov a moblilsace. J. M. ndp. opat král kanonié
praem. na Strahově Method Zavoral ustanovil hned po
vyhlášení první mobilisace 27. července 1914, že v kláš
teře i na statcích vypláceti se bude rodinám všech ku
službě vojenské povolaných úředníků, sluhů, čeledinů
nezkrácené služné i s deputátem ku zajištění existence
rodin v nepřítomnosti jejich živitelů.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
=© a ©.k. umělecko-průmyslové škelyJan Dušek v Chrudimi.

Turecko zrušilo kapitulace. Kapitulace jsou zvláštní
smlouvy, které po [rancouzském vzoru uzavíraly státy
křesťanské s nekřesťanskými. Francouzský onen vzor
jest smlouva, kterou r. 1535 uzavřel František I. se So
limanem Il., načež následovalo jedenáct smluv dalších až
do sm'ouvy z r. 1740, která platí podnes a byla vzorem
pro smlouvy, uzavřené potom“i s jinými evropskými
státy a dosud platné. Na kapitulacích se zakládá právní
postavení t. zv. jurisdikčních konsulů. Jejich práva jsou
následující: Mají policejní moc nad státními občany i
chráněnci státu, který zastupují a tudíž i právo, vyká
zati je ze svého okresu; mají civifnl itrestní soudnictví
ve všech věcech, kdež oba zůčasinění (obžalovaný i
poškozený. žalobce i žalovaný) jsou státhími občany je

„jich státu, což se mnohdy vztahuje i na chráněnce. Ve

rozhoduje konsul žalovaného neb obviněného. Pro spo
-ry mezi příslušníkem některého křesťanského státu a

mezi domorodcem není všeobecného pravidla, avšak v
Turecku rozhodují v celku lokální soudy za spolupůso
ben! konsula. Konsul má také právo k přispění ve všech
sporech, ve kterých nějaký příslušník jejich státu vy
stupuje jako strana před tuzemskými soudy. Turecko
pociťovalo kapitulace ode dávna jako- úhonu své suvere

mity a značné břemeno a snaži'o se jich Často se svole
ním velmocí zbaviti. Nyní použilo války mezi velmoce
mi. aby tohoto úspěchu nabylo bez jakékoliv koncese

"jiné.
Našemu čtenářstvu. Doba obtížná a zodpovědná vy

žaduje zcela mimořádné poměry — i v tisku, nad jehož
-fádky bdí politické úřady s pozorností zdesateronásobe
mou. Proto není dovo'eno otiskovati ani mnohé zprávy a

"úvahy na pohled neutrální, sezná-li se. že by v okamži
ku. kdy časopis má vyjíti mohly způsobiti jakékoli ne

Snáze veliké společné akci říšské. Co se náhodou pro
pouští v censuře dnes. jest již v někclika dnech uznáno

-za závadné v jiném listě — dle okolností právě se na
skytujících. Proto v řádcích časopisů bývají tak často
veliké mezery. Ani zcela dobře miněné. loyvální zprávy
nepropustí censura v tom případě, kdy vadí poněknd

"kterékoli složce obrovského aparátu státního uvedené

ho v činnost dobouválečnou. Má-li všecko hladce po
stupovati, odstraňují se i překážky nepřímé, skryté. Ne
toliko technické obtíže, ale i jiné okolnosti v čase tak

př. bratrské listy moravské vycházejí také v rozměrech
značně zmenšených. Zkrátka při časopisech jak otázka
obsahu tak rozsahu jest spiata těsně s přítomnými vá
lečnými poměry. Tyto stručné poznámky buďtež omlu
vou pro nynější formu našeho listu. Své pp. dopisovate
le prostme. aby nám hojně jen dále zasítali ze svých ob
cí zprávy, jež bychom i nyní mohli bez rozpaků uve
řejniti. Až nastane doba klidná, pak půjde ovšem všecko
v normálních kolejích.

Potrestání zdražovatelů. Už hlásí se noví lichvářští
zúražovatelé mouky. Těchto dnů byli c. k. okresním
soudem v Německém Brodě pro lichvářské zdražování
mouky odsouzeni: Obchodník Fi'ip Mahler do vězení
na 3 dny s 1 postem a k pokutě 200 K. velkoobchodní
ce Emma Seidlová a její prokurista Jan Petrů tamtéž
rcvněž každý do vězení na 3 dny a kromě toho prvněišt
k pokutě 300 K a druhý 200 K. Obžalovaní se proti vině
odvolali; avšak také c. k. státní zastupitelství se odvolalo
pro malou výměru trestu a rozhodne zde c. k. krajský
scud v Kutné Hoře.

arevná
kostelní

v odbor. prooknaZes,
E'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicích u Hradce
Králové.

a

Cenníky a rospočty na požádání
zdarma.

ZALOŽENO ROKU

1860.

"JNU0J39"DOROJOZ"Jers"ueuzka

s výtečné nahořklé
vino příchutijedině
od firmy

L.Violet,Thuir (ve Francii).
Vňode k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
» Zástupce:Josef Svobodu, Prahu, irál.

Vlaoolirady čín 1094.

Veledústojnému
duchoveénstvů a

nlavným patronátním
úřadům dovoluje oi dopou
ručit: veškeré kostelní nádoby a
náčiní a-to: monstrance, kalichy,
viháře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, Jampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní rýroby, předpisům
církevním vyhovující. Staró před

v ohni zlatí a střibří nebo proti do
plstku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá nau
kázku franko hrz závaznosti koupě.
Vše se posíld posvěcené. Prdce ruční.

SHad vešk slatých a stříbrných klenotů, jaho: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 1: Notářské
pruteny, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského vždy na skladě.

Staré ulate, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a oiselenr

' Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

DoHradceKrál.aokoli!
K vyzvání zemského výboru markrabství

Moravského převzal jsem, počínaje 1. zářím
b.. r, substituci veřejné služby zdravotní za
mobilisované kollegy na Žďársku na Moravě,
v kraji svého bývalého 20tiletého lékařského
působení, který zůstal v důslodku válečných
událostí bez veškeré lékařské pomoci.

Jakmile nastanou zase klidné doby, ma
hájím po svém návratu ze Žďáírských hor

léčebném ústavu
pro fysikální therapii a roent
genologli v Hradci Králové,

oož opětně touto cestou oznámím.

Ve Žďáře na Moravě, dne 12. září 1914.

MUDr. Redřich Drož.

OOOO0000000000035
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.v
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křestanského závoda za
dobu více než třicetiletého působení.
U iňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

OGOO00000000000

Proti choleře, úplavici
a vůbec všem náhlým ochuravěním zažívací h
orgánůosvědčenou ochranou diete

t'chou jest

VADE MECUM
(prefyl. bylinný likérový připrave«)

V-lahvích po 150, 3 a 5K ve sluš. drogeriích
neb u stejnojmozné firmy v Dašteíob, Čechy.
Osvědčený tento prostředek ochranný neměl by

v žádné rodině neb domácnosti chyběti.
Hlas z obecenstva: Měljsem na zkcuško

malou láhvičku. „Vademecum“ a poněvadž mi
výborně posloužila, pošlete velkou

F. Bruckner,
farář ve Skále.

se zárukou neporušenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.

Prodá se domek
o 4 místnostech se zahradou

v Plačicích č. 63.
u Hradce Králové. Doptati se lze tamtéž.



nm

v hlubokém bolu nad rakví nezapomenutelného, vysoce
důstojmého pána

T1.pr.Josefa NTSŤIKU,
rytíře řádu Frant. Josefa, majitele záslužného kříže „pro Ecclesia et Pontifice“, .
bisk. konsiet. rady, bisk. vikáře, notáře a komisaře středních škol a klášterů, býv. profe

sora pastorálky, methodiky a katechetiky atd., infulovaného probošta v Poděbradech,

o „nám útěchou přečetné projevy soustrasti a veliká účast připohřbu.

Děkujeme J. M.pop. prelátu, kapitolnímu děkanu, bisk.generálnímu vikaři Dr. Janu Ň.Soukupovi za vykonání posvátných
obřadů a vedení průvodu,vysoce důstojnému čest. kanovníku a
profesoru Mogr. Th.Dr. Františku Šulcovi za dojemná slova nad
rakví zesnulého, |

Slovutným pánům: knižecímu dvornímu radovi Alfrédu
Salichovi, Dr. Josefu Laušmanovi,c. k. okresnímu hejtmanu a sta

Slovutnému pánu c. k. dvornímu radovi Rebensteigrovi
z Blankenfeldu a vážené deputaci král, věnného města Chrudimě
s Dr. Frant. Vagnerem,

Veledůst, bisk. vikáři Antonínu Nývitovi a veškerému
duchovenstvu. |

Slovutným pp. MUDr. Václavu Kryšpínovi a MUDr. Ja
kubu Vondrovicovi za obětavé ošetřování,

Zasloužilému pánu Františku Procházkovi, řiditeli kůru

a zpěváckému spolku za dojemné zpěvy:
Veledůstojným zástupcům obecné Jednoty Cyrilské Msgr.Antonínu Wiůinschovi a Václavu Můillerovi a všem řiditelům kůrů.

Všem, kteří snašii se smírniti zármutek jakýmkoliv způ
sobem, darováním věnců, účastenstvím při pohřbu anebo proje

Všem zaplať Pán Bůh!
V Poděbradech, 19. září 1914

Za příbuzenstvo: Za proboštský úřad:

MarieWeinerová. Alexandr Novotný,
Rosa Weinerová. Čudvík Tůma,

kaplan.
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ŠKOLNÍ
KNIRY

pro školy obecné a měšťanské dívčí jakož
i chlapecké, užívané v Hradci Králové,
dle předepsaných vydání, dostatečně na

skladě; — užívané

školní sešity,
jakož i veškeré ostatní

psací a kre
slici potřeby

lze obdržeti ve

Družstevním
knihkupectví

a nakladatelství:
s v Hradci Králové ::

Adalbertinum.:

plošník nad nepřítelem, bych zjistil jeho sílu a směr
pochodů. Málo jen minut, a již připraven jest k
letu můj stroj před hangarem. »Odrazit!« Skvost
nými skoky poskakuje stroj nad vlnami půdy a mo
hutným rozmachem vznáší se již ve vzduchu. Mlha
pokrývá stanici létadel, jež se stále menší a úpl
ně v mlhu zahalení, zaměřujeme podle chvějící se
jehly kompasu na cestu k nepříteli. Jasnějším a jas
nější stává se jitro. Po celohodinném letu mizí
wlha a hnutím výškového korinidla obracím let
šedého ptáka k zemi. Ve výši jen 100 metrů pokra
čujeme ve svém letu. Zatím co já Čelim ranním
větrum, pozorovatel můj bloudí zrakeni pátravě
po území. Musíme býti těsně již u nepřítele a sku
tečně průvodce muj ukazuje náhle šikmo k obzo
ru, kde jeho dalekohled objevil vojsko. Dal jsem
pluť plyn a rychlostí 120 km letíme přes nepřítele.
Tu jsme ve výši 400 m nad ním. Stoupaie v široké
křivce, uvádin stroj do výše INM) metru. A to
bylo dobře! Neboť už vystupují dole mráčky a
první střely pěchotou vypálené svišti kol nás. Ale
nezapudí nás, dokud přesně neziistíme, nezazname
náme počet i postavení, Jsem ve výši 1500 metru.
Hedně nepříjemně razí nám několik troufalých ku
lometů střely svoje kolem hlavy. Musíme dolů ještě
jednou. S motorem úplně pracujícím spouštim ptá
ka svého k zemi, skrouživ rychle v obrovské spi
rále kol nepřátelského postavení. Chladnokrevně
zaznamenává pozorovatel co možní jasně a přes
ně postavení na mapě, potom kyne mi rukou. Úkol
náš jest dokonán. Mezitím také již nepřátelská děla,
jež byla na pochodu, vypálila za námi své střely ve
sele do vzduchu. Avšak šrapnely ty jsou nám da
lekc méně nebezpečny než palba pěchoty a kulo
metů, neboť asi z 30 vypálených šrapnelů praskly
jen 4 v dálce ne nebezpečné. Jsem nyní opět ve
výši 1500 m a obracím se k návratu. A zatím, co
aparát letí kolmo v křivce. neodepřel si pozorova
tel můj, aby nevypálil na mraveniště nepřátel celé
své skladiště revolverových nábojíí. Po celohodin
né zpáteční cestě leží pod námi opět stanice jako
Lračka. V úzkých spirálách klesá stroj k zemi a ra
destně předkládáme řediteli stanice zprávu svoji.
Jiskry tryskají, telegraf pracuje opět. Naše stateč
né vojsko vykonalo ostatní a splnilo úkol svůj
skvěle, že už odpoledne většina pozorovaných ne
přátel byla zajatá.« — .

Vojenští knráti ma poli válečném. Za
kurátem V. Rozmannem, který byl zabit gra
nátem, poslal do »Našince“ jiný kurát vzpo
mínku. z níž vyjímáme: »Šrapnely, granáty,
koule hučely, syčely. Čím však větší byl tento
neslýchaný koncert, tím více dodával zmužilosti,
rekovnosti nadlidské našim hrdinům, jimž život
byl smrtí nepřítele. vlastní smrt chloubou .. .
Na obvazišti polní lékaři, kněží mají plné ruce
práce... i vlastní kamarádi. Sem tam ještě
strašlivě zahoukne dělo prchajícího nepřítele...
Poslední dozvuky bitevní. Ručnice dávno již

* Pdíší kněť'ráší oůjednýho k druhů up mu, ylěvádo : slovaplné 4

J těchy, udílí rozhřešení, dle lod poslednímazání. P i, těles klade zejnalou
hlavu na toBR oblerstýů Vtdm za
houkne ještě rána, čí granát, polní kněs —
pravý samaritán — klesá k zemi, by více ne
povstal... Grafát zasáhlv jeho srdce...
Dotlouklo... Boumrak sklání se nad rozlehlým
krvavým bojištěm a večernice zlatorudá ohlíží
tak klidně na padlé hrdiny, shlíží na zmírající,
zsinalé rty a skráně. Anděl míru slétá e nebes
výšiny a věnčí zbledlou hlavu korunou vítěznou.
A kamarádi věrní obnaží hlavu... Jejich tiháo
vroucí modlitba proráží nebesa, nese se k trůnu
Ježíše Krista a jeho přemilé Matičce . . . Není
tklivějšího obřadu pohřebního ... Než není
nyní kdy truchliti... Smrt vojína v poli, na
oltáři vlasti nejkrásnější obětí... »Ó, jak sladko
je umříti s Bohem za vlast a za ofsaře a krále '!“
— — Vykopán společný hrob... Tam kladou
všechny reky, smrt na bojišti porovnala všechny.
Není tu vyššího a nižšího... Tak, drahý pří
teli, odpočíváš po boji jako věrný pastýř se
svými svěřenými ovečkami v jednom hrobě.«
— Jiný kurát píše: »Teď sedím ve svém farním
úřadě; v kočáře, a v poli úřaduji. Práce je zde
dosti. Je nás dohromady šest a všichni mají co
dělat, protože všecky pluky byly již v ohni. Je
třeba výmluvnosti, když ranění jsou dováženi.«
— Jiný zase: »Dle doslechu padlo více polních
duchovních. Praví hrdinové'« V bitvě u
Lvova padl kurát Fr. Vinař z Chabařovice.

Ušlechtilá lidumilnost. Arcikníže Bedřich
s ohotí zařídili vedle učiněnýchjiž darů 160.000K
v aroiknížecím zámku ve Frýdku ve Slezsku
útulek pro 15 důstojníků rekonvalescentů, v pa
láci Prešpurku útulek pro 12důstojníků, v paláci
Těšíně útulek pro 50 osob ze stavu mužstva a
v zámku Bellye v Uhrách pro 40 mužů. V ar
ciknížecím zámku v Židlochovicích na Moravě
budou po celou dobu války bezplatně každo
denně stravovány chudé dítky z obce. Villa
v Arou byla přenechána společnosti Bílého kříže
ku převzetí raněných a Bílému kříži vedle toho
poukázán dar 5000 K. Stejný obnos byl věnován
arciknížetem a jeho chotí vídeňské všeobecné
klinice. Konečně darovali aroiknížecí manželé
značné částky válečným pomocným akcím všech
venkovských měst v obou polovinách říše,
v jichž okolí arciknížecí manželé mají styky a
v nichž jest zároveň sídlo aroiknížecí správy
panství. — Klášter u Skotů věnoval vedle svého
prvního daru 5000 K jako opětný dar na účely
válečné péče 10.000 K a to 6000 K na Červený
kříž, 2000 K na účely válečné péče a 2000 K
pro vdovy a sirotky po padlých. Sbírkou za
hájenouv konventu bylo vybráno dále 1500K,
které byly odevzdány výboru prvního okresu.
Klášter připravil mimo to v místnostech svých
far a hospodářských dvorů daných jim k di
sposici 150 lůžek pro raněné a projevil ochotu
starati se o jejich stravování. Vedle toho převzal
klášter úkol stravovati každodenně 50 chudých
dítek vedle dosavadního každodenního stravo
vání 60 dospělých chudých. — Hrabě Kristian
Thun-Hohenstein hned po vypuknutí války při
hlásil se za člena Červeného kříže v Praze. Ale
tato činnost mu nestačila. Odhodlal se pospíšiti
jako dobrovolný ošetřovatel na bojiště. Také
odjel nemocničním vlakem k sanitnímu oddělení.

Válečná úvěrní pokladna. Říšský zá
konník uveřejňuje císařské nařízení o zřízení a
působnosti válečné úvěrní pokladny. Tímto
aktem vyhovuje vláda požadavkům malých a
středních živnostníků, kteří nutným ochromením
peněžního trhu v době války velmi trpěli. Zří
zení válečné úvěrní pokladny takto odůvodňuje:
Vypuknutím války obchod, průmyel a řemesla
postiženy byly úpadkemodbytu, který nastal
silným poklesem vývozu. Proto nemohli si
podnikatelé obstarati peněz potřebných k dalšímu
vedení svých podniků. Také omezení vnitro
zemské dopravy působilo. Mnoho je podniků,
v nichž uloženým kapitálem nelze volně dispo
novati. Cenné papíry není lze epeněžiti bez
značných ztrát. Peněžní podniky vyplácejí vklady
jen do určité výše. Mimořádné poměry vyžádaly
si mimořádná opatření. Jen cestou nenormální
moblo býti požadavkům úvěrovým vyhověno.
Vláda si byla vědoma, že je její povinností ne
blahé hospodářské účinky války zmírniti a na
jíti prostředek, aby postižené podniky mohly
býti udrženy a provozovány. Správa válečné
úvěrní pokládny svěřena je rak. uherské bance.
Vrohní dozor má ovšem ministerstvo financí. A
tu je důležito, že rak. uher. banka má agendu
pokladny vésti právě tak jako vlastní agendu
dle zásad obohodnických. Obchody bude po
kladna prováděti na účet státu. Pokladna bude
míti úřadovny ve všech zemich rakouských,
arci že dle potřeby. Ministr financí zřídí potřebné
vedoucí i kontrolní orgány. Orgány ty budou
smíšené. Budou v nich zástupcové vlády a rak.
ub. banky. Do sezení těchto správních resp.
dozorčích rad má ministr financí právo posílati
znalce, kteří však mají jen poradní hlas. K po
radám správy jednotlivých úřadoven mají býti
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příbráhi důvěrníci baůk, olichodů, řemelik A
případně z rolnictva. Potřel hěponkání prostřeďký
opatří se nezúročítelnými pokladničními pat
kázkami. Vydá je ústředí válečné úvěrní po
kladny. Tyto pokladniční poukázky dostanou
platnost platidla. Úřady i peněžní ústavy mají
je přijímati jako musejí přijímati bankovky.
Přijímati je bude i rak. uherská banka, ovšem
není povinna je směniti za kovové peníze jako
bankovky.Za to v soukromém obchodněprávním
styku není povinností přijmouti je. Nemají tedy
nutného oběhu, proto nemají charakteru státo
vek. Vydáno jich smí býti v Rakousku do 500
K, v Uhrách do 290 mil. K. Úkolem pokladny
je poskytovati úvěr potřebný k dalšímu vedení
stávajícího již závodu. Nesmí se půjčiti k úče
lům spekulačním a nesmí býti poškozeni věři
telé vypůjčujícího. Proto má správa pokladny
resp. úřadoven přesvědčiti se, nač půjčky se
použije a klásti takové podmínky pro výplatu
půjčky, aby nemohlo půjčky býti použito jinak
než k dalšímu provozování závodu. Za půjčku
musí býti dána jistota, buď zbožím v tuzemsku
uloženým nebo tuzemskými papíry cennými.
Se svolením ministerstva financí mohou i jiné
hodnoty býti přijaty na zajištění půjčky (ku př.
vkladní knížky nebo ocizozemské titry). Mini
mální výška půjčky je 100 K. Půjčuje se z pra
vidla až do tří měsíců, a jen výjimečně až na
6 měsíců a to na týž úrok, který bere rak.
uherská banka z lombardu. Výnosu úrokového
se má používati předně k úhradě případných
ztrát a pak k výkupu v oběhu jsoucích resp.
vydaných pokladničních poukázek pokladny.
Ředitelství pokladny v souhlase s ministrem
financí vydá zevrubné předpisy o výši úrokové,
o způsobu a druhu zboží určeného k zajištění

PODey: Odhadcové a revisoři budou potvrzovániředitelstvím pokladny. Válečná úvěrní pokladna
je instituce s časově vymezeným trváním. Je
zřízena jen na dobu války. Jakmile skončí válka,
bude zrušena pokladna, a staženy budou její
pokladniční poukázky. Jen proto jí mohly býti
povoleny daňové a poplatkové výhody a jisté
úlevy obchodní. Činnost válečné úvěrní pokladny
začne ještě v tomto týdnu.

Francouzská kritika vrch. velitelství.
Ve francouzském odborném listě »Guerre Mon
diale« byla vznesena řada žalob proti dosavad
nímu vedení francouzských válečných operací a
generálu Joffreovi, jež vzbudily ohromné vzru
šení. Jsou tu mezi jiným položeny tyto otázky:
Proč poslali Angličané jen 40.000 mužů na
pevninu, zvláště k Saint Ouentinu a Charleroi,
kde se osud tohoto boje musí rozhodnouti? Proč
Francouzi, kteří jsou sami na sebe odkázáni,
mohli lehce poslati do bitevní čáry milion vo
jáků, vrhli do první řady jen 400.000 mužů,
tedy 9 armádních sborů? Proč poslali Francou
zové 3 třídy zálohy opět domů, předstírajíce, že
mají »příliš mnoho vojáků«? Ueuzovalo se
z toho docela prostě, že v arsenálech nebylo
ani uniforem, ani zbraní, ale tomu odporovali
očití svědkové. Proč tedy tato strašně klamná
a osudná methoda »petite paguets«, methoda,
která za účelem domnělého šetření lidského
materiálu, tím jistěji vede jej na porážku a nad
to si nechá ještě ujíti vítězství? Veřejné mínění
táže se v údivu: Proč neoznámily francouzské
aeroplany zřetelným způsobem zaplavení Belgie
německou armádou? Proč přenechalfrancouzský
generalisajmus výzvědnou službu také tentokráte
pouze hulánům, právě jako před 44 lety?

Zlomyslnost „Světozora.“ Obrázkový se
riosní časopis »Světozore zabloudil do vod fa
lešné filantropie, která ráda pracuje na cizí ú
traty upozorňováním na »milliardy« pražských
klášterů, které by měly nyní přijati do svých
zdí raněné vojíny a dokázati tak svou uži
tečnost pro veřejné blaho. Neměli bychom nic
proti tomuto upozornění, kdyby neneslo pečeť
zavilé zlomyslnosti. Redaktoru „Světozora“ p.
Mužíkovi je jistě známo, že jmění klášterů ne
páčí se na »miliardy“, dále je mu známo, že
v několika klášteřích pražských ranění již se
ošetřují; je mu též známo, že většina klášter
ních budov pro nemocné je naprosto nevhodná,
ježto schází vzduch, kanalisace a vhodný ná
bytek. V těchto vlhkých, plísní promočených
místnostech s malými okny a nízkými stropy
sotva by ohtěl p. Mužík při dobrém zdraví o
bývati a tím méně v nemoci. Při dobré vůli
by také pan Mužík zvěděl, že se všecky řeholní
družiny v Čechách nabídly převzíti do ošetřo
vání jistý počet raněných, pokud to rozměry
budov připouští. Mnohé budovy byly prohlášeny
zdravotní komisí za nevhodny pro nemocné,
což se stalo na př. při královéhradeckém semi
náři. Tak tedy „Světozor“ mohl si ušetřiti jízlivý
výpad proti klášterům, oož v seriosním listě
působí odporným dojmem. Jsme pro obětavost
zejména majetných vrstev společnosti, ale dlužno
se uvarovati Štvavému útoku, jenž je založen



na okamžité náladě zaujatého odpůrce. Neče '
kejme pomoc jen od oírkevního majetku, ale
žádejme ji také od těch, kteří zejména váleč
ným starem vydělávají ohromné sumy a dé
vejme každý sám dle svých poměrů dob
příklad. Posuzovati druhého dobročinnost p
vlastní lhostejnosti je velmi pohodlná věc.

Hanobiti národnosti a stavy jest

záno. »Slovenski Gospodar«, vy raný v Mariboru, píše v čísle ze dne 10. září: Hanobiti
národnosti neb jednotlivé stavy, je zakázáno a
tresce se vězením dle $ 302. tr. zák. Také na
dávky, jako »Windische«, »Pfaffen« a pod. mají
se trestati. Nechť se každý případ oznámí hned
vrchnímu státnímu zastupitelstvu v Štyrském
Hradci nebo nejbližšímu státnímu zástupci, ro
zumí se, s oznámením svědků. Úřady obdržely
přísný rozkaz každou takovou nadávku co nej
přísněji potrestati.

Á zase papežka Johana. Již tolikrát a důkazy tolik
pádnými dokázáno, že ta papežka žila asi tak, jako bo
hyně Lada nebo Athéna. Nesmyslná a nešikovně vy
myšlená povídačka v zájmu zdravého rozumu má býti
dávno vymýtěna. Ale právě v době, kdy se tolik po
vykuje o pokroku, demagogové oživují znovu maškarní
mrtvolu a navěšují na ni harlekýnské cetky, aby se bu
dila co největší sensace a zaujatost proti katolické cír
kvi. Již sám Třebízský potepal právem kšeít, jaký pro
vozován s románem o Johaně. Nyní vyšla kniha o Jo
haně v nakladatelství Hejdy a Tučka a to s ilustracemi
od Weniga; snad proto, aby se národ přivzdělal. Taková
publikace scházela českému lidu v době velice obtížné
a zodpovědné! Inu — kšeft nad vědu a nad uvědomění
lidu!

Význam křesťanství v době moderní posuzuje rek
tor university v Salamance Unamuno velmi příznivě.
Nevěří v trvalost beznáboženské dobročinnosti a výcho
vy. Hluboko v něm žije přesvědčení, že národy zaslu
hují tohoto jména a mohou žíti jako moderní jenom teh
dy, když jsou křesťanské. Mohou býti jednotlivé osob
nosti, které vedou důstojný, ušlechtilý život bez osob
ního přiznání ke Kristu. Lidi takové lze přirovnati k
parasitům, kteří berou svou výživu z organismu, v němž
žijí. Také oni berou mravní pokrm ze společnosti, která
je obklopuje. Člověk bez víry může žíti mravný život v
lůnu křesťanského okolf, ale nekřesťanská společnost
není schopna důstojného způsobu života. Také jen ná
boženství může národy přivésti k duchovnímu rozkvětu.
— Rozpoznání španělského učence je důležité. Moder
ním ateistům lze ovšem žíti »bez náboženství«, které u
sládá mnohé povinnosti, když tak jako tak jsou účastní
dobrodiní, které rozdává náboženství štědře synům
hodným i ztraceným.

Zásobil jste již svůj
B sklep uhlím? E

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kusové, kostky
j ořech za ceny nejlevnější.

Postupuje vzdělání inteligentního dorostu? Pro
fesorský senát krakovské university obrátil se na
zemskou školní radu ve Lvově s důležitým »me
morandem«, jehož by si měly povšimnouti povo
lané kruhy také jinde než v Haliči, poněvadž po
měry na universitách a středních školách našich
zemí mnoho se neliší. Po několik let již pozorovali
profesorové, že se stále snižuje úroveň přípravné
ho vzdělání mládeže, vstupující na universitu. Se
nát vyzval proto jednotlivé fakulty, aby prozkou
maly důkladně tuto věc a hledaly příčiny úpadku.
Pozorování a úvahy fakult shodovaly se i v po
drobnostech. Profesorský sbor došel celkem k
těmto výsledkům. Nejvíce překvapuje nedostatek
schopnosti k samostatnému přemýšlení. Mládež
neumí a nesmí mysliti logicky, nýbrž drží se pa
sivně příruční knihy. Důsledek toho je, že nedove
de formulovati myšlenky ani slovem, ani písmem,
ba neumí se vlastně ani učiti. Ani pilní a svědomití
studenti neumějí si poraditi s naučnou prací, nevě
dí, jak se má učiti. Mládeži nedostává se rovněž
rozvinuté paměti a pozorovacího smyslu. Univer
sitní posluchač nemůže obyčejně ovládnouti větší
ho učebného oddílu. Senát Jagelonský klade veli
dý důraz na špatné vzdělání charakteru žáků vyš
lých ze středních škol. U značné části universitní

v Hradci Králové,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4 08
Vkladyvázanévýpovědí41% "aa vklady střádankové
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratoria.

mládeže možno pozorovati nedostatek zápalu k
práci, k vědě. Jde jen o to, aby jakž takž studie se
ukončily a našel se pak kousek chleba, nejraději
v úřadě. S tím se pojí nedostatek svědomitosti,
citu pro povinnost, a nejednou i u pilné a pracovité
mládeže nedostatek smyslu pro čest a pořádek.
Nezachovávají se předpisy, zameškávají se z ne
dbalosti přednášky na fakultě. Odtud lze snadno
vysvětliti, že zkoušky dopadají tak špatně; tak na
př. na právnické fakultě r. 1912 vykonalo zkoušky
s vyznamenáním sotva 1 proc. kandidátů, s do
brým prospěchem méně než 4 proc. a za to počet
propadlých činil 32 proc. Zásoba vědomostí, které
mládež si přináší z gymnasia, v posledních letech
značně se zmenšila. Universitní profesoři musí
proto snižovati úroveň svých přednášek. Mládež
neumí vždy ovládati správně ani polský jazyk,
špatně zná jazyk latinský, ačkoliv se mu věnuje
v gymnasiích mnoho hodin; nemá důkladných vě
domostí z dějin všeobecných a zvláště polských,
neovládá ani jazyků novověkých. Tento stav »me
morandum«< nazývá smutným, ba zoufalým.

Boj proti irancoOuzskémodě. Veliký mnichovský list
přinesl toto provolání: »Německé paní a panny! Se
všech stran se dokračuje na vás se záležitostmi a po
žadavky. kterými se volá na vaši lásku k vlasti, na
vaši obětavost. Tak budiž i mně dovoleno dovolávati se
těchto dobrých vlastností u vás. Spolusestry! Časy jsou
hořce vážné. Naši mužové, bratři. otcové, ženichové
táhnou do války, aby hájili a chránili trůnu a vlasti.
Smutek v brzce se rozhostí v četných rodinách! Sluší
se tu vnášeti nelibý tón do všeobecného nadšení přidr

, žováním se modnf pošetilosti. přešlé z hlavního města
našeho dávného nepřítele? Zapřísahám vás, upusťte od
odpuzující francouzské mody. noste jednoduchý šat!
Ukažte se hodnými těch, kteří statečně táhnou do boje,
aby se právem mohlo říci: Německá ženská důstojnost.
německá ženská věrnost stojí vysoko nade všemi. —
Anna Passavantová.«
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Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo S r. 0.vEradoi Král. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky

Zdatné úředníky hospodářské a lesnické
všech kategorií doporučuje zemědělské oddělení
Zemského ústředního ústavu prácev Hradci
Králové zcela bezplatně a ochotně. Má v zá
znamu velký počet dobrých uchazečů. P. T. páni
majitelé i nájemci panství, statků, jich správy
a lesní úřady, jakož i všichni uchazeči bez
zaměstnání se žádají, by v každém případě po
třeby se na zemský ústřední ústav práce
v Hradci Králové obraceli.

Církevní věstník.
Instalace. Tuto neděli (27. t. m.) bude in

stalován na kanovníka kathedrální kapituly krá
lovéhradecké o půl 10. hod. v chrámu Páně
Svatého Duchu vsdp. bisk. kona. rada a řiditel
bisk. knihtiskárny Ant. Hrubý.

Důležité upozornění pro duchovenstvo.
Všechny stavy mají evé zájmové listy, které
odbírati a podporovati pokládají za svou svatou
povinnost, poněvadž tyto listy pracuji pro jejich
zájmy stavovské, je hájí a podporují a proto
list stavovský podporuje i ten nejchudší a od
bírá jej i tehdy, když jiný list odbírati nemůže.
Tento smysl vidíme vyvinutý zvláště mezi
dělnictvem a učitelstvem, které jen svým záj
movým listům děkuje za značné zlepšení svých
poměrů.Věstník katol duchovenstva,
který řídí známý praktický odborník smíchov
ský farář Pauly, vychází již 13 let a jest pro
svou neobyčejnou praktičnost a velikou rozma
nitost — informuje krátce a jadrně — nej
oblíbenějším listem našeho kněžstva v Čechách,

na Moravě a ve Slezsku. List ten, který tolik
| zásluh si získal o duchovenstvo, by neměl chy

běti na stole žádného kněze. Nový ročník právě
vychází.

Kostelní práce
pozlacavačskéa malířskéjako: malbu, tónování
8 poď, vultěku kostele, znovusěísski, opravya
obnovení oltářů atd. odběrně, levně, ka
" pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský

v Hradci Králové.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 21. září.Schválen
byl návrh pana místního Školdozorce na úpravu
vyučování na obecných a měšťanských školách.
— Rovněž schválen byl návrh pana referenta
městských vyšších dívčích škol na zahájení vy
učování na městském dívěím lyceu a vyšší
škole hospodářské. — S ředitelstvím této školy
se sdělí, že c. k. místodržitelství pro království
České schválilo organisační statut a učebnou
osnovu této školy. — Zdravotní opatření při
prodeji potravin dle nařízení politického úřadu
byla provedena. — Schváleny byly dvě objed
návky pro obeoní vodárny.

Učebny c. k. reálky jsou umístěny dílem
ve starém Rudolfinu, dílem (VL a VII. třída)
v biskupském semináři.

Ze zdejších ústavů. Místnosti paedagogia
byly vyklizeny pro 340 nováčků 18. pěšího
pluku, kteří jsou tam již ubytováni. - Všeoky
učebny gymnasia nacházejí se posud v Bor
romaeu, není však pro válečný čas jisto, na jak
dlouho. — V pondělí odpoledne byli do nového
Rudolfina přivezeni první nemocní z okresní
nemocnice a sice 5 mužů, 10 žen a 7 dětí.

Z přírody. Vlasatice byla včera večer
pouhým okem zoela patrná pod koly Velkého
vozu. — Vlašťovky poletovaly nad Hradcem
ještě tento týden. — V zahradě adalbertinské
plně se rozvila řada květů bílého ptačího z „bu.

ustředna Královéhradecká konala ve
středu 29. září 1914 společnou schůzi "evé živ
nostenské a průmyslové sekce. Projednány zá
ležitosti severovýchodočeské dopravy železniční.
S potěšením vzat na vědomí rozvoj tarifní kan
celáře, která během 3 posledních měsíců vy
konala značný kus práce nejen v běžné agendě
reklamační, ale i různými intervencemi u že
lezničních úřadů a četnými iniciativními návrhy
státní železniční radě a ministerstvu železnic
podanými. Dále s povděkem vyslechnuto sadě
lení, že ministerstvo obchodu zařadilo k pod
mětu Ústředny meziměstská telefonní vedení
Dvůr Králové -—Broumov a Náchod — Vysoké
Mýto počínajíc 1. zářím t. r. do kategorie ve
dení blízkých, čímž příslušné poplatky značně
byly sníženy. — O účincích oís. nařízení o mo
ratoriu rozpředla se obsáhlá debata, po níž
usneseno bylo k návrhu p. ryt z Bartoňů a
místotaj. Dra. Wiškowského, aby novelisovaným
cís. nařízením o příročí donuceni byli dlužníci
k akceptaci, a dále aby válečné úvěrní pokladny
zřízeny byly ve Dvoře Králové n L., Hradci
Králové a MI. Boleslavi, jakož i aby byly tyto
pokladny ve smyslu $ 6. odst. 3. svého statutu
oprávněny též k eskontu směnek a otevřených
pohledávek. Vicesekretář Dr. Wiškowský, jenž
vylíčil kroky, jež Ústředna u různých úřadů
podnikla pro nezaměstnané, zejména pokud se
týče pokračování v pracích. regulačních a me
lioračních, započetí pozemních staveb železnič
ních v Králové Dvoře a Náchodě, zahájení ně
kterých rekonstrukcí nádražních, jakož i pokud
se tkne rozdílení vojenských dodávek průmy
slových a maloživnostenských. Ohledně dodávek
maloživnostenských s vřelostí kvitován postup
vojenských úřadů a ministerstva veřejných pra
cí v oborech kožezpracujících, v oboru krej
čovském, naproti tomu konstatováno značné
pozdržení maloživnostenské kvoty. Jednomyslně.
vyslovena obava, že se poměry s příchodem
zimy patrně zhorší, zejména nebude-li možno.
textilním továrnám včas obnoviti zásobu suro
vin. V otázce haličekých uprchlíků bylo loyálně
uznáno správné stanovisko vlády, nicméně vy
sloveno mínění, že by tito do chudých horských
okresů, jako je na př. Novoměstsko, posíláni
býti neměli. Ku konci přijala jednohlasně násle
dující resoluce: Na základě nařízení ministerstva
financí nesmí býti od osob mobilisovaných, jichž
nouzový stav se šetřením zjistí, daně vymáhány
exekucí. Poněvadž však důsledky válečných
událostí těžce postiženy jsou i takové podniky
výrobní a obchodní, jichž majitelé mobilisováni
nebyli, bylo by spravedlivo, aby ministerstvo
financí nařídilo zemským úřadům finančním,
aby ve emyslu $ 75 odst. 2. zákona o přímých
daních osobních braly ohled na žádosti podané
obchodníky, živnostníky a průmyslníky o čá
stečnou slevu daně výdělkové. Jtejně budiž



těmto úřadům, jakož i zdanovacím úřadům I
instanoe nařízeno, aby tam, kde nastávají pří
pady, na něž se vztahují $$ 220—232 cit. zá
kona, snížena byla též osobní daň z příjmu.

Na obchodní akademii v Hradci Králové
i dívěí dvojtřídní škole obchodní započne se
pravidelně vyučovatidne 1. října £, r.

Reditelství c. k. zkušební komise pro
školy obecné a měšťanské v Hradci Králové

řijímá opovědi ke zkouškám učitelské způso
ilosti pro období podzimní 1914 nejdéle do

20. října 1914. K žádostem později došlým se
nepřihlédne.

Další příspěvky na Červený kříž a spol

n zaslali bisk. konsistoři: Děkanskýúřad v Dobrušce sbírku kostelní 86 K, dar kon
gregace Mariánské na sirotky po padlých vo
jínech 10 K, farní úřad v Nových Hradech
102 K, farní úřad v Jeřicích88 20 K, farní úřad
v Luži 2068 K, vikariatní úřad Hořícký v Mlá
zovicích 12588 K, Josef Tesař, duch. eprávce
polepšovny zemské v Opatovicích 5 K.

Obrazy -z bojiště v Grandbiografav Hradci Kralové. sobotu a v neděli dne
26. a 27. £ m. promítnuta bude ve zdejším
Grandbiografyu prvá řada obrazů a scén jak
z jižního tak i ze severního bojiště. Kromě toho
nádherně kolorované drama »Filmova princezna«
a dvě veselohry »Podivuhodný sen« a »Přelstěný
hospodář«, které neminou se svým úspěchem.
V pondělí dne 28. t. m. jest zcela nový program
s druhou řadou válečných filmů, dále promít
nuto bude výborné drama »Tajemetví paprsků«
s Vandou Treumannovou a Viggem Larsenem
v hlavních úlohách. Veselohra, kterou program
bude ukončen, vzbudí salvy smíchu. V neděli
a ve svátek jsou vždy dvě představení, ve 4 hod.
odpoledne a v 8 hod. večer. Obrazy doprovází
opět hotelové domácí kvarteto.

Podpůrná akce, zahájená ve prospěch Oodštěpného
dámského spolku Červeného kříže v Hradci Králové,
došla plného ohlasu ve všech vrstvách obětavého oby
vatelstva. Výbor spolku Červ. kříže vzdává tímto svůj
vřelý veřejný dík všem obětavým dárcům, kteří
v ušlechtilé snaze zmírniti bídu svých bližních spěchají
mu podati pomocnou ruku a rychle poskytují prostředků
a podpory, by spolek Červ. kříže mohl dostáti těžkým
úkolům naň vzneseným. Znovu ujišťuje výbor celou
veřejnost, že snaží se všemi silami prospěti všem. kdož
pomoci potřebují, a zajisté, že i všichni ti, kdož dosud
nemohli vyhověti prosbám jeho o podporu. učiní tak
nyní co nejrychleji a plnou měrou, jsouce si vědomi, že
plní tím jen svou vlasteneckou povinnost vůči těm, kdo
jdouce za svou těžší povinností, nasazují za blaho celé
říše svůj život! Každý haléř. každý sebe menší příspě
vek Červenému kříži darovaný jest vítátí, neboť v těž
ké době i on má svůj význam a nalézá upotřebení. To
ho kéž by veřejnost byla vždy pamětliva a neoslyšela
volání těch, kteří o pomoc ústy Červeného kříže žádají!
Přejeme si, aby příští výkaz milodarů byl ještě bohat
ším tohoto a pevně věříme. že příznivci naši nás ne
opustí! Výbor spolku stvrzuje s radostí, že mu v krát
ké době byly následující dary dodány: I. Prádlo, látky a
různé předměty pp. a ppí.: Adler Fr. 12 párů ponožek,
6 obrazů. Bejkovský Fr. 4 a půl m. plátna. 4 košile, 3
spodky, 5 ponožek. Plukov. Bláhová 4 krab. cigaret, 21
spodk., příbory. Berger a Munk Fr. 1 balík na prost.
Boukalová, vdov. po kostel., 5 koš., 1 spod., I trik. koš,
Barbier. obch., 4 deky. Baumová Marta 6 ručn. Bartlo
vá 2 záb. knížky. Baťková, choť vrch. berního, 1 deku,
1 polštář, 2 povlaky, 2 prot, 3 košile, 1 spodky. Bu
telová M. 1 prost., 2 spod. Battek, vrch. správec, 3 hole.
různé prádlo. Beneš H. balíček látky na košile. Colli
nová různé starší prádlo. Cardová různé prádlo. Bazar
Čupr, 6 kapes.. 6 ruč. Čermáková M. 7 párů pantoflí. Čer
vená. továrn., 2 prost., 6 spod., 4 košile, 10 krab. ciga
ret, 4 trika. Černá J., učitelka, 3 ručníky. Čepek 12
tuctů knoflíků, 6 stuč. tkanic. Dvořáček obchod., gázy
a balík vaty. Dvořáčková E., 4 polšt. s povlaky. Do

stálová, choť vrch. rady. 6 nových prostěradel. Maj.
Doležalová 50 kr. Durdfková 11 košil. 10 spod., 23 po
nožek, 12 límců. Dub B., kostelník, 1 prost. 1 koš., 3
kapesníky. Dvořák. rukavičkář, 26 holi. Dudová, choť
kožešníka, 22 hrnéčků a plátno. Dvořáček zařízení
pro železné lůžko. (Pokračování.) — II. Nápoje.
jidla, lahůdky atd. pp. a ppí.: Andriiková 1 lá
hev zavařenin. Bouček Fr. 10 1 vína. Busta Jar., Praž.
Předměstí, 5 | koňaku. 4 1 likérů. Chrudimský 1 kasetu
cukru. Dvořáček, obch., 1! koňaku. 1 | likérů. Fiedle
rová B. 1 láhev víma, 1 I koňaku. Fržink! E. 16 | koňaku.
4 | likérů. 2 | punčoviny. Oeduldigrová choť adv., 1
láhev koňaku. Br. Guthové 5 | vína. Outhová 10 citronů.
Hanušová P. půl kg čaje. Hanke H., host., 10 | vína.
Jirotková 2 | vína. Katschner a syn 4 bedny nudlí. zá
kusků. perníku a 2 škat. občerstv. bonbonů. Klimt, cu
krář, 4 1 malinové šťávy. Fa Kulík 1 1 koňaku, 2 kg
kávy. 4 bal. čokolády. Kalhausová 1 vel. láhev citr. šťá
vy. Kratochvílová 10 sklenič. (Pokrač.) Rovněž přispělo
mnoho zde nejmenovaných osob z Hradce Králové | z
Pražského Předměstí, které se dostavovaly velmi často

"k Gětším transportům raněných na nádraží a přinášely
Červ. kříži k disposici různé potraviny, kávu a pod..
jež pak vojínům rozdány byly. — III. Na penězích vě
novali pp. a ppí.: Všeobecná sbírka do pokladniček K
507.47. Z pokladniček c. k. okr. hejtmanství K 40.—,
'28.—. 17.68. Z pokladničky hostince »U zeleného stro
mu« K 13.32. Důstojnictvo pochod. praporu 100 K. Fi

šerová V., vdova po advokálu, k uctění památky svého
chotě 100 K. Doležalová, choť podpluk., 50 K. Vinc.
Pokorný, lékárník ve Vídní, 50 K. Souček Fr., řezník,
50 K. Důstojnictvo záložní baterie 25 K. Personál z
Orandhotelu místo kytice k jmeninám pí Urbanové 30
K. Slč. Pavlíčková z Grandhotelu K 27.34, 20.— a 39.—.
Kmínková Markéta 20 K místo věnce. S. 20 K. Výmě
nou za šperky 18 K. Slč. Ulrichová 10 K. Rosová, choť
vrch. pošt. správce, 10 K. Hájková 10 K. Mandeliková
10 K. Freund Rud. z Praž. Předměstí 10 K. Kohnová
5 K. Hovorková 5 K. Wesselková 5 K. Tomek Jan 5 K.
Viplerová 4 K. Šindelářová z nádraží od dobrodinců
K 6.40 a 14.30. Hieronym Siegl, Trutnov,-2 K. Dva ne
jmenovaní po 1 K. Obce: Čisťoves K 61.50, Předměřice
27 K, Roudnice7 K, Svobodné Dvory K 87.20. Všestary
K 33.60 a 8.50. Na provisích ze zaplacených účtů K 3.30.
(Pokrač.) — Ke konci dlužno ještě uvésti, že ct. Biskup
ská knihtiskárna v Hradci Králové ochotně tiskne spol
ku všechny potřebné plakáty atd., a že firma Holeček a
Moučka obstarala -zdarma litografii spolkových tisko

pisů. .
Vlkov u Josefova. Zdejší rolník p. Ada

míra má na válečném poli sedm synů a rolník
p. B. Dušek pět.
———Pardubice. Zdejším děkanem jmenován

vdp. František Voříšek, dosavadní farář v Se
zemicích. Narodil se v Sezemicích r. 1857 a na
kněze ordinován r. 1880. Ad multos annos!

K
Sochy, oltáře aj.

provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Skuteč. Utvořil se tu pobočný spolek
Červeného kříže. Chlapecká škola proměněna
v nemocnici. Zdejší občané s velkou ochotou
dodali a zapůjčili postele, slamníky a podobné.
Na obecné škole vyučují se tří dni v týdnu
ohlapci a tři dni divky. Co je vojna, zdá se, že
smrt odešla zcela z děkanské osady na bojiště.
Sbírky zdejších katolíků dáme domácímuČerve
nému kříži.

Velké Jeřice. V neděli 20. září zemřel a
22. t. m. byl za velkého účastenství ve V. Je
řicích pohřben p. Jan Heligr, asistent městské
spořitelny v Hořicích. Sdružení naší křest. so
oiání mládeže ztratilo v něm nenahradilelného
člena, hořická spořitelna svědomitého a bystrého
úředníka a jeřická farní osada vzorného a zbož
ného jinocha. Nad jeho rakví naříkají jeho ro
diče, u nichž v Jeřicíchbydlila od nichž denně
do spořitelny hořické docházel. Jeho ctnostný a
zbožný život, jeho vynikající echopnosti co ú
ředníka, jeho neúnavnou píli a svědomitost v
konání povinností v pohřební řeči ocenil místní
farář a poukázal, že nežil sice dlouho, pouze
23 let, ale vykonal mnoho. Umíraje v mladém
věku se srdcem naplněným bázní Boží etál na
vyšším stupni dokonalosti než stařec, jenž život
svůj promarnil ve službě světa. Jak byl zbož
ného ducha, svědčí to, že své každoroční do
volené použil k návštěvě našich poutních míst
a oucharistického kongresu a tam z pramene
nejčistšího u stolu Páně čerpal nové síly k svě
domitému konání svých úředních povinností.
Letos z jara chystal se do Lurd, avšak ochu
ravěv plicním neduhem, odebral se na radu lé
kařů do Reichenhalu na léčení. Poněvadž nemoe
se zhoršila, vrátil se v srpnu k svým rodičům.
Na cestě, ve válečném ruchu tak obtížné a dlouhé
nezapomněl staviti se na Sv. Hoře u Příbramě.
Tam vykonal si sv. zpověď a posilněn na duši
spěchal k svému domovu, aby mezi svými
nabyl věčného odpočinku. Kéž mu ho dá Pán!

Solnice. Na ten zbožný úmysl za šťastné
a brzké skončení války, aby naši bojující bratři
se opět do vlasti zdrávi navrátili, koná se ve
zdejším ohrámu Páně každodenní večerní po
božnost, jež jest velice četně navštěvována.
Ano jest viděti v kostele i ty, jimž cesta do
chrámu již dávno travou zapomenutí a vlaž
nosti byla zarostla. Bůh vyslyš modlitby pevně
doufajících! — Po první výzvě odvážil se za
hradnický pomocník Josef Doubravský ze Sol
nice šŠtvátina nádraží lid proti kněžstvu obvi
ňuje je, že prý chtělo válku. Mimo to pronesl
různé výroky kněžstvo urážející. Po zjištění
svědků byl Doubravský vyzván, aby do tří dní
dal řádnou satisfakci a odprosil. Poněvadž tak
neučinil, poda) lukavický farář vdp. Ed. Švoro,
jménem svým i jménem okolního kněžstva ža
lobu proti Doubravskému u o. k. okres. hejt
manství v Rychnově, které postoupilo celou
záležitost státnímu návladnictví v Hradci Král.
Toto obratem nařídilo o. k. okresnímu soudu
v Rychnově, aby zavedl vyšetřování proti Dou
bravskému a předvolal svědky. První stání se
konalo v pondělídne 21. září, při kterémě
předložil obviněný Doubravský několik čísel
Práva“lidu, ve kterýchž se válka kněžím impu

tuje. — Bylo by záhodno, aby se i jinde ener
gioky zakročilo proti těm, kteří štvou široké
masy lidu proti kněžím, jako původcům války.
Žádný stav by si takovéto jednání nenechal lí
biti, a proto nesmíme ani my mlčeti!

tvaní nese ovoce. Ve čtvrtek přišel na
děkanství v Hořicích napilý stařík, jinak za
obovalý člověk, který má na vojně 2 syny a

zaslepený ZE řečmi, že kněží vyvolaliválku, žádal 10 K stálé podpory od p. děkana
a vyhrožoval, že se děkan podívá, co mu udělá,
že do toho dobře vidí. Byl prý na hejtmanství
pro podporu, nedostal — a nyní že chce od
kněží. Na policii nemohlo býti konstatováno,
kdo ubožáka navedl, Kdyby se to však bylo
podařilo, bylo by ihned pokračováno ve smyslu
nejnovějšího nařízení o. k. místodržitelství, jež
— patrně na zakročení katol. rady -— vydalo
na všecky četnické stanice ferman, že má se
štváči toho druhu tak býti naloženo, jako s těmi,
kdo štvou proti státu, vládě atd., poněvadž ve státě
musí býti každý stav proti útokům chráněn.
Jak viděti, štvaní nese ovoce a bídným lidem
nepřekážejí ani tak těžké doby, aby nepoužili ny
nějších nesnází mnohých lidí a těžkých chvil
vůbec jako nejvhodnější příležitost ké štvaní.
Naše stanovisko je jasné: nikde to nenechat
projíti, žádné zákeřné štvaní si nedat líbiti a
každé útočení udati četniotvu. Poučovali jeme
dost, není to nic platné, nyní se musí jednat.
Ta jistá intelligence, která se tomu za vr ičkou
smála, bude deklamovat o kněžské nesnášel
vosti, ale na to nio nedáme, protože vidíme, oč
se při tom všem jedná a kam by takové štvaní
mohlo dovésti.

Otevřené kostely. Myšlenka,nechávat po
našli cestu

k Nejvyššímu i ti, kteří ji ztratili, ukázala se
býti dobrou, ježto není téměř chvílenky, kdy
by prostory chrámové nebyly aspoň někým na
vštíveny. A přec takové chvilky vyčíhal padouch,
který vykradl pokladničku určenou na chléb
av. Antonína, tedy na podporu těch nejchudších,
tak že se tato musí vybírat denně. Dnes si již
lidé z ničeho nic nedělají a hledí se na poli zá
sobiti z cizího, jako by obtížná situace nynější
měla potrvati věčně.

1 za vřavy válečné kvete umění cír
kevní. Známý umělec pražský, akademický ma
líř Joe. Hůbech na Král. Vinohradech, restauruje
v nynější pohnuté době zámecký farní chrám
barona Kleina ve Wiesenbergu na Moravě.
Chrám obsahuje krásné malby italského původu,
jichž restaurace a obnova svěřena byla patro
nem baronem Kleinem osvědčenému pracovníku
na poli umění církevního, který právě výzdobu
provádí. Týž umělec pracuje současně na Ja
derském moři na výzdobě farního chrámu
v Pražnici v Dalmácii na ostrově Brači.

Srdce matek plíče, když se zadívají do
vyhaslých očí svých dcerušek v Utulně slepých
dívek v Praze IÍI. na Kampě a žehnají dobro
dincům, kteří jim svými dárky do Utulny po
mohli. I adm. t. I. uveřejní.

Zemská úřadovna I. »Všeobecného pen
sijního ústavu pro zřízence« přesídlila ve dnech
18.—21. září t. r. do nové úřední budovy na
Podskalském nábřeží.

O

JanKryšpín,EaJ.A :P
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oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 et., Malá Karlova
ul. čis. 29 nové blíše Ma
lého náměsti, (dříve přes
60 roků na Malém nů
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se železnými
rámy, sítěmi, vsazeními

Veškeré rozpočty, skizzy i odbor. rada bezplatně,
beze vší závaznosti ku definitivní objednávoe.
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Založeno roku 1803.



Prodám kachlová tahová kamna
do pokoje, zachovalá, zelené barry

za mírou cenu — —

Nejhygieničtější mléko

a ne borné,zněho,

mléko pasteurisované
dodává denně čerstvé v nejlevnější ceně a

WWnejlepší jakosti “U8

Parní mlékárna
vMradciKrál.,naMalémnám.č.128.
Nejmodernější zařízení. Pečlivá čistota.

BYRRK|
- jtečné nahořklé

silicía chufpovsbu wíno příchatijedině
od firmy

sující francouzské

LYiolet,Thuir (veFraneii).Všade k dostání.
Roční prodej přes 10 milionů lahví.

Zástupce:Jenef Svoboda, Praha, Král.
Vinohrady čís. 1004.

Starší slušná vdova hledá místo, nejraději
na faře, jako

hospodyně neb kuchařka
u staršího pána, kde by nalezla drahý domov.
Na velký plat se nehledí jako na vlídné zachá
zení a stálé místo. — Ctěné nabídky do admi
nistrace t. l. pod známkou „Hospodyně 2265“.

se zárukou neporušenosti prodává
po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíní.

za nižručí obec
Vysokomýtské.

Jest tedyvkladve
vždy zcela uložen.

JOS. ROUS,
uměl. m. závod řez
bá pozlacovačskýa

oltářnictví

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovovánístarých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za Ceny MÍTNÉ.—

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
PrOVOdODÍ.————————

Rozpočty a informační cesty
Zdarma A bez ZÁVAZKU.===

První oeny na všech obeslaných
výstavách.oN

ZNATOI
PIANINA

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU
1860.

ZNAMENÁNÍ
CES.AKRÁLOVORNÍ

DODAVATEL.

KUTNA HORA,CECHY
JPO10"[007XOJUTOZHA'I9y3-urVUZKA

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rměiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své olastní výroby, předpisům
oírkevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do

platku za nové vpměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě.
Všese poslld posvěcené. Práce ruční.

Sklad veš slatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 1 Netářské
prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského vždy na skladě,

Steré slato, stříbro a drahokamykupuje sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
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a vůbec všem náhlým ochuravěním zažívacích
orgánůesvěděcnou ochranou dlote-.

tHokou jest

VADE MECUM
(profyl. bylinný likérový přípravek)

zhotovený dle prastarého rodinného předpisu..
V lahvích po 150, 3 a 5 K ve sluš. drogeriích
neb u stejnojmenné firmy v Dašiejeh, Čechy.
Osvědčený tento prostředek ochranný neměl by

v žádné rodiné neb domácnosti chyběti.
Hlas z obecenstva: Vaše „Vademecum“

se zde znamenitě osvědčuje.
Souček, Vondráček a Kučera

v Charbinu (asij. Rasko).

OO000000

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle reční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.w

Cetná uzmání zvláštěz krabůvele
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závoda za
dobu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

arevná
kostelní
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0 M vojea dodává m.
Er. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třebochovicích u Hradce 
Králové.

Cennikyarozpočty na požádánísdarma.

Mladý muž,
obchodně vzdělaný, v kanc.část.
obeznalý, ovládající více cizích jazyků, prosí
© místo do kanceláře neb pod,
při podniku jakémkoliv. Laek. nabídky pod zn.

„M'r:6 nároky“ do admin. t, I.
Praha-I.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.



Číslo 30.
Předplatné na čtvrt roku 2KB0h

> na půl roku 565K—

TVYVYÝVÝVYÝVÝVYVY!

Depš. aderesa Albibanka. Telef. č, 83.

Královéhradecká

bankovní jednota
společnost s T. o.

v Hradci Král, - Adalbertinum

provádí veškeré obchodybankov
ní, barsovní a směnárenské.

Vyhodné uložení vkladů. |

Úvěry
všeho druhu. Velkoobchod uhlím.

l koksem, stavebními hmotami, ho
spodářskýmistroji. strojními oleji
a petrolejem. Inkaso nájmů.

Podporojte podnik českých katoliků!

VVVVV

A

di
Za knížetem svatým.

Právě nynější národní situace dává velikou
satisfakci sv. Václavovi. Burácející vichry bez
děčně rozptylují mlhy, kterými opředly vznešenou
postavu Václavovu tendenční předsudky. Rytíř
světec vystupuje z přítmí, skráň jeho stkví se
světelnou záplavou, jeho korouhev vlaje vysoko.
A davy, umdiené romantickými, náladovými roz
běhy, probírají se z nebezpečné horečky, s dů
věrou patří v upřímnou tvář zachránce českého
lidu; poznávají, že světec stavěl na základech,

jichž účelnost a cena ani nyní neklesá, ba stounétim více, čím častěji se opakují pokusy stavěti
na základech jiných.

Světec přichází v náš střed, mezi pravnuky
své družiny s týmiž zásadami, které léčily ne
duhy českého národa před tisiciletím. Právě tam,
kde rozplodili rakovinu veliké choroby zištní
mastičkáři a kde omámili zdravou soudnost
eskamotérští alchymisté, jsou léky našeho knížete
nápojem nejvítanějším. Jejich síla proniká k srdci
i ledví, obrozuje duši, tak že zevnější blahodárný
účinek jest jen nutnou výslednicí vnitřního pře
rodu.-T
:

Akciový kapitál K 8,000.000—.

eskontuje smě

Prodejse c. k. třídní loterie.

A
ha

Mladík se zkušeností kmeta! Politik, vojín,
kulturní vůdce, sociální a církevní pracovník
v jedné osobě. Veliké to břímě na mladých
bedrech, zvláště když domácí nepřátelé zahájili
zvlčilé štvanice proti vládci, jehož heslem byl
pořádek a mír! Za takých okolností i povaha
pronásledovaného obyčejně zdivočí, v sebeobraně
proti sokům se zatvrdí. Kolik lidí moderních se
trvalo by ve svatosti v době nejzodpovědnější
práce národní, až by seznali záštipliné podkopy
vlastního příbuzenstva? Kdo z moderních zá
stupců národa by věnoval obětavou lásku i těm
lidem, kteří by toužili po jeho krvi? Statný reku
Václave, tím jsi dovršil svou v pravdě rytířskou
statečnost, že jsi uměl vítěziti nad sebou samým.
Uprostřed tuhých zápasů, v příboji dráždivé
zloby zůstal jsi světcem, prolil jsi krev netoliko
za své reformační přesvědčení, ale i za lepší
osud svěřeného lidu. Kráčel jsi netoliko v čele
vojů vítězných, ale i — což více váží — v čele

Sr vnitřního, dávaje skvělý příklad vlastnímivotem.

Nejmocnější národy zhynuly právě tím, že
se daly zmámiti svou mocí, bohatstvím, slávou.
Zkázu, jakou přinášela mravní korupce, nedo
vedly zastaviti nejčetnější a nejlépe vyzbrojené
pluky vojenské. Tím větší příčinu měl národ malý
k úvahám, jak mravní velikostí nahraditi to, co

Jestliže však Václav vladař mnoho předsudků
nezdolal, Váctav-mučedník dokonal své vítězství
stkvěle, zmocnil se srdcí a tak velel Českému
lidu i po smrti, vznešené své zásady mocně
vkořenil do duší milionů.

A právě nyní, za překotného shonu a
technického pokroku se přesvědčujeme, jak vy
soce strmí důležitost životních zásad k sva
tého nad významem všeho moderního pokroku.
Vždyť pozorujeme na vlastní oči, jak se zneužívá
moderních objevů od rafinovaných lidí na škodu
celých davů, jak jest potřebí, aby užitečné pod
niky této doby ocitly se v rukou lidí svědomi
tých, hlásících se upřímně k zásadám našeho
světce.

Co prospějí veliké podniky peněžní, pod
půrné, hospodářské, jestliže rafinovaní sobci růz
nými čachry dovedou v nich davy bezcitně obel
stít? Co prospějí nejkrásnější knihy o vlaste
nectví a národní solidaritě, jestliže ti, kteří se
staví v národě na vynikající místa, páchají ob
myslné, nekřesťanské štvanice a mrskají despo
tickým karabáčem druh druha? Jak čekati zjem
nění ducha, jestliže lidé zištní předkládají lidu
romány krvácké, frivolní biografické obrazy, proti
křesťanské pamflety a vybízejí-li k třídním bezo
hledným Štvanicím? Jak se zakoření v širých
davech touha po vyšším umění, hoví-li se hru
bému vkusu nabízením tištěných odrhovaček a
štvavých, nezdařených karikatur? Ano — právě
chmurná výslednice nynější cesty bludné ozřej
muje stále určitěji jas ušlechtilé a úspěšné cesty
velkého knížete Václava.

provádí veškeré

očítají selevně,
í v pátek v poledne.

Inserty Ročník XX.

zahynouti nám ni budoucím, musíme prositi
hlavně, aby nám vyprosil duševní očistu. Bo
hatství, sláva, moc — v rukou lidí lehkomyslných
jsou jako břitva v rukou dětských. Kdo nedo
vede účelně hospodařiti s tím, co již má, kope
si sám hrob. jestliže veliká povýšenost zmámila
hlavu i bystrého Napoleona a přivedla ho ke
zkáze, tím vice jest zapotřebí důkladného sebe
zpytu a poctivosti u těch, kteří mají málo.

je rychle na tu cestu, kterou sv. Václav
zachránil národ před rozivými příznaky zkázy!Jen rychle a svorně na lod, která dovede odo
lati velikému příboji a vyhnouti se nebezpečnému
úskalí! V před za praporem sv. Václava, který
všem Čechům dobré vůle byl vždy tolik drahý!

Volné listy.
Vzpomínky na rok 1870. Za nynějších

porážek francouzských vojsk mysli zalétají do
minulostia vzpomínají událostí a lidí, kteřír. 1870
na svých ramenou nesli historii Francie. Vyslovuje
se často jméno Bazainovo. Působnost tohoto
maršálka není dosti jasná ani do dneška. Jedni
ho omlouvají, a druzí odsuzují. Jsa vůdcem
v r. 1870, počínal si záhadně; podřízení mu je
nerálové po většině ho podezřívali z vlastizrád
ných úmyslův, ač, zachovávajíce vojenskou ká

neň a nemajíce určitých důkazů, plnili jeho rozazy. — “
Když německé voje vtrhly do Francie a

když po několika vítězstvích prokázaly svoji
rozhodnou převahu, Bazaine, jenž velel početné
armádě v Metách, měl hlavni úkol, aby se nedal
v Metách obklíčiti a aby vyrazil na západ, kdež
ho toužebně očekával maršálek Mac Mahon.
Pokud sevření Met nebylo ještě skoncováno,
maršálové dosti dlouho se dorozumívali. Vlivem
nejasných rozkazův a nerozhodných pohybů Ba
zainových pochody Mac Mahonovy pozbyly všeho
strategického významu. Voje jeho zbytečnými a

teně brzo do zadu a brzo ku předu, až konečně
Mac Mahon musil nechati Bazaina Bazainem a
pomýšleti na svoji záchranu, protože německá ar
máda ho doháněla a obchvacovala. Na konec
přišel Sedan, kdež byl Mac Mahon poražen a
s armádou zajat. Mac Mahon ovšem nebyl k bitvě
nepřítelem donucen, ale přijal ji proto, že vláda
v Paříži, jsouc tisněna vybuchující vzpourou,
potřebovala nějakého vítězství. Schvácená stoti
slcová armáda francouzská nemohla obstáti proti
ukázněným dvěstětisícovým vojům německým.
Vzadu Bazaine podnikal malé výpady a šrůtky,
které neměly rozmachu -a významnosti, a dělal
je ještě, když již daleko před ním král Vilém,

ismark a Moltke s kopců sedanských se dívali,
jak francouzské vojsko malomocně se namáhá,
aby se vymklo ze svírajících se kleští.

Ještě před Sedanem Bazaine svedl vítěznou
bitvu aspoň toho významu, že si uvolnil cestu,
po které rázně mohl se dostati na západ, ale

Vklady přes K 80,000.000—.

Bezpečné uložení vkladů.
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maršál (na místo pochodu ku předu) vrátil se
k Metám, takže jenerálové a důstojníci jati byli
úžasem a hrůzou. Při tom stále dával na jevo,
že chce proraziti a podle toho pořizoval
všecky rozkazy. Armáda byla odhodlána, ale
velitel ztrácel příležitost za příležitosti, kolísal,
váhal a přikovával se k metským hradbám. „Ano,
maršálek se pokusí proraziti“, pravil na příklad
jeden z jeho pobočníků, „ale má za to, že se
mu to nepodaří.“

. Podezřelé zprávy z hlavního stanu trousily
se jedna za druhou, až posléze v armádě uslá
lilo se míně i, že Bazaine od Met vůbec hnouti
se nechce. Jednoho dne na př. čtyřem plukov
níkům byl dán rozkaz, jenž byl poslán jednotlivým
velitelům armádních sborů. Znění jeho bylo toto:
„Včerejší záměr nebyl změněn, cílem jest pořád
obsazení Saint-Barbe a pochod na Bettlainville.“
Ale čtyři tito poslové měli důvěrný rozkaz mar
šálkův pro velitele armádních sborů, jestliže na
razí na příliš silný odpor, aby zůstali co nej
déle ve svých posicích a večer aby v dobrém
pořádku ustoupili pod ochranu tvrzí. Byl to
vlastně rozkaz k ústupu a sboroví velitelé tomu
porozuměli. Zkrátka řečeno, všecko svědčilo, že
Bazaine prodlévá úmyslně a že před veřejností
a armádou své cíle zastírá zdánlivou činností,
přoraziti na západ. Zásadně jinak by si byl musel
počínati vojevůdce, jemuž opravdu běželo o vy
váznutí z kruhu, jenž víc a více se stahoval.
Mezi inteligentnějšími jenerály a důstojníky vřely
ovšem zoufalé pochyby a nespokojenost, ale co
dělati? A tak všichni, jimž opravdu šlo o záchranu
armády, potáceli se mezi dvěma možnostmi, ji
miž byly: poslušnost k vůdci, který je vede
proti nepříteli, a odepření poslušnosti vůdci,
který je chce nepříteli vydati.

Nepříznivou okolností také bylo, že Bazaine
počal jako vůdce politisovati, Císařovna Euge
nie poslala k němu posly, kteří od něho za
fžděli i do hlavního stanu německého, kdež
ismark s nimi konferoval a od nichž obrat

nými otázkami vyzvěděl, čeho o politické a vo
jenské situaci Francie věděti potřeboval. Určité
zprávy později prozradily, že i Bazain vo jednání
s Bismarkem s počátku bylo povahy politické.
Bazaine totiž věda, že proti císařství vybuchne
revoluce a že mezi vlivnými politiky pomýšlí se
již na republiku, vzal si do hlavy zachrániti ar
mádu pro císařství a proto také od nepřítele žá
dal, aby mohl čestně kapitulovati a vojsko svo
bodně odvésti. Tato kombinace účelů politických
a zájmů válečných nemohla ovšem hověti nalé
havému volání a žádosti celé Francie, aby Ba
zaine prorazil na západ a spojil se s Mac Ma
honovou armádou. Ostatně Bazaine osvědčil
hodně neprozíravosti tím, že vyjednávaje s Bis
markem mluvil o potřebě udržeti ve Francii cí
sařství. Bismark jako státník a velice bystrý po
litik byl proti Bazainovi jako hora proti ma
lounké krtině. Popřávaje sluchu myšlenkám Ba

s ubohým maršálkem pohrával. Ukolébávaje mar
šálka v nečinnosti, Bismark pro německé armády
jednak získával času, jednak měl na mysli všechno
jiné, jen ne zachování císařství ve Francii, neboť
věděl, že francouzský národ porážky nezapo
mene a že vojenská zdatnost jeho nerozvine se
tak za republiky, jako by se dálo za jednotného
vedení panovníkova. A tak když události uzrály,
Bazaine musil kapitulovati naprosto a bezvýji
mečně, celá armáda jeho vzata do zajetí — a
císařství se shroutilo.

Bazaine od národa odsouzen byl jako zrádce
a zemřel ve vyhnanství. Byť mohl býti částečně
omluven, že nebyl zrádcem v nejhrubším slova
významu, přece jen dopustil se veliké viny tím,
že nekonal své vůdcovské povinnosti v době,
kdy toho žádal nejvyšší vojenský prospěch jeho
vlasti. Bazaine strádal vadou všech politisujících
jenerálů. Zkušenost dosvědčuje, že vojenský roz
mach slábne, že rozhodnost armád se podetíná,
kde vůdcové mají na starosti zřetele politické,
na místo aby dokonale a řízně obstarávali vo
jenské své úkoly.

Možno také říci, že k ochablosti Bazainově
přispěli ti francouzští politikové, kteří hned po

tvých nezdarech válečných volali po republice.
silovati o změnu vlády a působiti tak zmatky,

když nepřítel prodírá se do vlasti, toho schopna
jest jen pověstná vrtošivost a zaslepená nála
dovost francouzská, o níž za nynější války tolik
se hovoří. Francouzové lépe zajisté dnes by po
chodili, kdyby si byli r. 1870 zachovali silnou
nějakou dynastii, kdyby lépe byli pěstovali napo
eonskou vojenskou tradici se zřetelem k jednotné
h
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a ukázněné výchově jenerálův a vojska. Bazaine
měl již politiku v krvi, byl miláčkem Napoleona
HI. a obstarával leckdy politická poslání. Na př.
v Mexiku, kamž byl dán jako vojenská podpora
císaře Maxmiliána, vykonával vlastně neupřím
nou politiku, která zavinila na konec zastře
lení rakouského arciknížete. Proto i v Metách
r. 1870 důstojníci nespokojeně se vyjadřovali:
„Bazaine chce použiti příležitosti a státi se roz
hodčím o osudu země. Myslí, že jest posud
v Mexiku.“

Bazaine byl výborný vůdce, jehož schop
ností bolestně pocítili Němci jmenovitě u Gra
velotte. Osobně byl statečným vojákem, který
v nejhroznějším kulobití obzíraje bystře bitevní
pole, dával rozkazy s klidem, svědčícím o ne
ohrožené mysli. Sedě těžce a pevně v sedle, za
valitou postavu maje shrbenu v lijáku střel měl
rázný výraz tváře, jež toho, kdo ji viděl poprvé,
až mátla, jak rysy její zdály se nepřístupnými
dojmu. Zdálo se, že pověstná jeho až necitelná
klidnost nejen pohrdá nebezpečenstvím, nýbrž je
i odstraňuje. Bohužel, že znamenitý jenerál tento
ve své vlasti zůstavil tak neblahou památku.

Zvláštní výsada válek. Rozumímetím tu
skutečnost, že jistí lidé válkou chtějí bohatnouti,
kdežto jiní nesou zodpovědné povinnosti. Minule
„Obnova“ otiskla nezabavený článek z Německo
brodského „Sázavana“, jenž po zásluze odsoudil
majitele velikého mlýna Rotha, který byl zatčen
pro podvody páchané moukou. Pán tento ná
ležel by tedy mezi ty majetnější občany, od nichž
jmenovitě v Německu mnoho se očékává. V sou
sední říši ujalo se totiž odůvodněné přesvědčení,
že válka skončí zdarem, jestliže zámožné oby
vatelstvo bude schopno zříkati se částečně ma
jetku ve prospěch chudých, aby zabráněno bylo
nouzi. Po této stránce „Berliner Tageblatt“ stří
zlivě a důtklivě domlouvá veřejnosti, aby neuto
nula v nadšení z dobytých vítězství, ale aby hle
děla do budoucnosti a, připravujíc se na těžší
doby, aby se chystala sebekáznína nutné vla
stenecké oběti.

Po této odbočce vratme se k věci, kterou
jsme nadpisem článku tohoto napověděli. Ve
spojení s nynější válkou vzpomínáme události,
o níž obecenstvo naše zajisté již leckdy slyšelo,
ale jejíž podrobnosti ještě dnes zajisté rádo u
vítá. Věc udála se za války napoleonské. Když
Napoleon zvítězil u Jeny, připojil konfiskací země
kurfiřta Hessen-Casselského ke své říši, neboť
obojetnost kurfiřtova zasluhovala prý trestu.
Kurfiřt tento byl totiž před válkou vyzván, aby
se prohlásil pro Prusko nebo pro Francii, ale
rozličnými sliby rozhodnému slovu se vyhýbal,
chovaje tajený úmysl, připojiti se k tomu, kdo
obdrží vítě:ství. Takových spekulantů nechybí
Evropě ani do dneška.

Kurfiřt byl lakomec a nahromadil si veliký
poklad tím, že prodával své poddané Angličanům,
kteří jich v bojích za svobodu užívali proti Ame
ričanům. Byl také vypočítavým příbuzným krále
pruského, neboť chtěl dáti své vojáky Napoleo
novi za závazný slib, že po válce dostane se mu
pruského státu. Když Napoleon po svém vítězství
území Hessen-Casselské k říši francouzské při
vtělil, nikdo kurfiřta nelitoval. Kurfiřt před Na
poleonem spěšně ujel do Anglie, ale — nemoha
na rychlo odvézti celého svého pokladu, povolal
před útěkem frankfurtského žida Rotšilda, ban
kéře jinak nevýznamného, ale známého nábožen
skou horlivostí. Po krátkém rozhovoru svěřil mu
patnáct milionů. Uroky dle smlouvy náležely
Rotšildovi, který byl povinen vrátiti jenom ka
pitál.

Když francouzské -vojsko zabralo palác
Hessen-Casselský, byly v něm zabaveny sice
leckteré cenné věci, ale po hotových penězích
nikde ani potuchy. Přes to však zřízenci státní
pokladny francouzské věděli, že při překotném
útěku nesmírného bohatství nebylo možno od

Pátrajíce zjistili, že kurfiřt před svým odjezdem
mluvil s Rotšildem, a dali se tedy po této stopě.
Císařská komise zavítala k bankéři, prozkoumala |

jen násilí. Bankéř však nepovotil, a Napoleon
nechal ho tak.

Patnáct milionů zůstalo v rukou Rotšildo
vých od r..1806 až do r. 1814. Když kurfiřt do
své země se vrátil, dostal i svůj poklad. Úroky
z patnácti milionů za osm let, úroky, kterými
Rotšild obchodoval .a svůj majetek znamenitě
rozmnožil, staly se základem potomního závrat
ného bohatství. A ještě jiný příklad. Když Na
poleon r. 1815 byl poražen u Waterloo, londýn
ský Rotšild, jenž prodléval blízko bojiště, horem
pádem pospíšil do Anglie, protože nejrychlejší
cestování předem si zajistil, a tam na rychlo dal
rozhlásiti, že anglické vojsko bylo poraženo. Na
burse nastal poplach, hodnoty rázem klesly, a
Rotšild hned za tepla svými agenty všechny je
skoupil. Po zprávě o porážce Napoleonově
kursy hned stouply, a Rotšild vyzískal miliony,
čímž položeny základy -bohatství Rotšildů lon
dýnských.

Jízda. Zdokonalením střelných zbraní mi
nuly také doby, kdy jízda mohla úspěšně pod
nikati útoky na čtverce pěchoty. Menším oddílům
pěchoty doveve ovšem jízda čeliti tím, že se
sednuvši s koní střílt jako pěchota. V nynější
válce. sotva asi. děje se to, co dělo se za války
r. 1870, kdy jak Němci tak Francouzi zasahovali
v bitvy jezdectvem. Pro zajímavost uvádíme lí
čení jezdeckého útoku francouzského u Flavigny.
»Kyrysníci v před!“ vykřikl pronikavý hlas. Že
lezná zeď se hnula, nádherný pluk dal se do
klusu. Podkovy koní blýskaly se v prachu.
Dlouhé řady vojáků přejely s kovovým rachotem,
zrychlujíce ponenáhlu běh. Země se třásla pod
kopyty, byla to vzdalující se smršť železa. Nad
mihotajícími se krunýři metaly blesky tasené šavle.
Všeobecné vzrušení a úzkost provázely tuto
bouřlivou masu, ženoucí se dýmem. Již se v ní
dělaly mezery. Nikdo nemohl bez trpkosti po
mysliti na povraždění tolika statečných lidí —
pravých to rytřů z pohádky, neznámých hrdin,
mezi nimiž většina armády měla své kamarády
a přátele. Na obzoru o nízkou nepřátelskou bi
tevní čáru, podobnou černému plotu, škadrony
stále více se drobily. Všichni jsme pozorovali
se srdcem sevřeným zmatený vír, děsný trysk
zpáteční. V tragické směsici vraceli se ti, kdo
přežili útok. Kůň bez jezdce s hlavou nataženou
a ohonem podvázaným skákal po třech, čtvrtá
noha přeražena se mu házela. Ryzák jakýsi,
zbrocený pěnou, se zarazil třesa se celým tělem.
Jezdec jeho pozbyl rovnováhy, byl mrtev. Jiný
vlekl svého pána ve třmeni; tvář mě] nabubřelou,
ohyzdnou. Důstojník, jemuž granát utrhl dolejší
část obličeje, uháněl bezvládně jakoby s rudou
maskou aa tváři. V tom jede na vzpínajícím se
koni -ohromný jezdec Couchort, poslední ze všech.
Opojen prudkou jízdou s hlavou nepokrytou a
se sečnou ranou od spánku až po ucho držel
ještě v ruce úlomek šavle. „Ku předu!“ řval.
Krunýř měl proražený a zakrvácený; granát mu
jej u pasu roztrhl a střepy oceli vnikly hrdinovi
do života. Kůň jeho klopýtl o chassepotku a
svalil se. Pěšáci přiskočili. Obr snažil se vzpří
miti, opíraje se o jejich paže, a i když ho již
sanitní vojáci odnášeli, v horečce stále ještě velel
chraptivým hlasem: „Ku předu !“

Napoleon často bitvy rozhodoval jízdou,
útok jízdy byl mu bambitkou, kterou v době
boje kamkoli zaměřoval a vystřeloval. Jenerál
Marbot ve svých „Pamětech“ vypravuje o čin
nosti jízdy v bitvě u Jílova toto: „Rusové za
stavili se před městem Lansbergem. Císař, přibyv
před tuto posici s jízdou Muratovou, nechtěl če
kati na pěchotu Soultovu, jež byla o několik
hodin pozadu, a dal útočiti na Rusyněkolika
pluky lehké jízdy, které statečně se vrhly ná
most a překročily údolí. Ale byly zasypány
střelbou z pušek a děl, takže byly vrženy v ne
pořádku do údolí, odkud se jen s námahou do
staly. Císař zpozorovav, že námaha lehké jízdy
jest marná, kázal útočiti divisi dragounů, jejíž
útok byl přijat stejně a měl týž účinek. Rozkázal
tudíž Napoleon, aby útočili hrozní kyrysníci je
nerála Hautpoula, kteří přejeli most i údolí za

vkladu kurfiřtovu záznamu v nich nebylo. Hrozby
také neměly úspěchu, a tak komise vrátila se
s nepořízenou. Mluvilo se také o tom, aby Rotšild
byl zatčen, ale Napoleon odmítnuv návrh, ježto
byl by tak jako tak bez účinku, domníval se, že
vyzraje na kurfiřta jinak. Nabídl bankéři, aby si
ponechal polovici pokladu a polovici aby odvedl;
státní komise že mu dá potvrzenku na celý obnos
a zároveň listinu o zabavení dokazující, že ustoupil

Zivnostenské
osobní
zálohové

na ruské řady, že je doslovně položili na zemi.
Strhla se strašlivá řežba; kyrysníci zuřili ze ztráty
svých druhů, husarův a dragounův a pobili
skoro vesměs osm ruských batailónů. Všichni
byli buď zabiti nebo zajati. Bojiště vzbuzovalo
hrůzu.“

V tomto líčení Marbotově však jest trochu
nepravdy. Pozdějšími přesnými údaji se zjistilo,
že u Jílova kyrysníci Napoleonovi hrozným ú

Hradec Králové,
Palackého třída čp. 80.
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Dovolujeme si své pány
komitenty tímto uctivě
opětněupozorniti, že

úřední hodiny
v našich kancelářích jsou
upraveny až do odvolání

tokem dobyli sice ruských děl a všechny dělo
střelce pošavlovali, ale ženouce se mohutným
rozmachem ku předu, narazili na čtverce pěchoty,
která je odrazila, takže musili za bolestných ztrát
se vrátiti. Dnes na takové napoleonské jezdecké
útoky není ani pomyšlení, neboť nevrátila by se
z útoku živá duše.

o

Statečnost naší armédy. Právem mluví

týdny bojujíce, útočila proti početnějšímu nepří
teli a dodělávala se místy pozoruhodných ú
spěchů. Samy německé listy domácí i zahraniční
zaznamenávají, jak vedle Němcův a Maďarů vy
znamenávaly se pluky slovanské a jmenovitě
české. Že zdatnost naší armády není věcí oby
čejnou, vysvítá z povahy ruského vojska a způ
sobu jeho boje. Ruská armáda není ledajakým
odpůrcem. Abychom přispěli ke správnému ú
sudku, ukazujeme na censurované a nekonfisko
vané zprávy, z nichž se ozřejmuje celý ten 0
brovský zápas, v němž naše armáda na bojišti
haličském a ruskopolském tak dlouho houževnatě
odpírala. Censurované zprávy předem. zjišťují
přesilu nepřítele, veliký počet jeho děl, velikých
houfnic a množství strojních pušek. Novou sku
tečností jest, že Rusové naučili se cíliti děly,
neboť, jak zmíněné zprávy tvrdí, dělostřelectvo
armádního sboru kyjevského jest výtečné, jiných
sborů střídavě výborné a dobré. Pěchota střílí
mnohem lépe než v dřívějších válkách a od
války s Japonskem pokročila způsobem překva
pujícím. Tytéž censurované zprávy oznamují, že
Rusové v zakopávání jsou mistři a že v roze
stavování vojska umějí se přizpůsobovati povaze
území. Vůbec pozorovati jest, že Rusové neradi
se odhodlávají k útokům, a že, ve svých zá
kopech skoro neviditelní, lákají útočníky na místa,
která si před bitvou vyměříli, aby tím jistěji do

A
FEUIULETON
První ztráta a první zajatec.

(Dle skutečné události sděluje —I.)

Již se hodně stmívalo, když naše setnina
dorazila do N. Vítalo nás mocné hučení bouře
a těžké mraky vyvalovaly se nad okolní vrchy.
Těšili jsme se, že vzduch bouří se osvěží a
přestane úmorné, dusné horko, které nás na
pochodu celý den trýznilo. Setnina zastavila
se před vesnicí — smíli se tak nazývati asi
patnáct pod lesnatými horami k sobě zmáčknu
tých dřevěných chalup s malými okny,
nízkými dveřmi, bez komínů, jen s otvory ve
střeše.

Setník vyslal hlídky, aby prohlédly cha
lupy, není-li v nich ukryt nepřítel. Neměly
jsme jistoty, nevnikl li již nějaký oddíl srbského
vojska do N., ležícího při samých hranicích.
Vrátivší se hlídky hlásily, že chalupy jsou úplně
prázdné; všecko obyvatelstvo uteklo Setník
nařídil postaviti hlídky kolem vesnice a mužstvu
druhému dovolil ukrýti se před bouří v cha
lupách a v nich přenocovati. Na konec podotkl:
»Pan poručík Chlum po menáži dostaví se pro
rozkaz|«

Rychle jsme všecky chalupy obsadili,
mnozí vylezli i na půdy, kde bylo příjemněji
a každý zařizoval si noční odpočinek co nejpo
hodlnější. Polní kuchyně hned počaly rozdávati
oběd, který byl již dávno na pochodu připraven.
Po »menáži« šel jsem k setníkovi pro rozkaz.
» © Jeho klidný sice, ale úsečný hlas naři

zoval:
»Pod vrchy na jižní straně za N, je mezi

lesy osada E Mám rozkaz ji obsadit a až do
příchodu pluku ji udržet. Protože o jedenácté

střelovali svého cíle. Ruské vojsko, jak ve zprá
vách zmíněných čteme, jest odpůrcem mnohem
hroznějším, než Francouzi.

Proti přesile takto vyzbrojeného nepřítele tři týdny
bojovati, místy příval zadržovati a jinde počtem
menším postupovati ku předu, jest pro naši ar
mádu činem, který čestně zaznamenán bude ve
válečných dějinách. — Čím nepřítel udatnější,
tím větší čest zdatnosti a | houževnatosti
armády naší,
tak mocně. Kromě toho jsme toho mínění,
že v této válce s Ruskem důkladné opravy
dojde běžná a drahnou dobu již zakotvená the
orie, že voják tím jest zdatnější, čím jest kultur
nější. Všichni jsme se zajisté nadáli, že Rusové
budou bojovati po staru a že ruského vojáka
pro jeho negramotnost a duševní nehybnost nelze
vycepovati. Na druhé straně ovšem musí se
uznati u Rusů ten nedostatek, že jejich prostý
voják pohřešuje posavad vlastní podnikavosti a
rychlého rozhodování, tedy vlastností, které za
nynějšího způsobu boje jsou důležitější více než
kdy jindy. Nedostatek tento nabývá pak nebez
pečné povahy jmenovitě za těch okolností, když
by padli u oddílu všichni důstojníci. Kdyby
pravdivo bylo mínění, že zdatnost vojáka zá
visí na jeho kulturnosti, pak by se domnělá
pravda tato osvědčovala předem všeho na ar
mádě francouzské, ovšem věřili-li bychom vše
stranné pokrokovosti Francie tak, jak ji všechny
svobodomyslné noviny do světa vyhlašují. Budiž
nám však rozuměno, nedoporučujeme pro zdatnost
vojáka duševní zaostalosti, nýbrž míníme jen
průchod zjednati zkušenosti a pozorování a dáti
podnět k tomu, aby se opravovala jistá tvrzení.

Toho dokladem jsou
deserce francouzského vojáka i celých oddílů.

Kněžstvo a stav rolnický.
Dr.Josef Gruber vydal letos zají

mavou knihu »Agrární zřízení«, pojedná
vající o právních a hmotných poměrech sel
ského lidu v Čechách, jak se vyvíjely v minu
losti a jeví v přítomnosti. Popisuje vznik pod
danetví v Čechách, vývoj jeho, reformní snahy
těchto poměrů za Marie Terezie, za oísaře Jo
sefa II., josefinské reformy berní, pozemkové

vazení z roku 1848, účinky emancipace sel
ského stavu a konečně srovnání agrárního zří
zení s poměry rolnictva v cizině. — Kniha to
důkladná a tedy pozoruhodná.

Věnujme této knize pozornost s té stránky,
pokud se v ní zmínky dějí o stavu duchovním,
na poučení těm, kterým kněžetvo vždy se zdá
lo být překážkou poměrů lepších.

Popisuje vzmáhání se poddanství na jedné
a vzrůst moci šlechtické na straně druhé (v 12.
stoleti), dí dr. Gruber (str. 12):

»Lépe dařilo se poddaným na statcích ofr
kevních, klášterů a kapitol, kde nejdříve také
zavedeny pevné platy odůvodňující právo pod
daných k nerušenému držení pozemků.«

Ejhle, jaký to pokrok u zpátečníků! — O

hodině vyjde měsíc, vypravíte se tam s 15 muži,
které sám určíte. Zjistíte, je-li tam nepřítel a
vyšetříte terén. Buďte opatrný; domnívám se,
že nepřítel dlouho na sebe čekati nedá. Bude-li
vesnice neobsazená, zůstaňte tam a mně dejte
zprávu!«

Vybral jsem si 15 mužů, o nichž jsem
věděl, že se mohu na ně spolehnouti. Úkol
naší hlídky byl důležitý a dosti nebezpečný,
neboť mohli jsme naraziti na nepřítele. Vybrané
mužstvo shromáždil jsem v jedné chalupě,
abychom po krátkém odpočinku vyrazili. Me
zitím co prohlížel jsem mapu krajiny, přišel do
našich »kasáren« pěšák Radulovič a prosil
mne, abych ho vzal na hlídku.

»Proč ?«
vZdejší krajinu dobře znám. V G. jsem

se narodil. Znám stezku, kterou se tam nejdříve
dostaneme. V G. mám děda a bábu, rád bych
je navštívil.«

Nikdo netušil, že pochází ze zdejší kra
jiny. Protože do odchodu zbývaly ještě dvě ho
diny, zuli jsme si boty, svlékli kabáty, zapálili
dýmky a cigarety a vybídl jsem Raduloviče,
aby vysvětlil, jak se dostal k našemu českému
pluku. Vypravoval:

Otec chodil do světa za obchodem. Domů
přijížděl jen na vánoční svátky. Já, starší bratr
a matka bydleli jsme v G. u matčiných rodičů,
kteří mají menší hospodářství, Obchody se otci
dařily. Když mně bylo 10 let — bratr je o čtyři
léta starší — odstěhovali jsme se do B., kde
otec otevřel obchod. Děd a bába s námi jíti
nechtěli — zůstali v G. Občas jsme je navště.
vovali. Bratr vyučil se puškařství a když si
odbyl vojenskou povinnost, odstěhoval se do
Srbska do Kragujevace. Má tam puškařskou
dílnu. Posledně viděl jsem se sním předloni,
když byl na cvičení u svého pluku v Šarajevě.

sociálních výsledcích doby husitské zmiňuje se
autor na str. 22—28 takto:

sAvšak evangelická idea rovnosti a bra
trství všech lidí, r. 1419 v prvním záchvatu
nadšeně hlásaná a Tábory do jisté míry pro
váděná, brzy byla opuštěna. Táboři nejen že
neprovedli slibovaného osvobození sedláctva od
daní, dávek a poplatků — naopak od lidu o
becně sháněny platy (sholdy«) způsobem »kru

m a pohanským« i u nejpravověrnějších,
nejhorlivější přívrženci nového učení zůstali,
jako dříve, tak i potom poddanými a robotníky,
fdnými pacholky domnělých svých bratří.«

(Bezold.)
Sociální výsledky válek husitských, pře

slavných na venek, byly na konec nepříznivy.
Pfřeveliký počet rolníků zaměnil rádlo mečem a
mlatem a hrnul se s ženami a dětmi do táborů,
jiní byli týráni i drancováni od přítele ine
přítele, vypuzováni z domů a dvorů, bídou a
hladem hnáni v zoufalství, oslabení nebo úplně
podlomeni ve své samostatnosti a hrdosti. Když
mír vrátil se v zemi, širé kraje byly zpustlé a
zbavené sil, které by je byly obdělávaly, zatím
co po zemi potulovaly se v loupeži a zahálce
tisice zproletarisovaného lidu dříve k válčení
najímaného, jsouce veřejným nebezpečím a po
strachem cest. Lid venkovský majetkově i mravně
zpustl.. .c«

Když konoem 15. století selské osoby ne
usedlé z venkova stěhovaly se do měst, bylo
1497 sněmem přijato, aby nikdo do měst nebyl
přijímán, kdo by se nemohl vykázati propou
štěcím listem z poddanství své vrchnosti.

»Na statcích duchovních zdá se, že po
měry poddanské bývaly lepší nežli u pánů
světských; alespoň na Moravě koncem 14. stol.
poddaní hromadně přebíhali z panských statků
na statky duchovní a páni moravětí již r. 1381
nesli se, že vůbec žádný pán nesmí na svůj
statek přijímati cizího člověka, leč by od svého
bývalého pána přinesl list výhostní (propouštěcí).“
(Str. 28—29.)

Tedy i větší volnosti požívali poddaní u
kněžatva!

Dále popisuje dr. Gruber zlou robotu po
válce třicetileté:

nJesuita de la Haye odpíral hraběti Lam
boyovi, pánu na Hostinném a Olešnici v Čechách,
přijmout zpovědnictví jeho, dokud nebude změ
něno zacházení s poddanými na jeho panstvích,
které se po jeho soudu příčilo zákonům lidským
i božským, a jeho výtky měly důležitost ne
pouze místní, nýbrž obecnou (Rezek); „tyranská
praxis některých pánů“ také jinými vynikajícími
členy řádu byla odsuzována.« (Str. 42.)

To se ovšem do »moderních« našich hesel
rozhodně nehodí!

Mluvě o rolnictvu ve Francii za středo
věku, praví dr. Gruber (str. 233):

»Nevolník jest v neobmezené moci pá
nově; opustí-li půdu, může jej pán násilím zpět
přivléci, pán je může dle libosti vězniti a jaký
mikoliv dávkami z pozemku obtížiti. Mírnější
bylo postavení nevolníků »mrtvé ruky.« Od po
čátku 12. století králové, biskupové li světské
vrchnosti propouštěly své nesvobodné lidi na
svobodu .. (c

(O
Nyní již také se svým plukem někde válčí.
Já jsem se věnoval obchodu a mám po otci
převzíti závod. Abych své obchodní vědomosti
rozšířil, vyhledal mi otec místo ve velkém ob
chodě v Praze. Tam seznámil jsem se s krásnou
českou dívkou, s kterou po válce se ožením.
Abych jí byl stále na blízku, požádal jsem za
přeložení k našemu pluku, jenž je posádkou
v Praze. Jestliže děd a bába ze strachu také
někam neutekli, navštívím je, neboť jsem jich
již čtyři léta neviděl. Také obdržíme od nich
nejspolehlivější zprávy.«

Vypravování toto nás všecky potěšilo a
již jsme v duchu viděli, že úkol svůj dobře a
bez nebezpečí vykonáme. Ochotně jsem dal
svolení, aby Radulovič šel s námi.

Ještě jsme chvíli hovořili. Bouře zatím
odvalila se kamsi do Srbska, nebe bylo úplně
jasné a když vyšel měsíc, vydali jsme se na
cestu.

Napřed šel Radulovič, za ním já, potom
ostatní. Šli jsme »husím« pochodem, protože
stezka byla úzká. Pušky byly připraveny k vý
střelu. Jakýkoliv hovor třeba jen šeptem ve
dený jsem zakázal, protože nebylo jisto, není-li

nějaká nepřátelská hlídka na blízku. Stoupali
jsme pomalu a s námahou, neboť stezka vedla
do příkrého vrchu. Konečně po hodinové ná
maze dostoupili jsme hřebenu návrší. Přišli jsme
na mýtinu, kde dle sdělení Raduloviče pálívají
uhlíři milíře (dřevěné uhlí) Usedli jsme na
balvany, abychom si trochu odpočinuli, neboť
z každého řinul se pot, jako by slunce prudce
pražilo. Před sebou pod příkrou strání spatřili
jsme údolí s malou říčkou,jejíž břehy posázeny
byly chalupami. Tu jedna osamělá, tam dvě,
jinde tři pospolu, uprostřed neveliký kostelík,
otočený hřbitovní zdi.Nad údolím vznášela se



Ano, jen více světlaa pravdy do historie,
"aby se nepředpojatým otevřely oči,

Dobře jest připojiti uved>né doklady k ji
ným velice pádným argumentům, které dokazují
jasně, jak | du rolnickému bylo katolické kněž
stvo pevnou záštitou proti panskému pychu a

Jiným choutkám ujařmovacím. 

V nastavším
školním roce

rozšiřujte
vydané Biskupskou tiskárnou v Hradci Králové:

Malý katechismus . . 30b.
Střední katechismus . 64b.
Velký katechismus. 80b.

WB-Oltář"P
(poučná modlitební kniha i zpěvník) v poloplátně
80 h, v celoplátně 92 h, v celoplátně se zl. kříž
kem K 1—, v celokůži se zl. křížkem K 260.

Úprava úhledné, vazby pevné.
Zavádějte ve všech školách naše vydání, neb
poskytujeme volné výtisky pro ohudé. Jedině
naše vydání je schváleno pro diecesi Králové
hradeckou. Pro prodejny školních knih patřičné

výhody. Objednávky vyřizuje:

Dražstovní knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové,

Bojiště rakousko-ruské. Naproti
pomluvám některých zahraničních listů, že
v naší armádě nevyhovovaly plně ve válce
sbory té či oné národnosti a dokonce že se vze
přely české pluky, — se vší rozhodností pro
hlašuje 18. t. m. náměstek chefa generálního
štábu generálmajor šl. Hofer, že jak v dřívějších
dobách tak i v nynějším vuuceném nám boji
všichni národové našeho mocnářství jedno
myslně a svorně stojí proti každému nepříteli.
Ať na rusko-haličských bojištích, ať na bal.
kánském bojišti, bojovali Němci a Maďaři, Se
vero- i Jihoslované, Italové a Rumuni ve věr
né oddanosti k nejvyššímu vojenskému veliteli,
se stejně obdivuhodnou rekovností, která získala
našemu vojsku i uznání našeho nejnebezpeč
nějšího, početně daleko silnějšího nepřítele.

Dne ro. září v poledne úředně oznámeno,
že se provádí nové seskupení našeho vojska
na severním bojišti. Isolovaný postup ruské
pěší divise due 17. žáří byl krvavě odražen
Malá východní opevnění Sěňavy. ležící na stra
ně mostu k nepříteli obrácená, jež hájena byla
našimi jen velmi slabými oddíly, donutila Rusy
k rozvinutí dvou armádních sborů a těžkého

lehká mlha. V jasu měsíčních paprsků vypa
dalo vše velmi malebně a jaksi fantasticky.

»Toť G.«, tlumeně sděloval Radulovič.
Odnikud neslyšeli jsme ani nejmenšího

lidského hlasu, jen z lesa zaznívalo houkání
sovy a zabučela kravka některého obyvatele,
kteří nejspíše utekli do tajných lesních skrýší
a dobytek vzali sebou.

Jasně jsme si uvědotmili, že přicházíme do
doteku s nepřítelem a že každé chvíle můžeme
uslyšeti bzučení olověných much jako pozdrav
nepřátelské země, kde je cíl našeho pochodu.

Protože lesní mýtina, na níž jsme odpo
čívali, poskytovala rozhled j:k k N. tak ke G,
poručil jsem, aby četař se dvěma muži zde zů
stal a pilně pozoroval všecko okolí, zvláště po
hraniční stráň, z níž pošlu mu další rozkaz.

»vKdeje obydlí tvého děda ?« ptal jsem se
Raduloviče.

»Hned pod touto strání — pro les nemů
žeme je viděti. Touto stezkou přijdeme k jeho
vratůn.«

Nastoupili jsme pochod. Chůze byla ještě
namáhavější, neboť stezka spadala příkře do
údolí a byla výmolovitá. Protože musili jsme
dbáti, abychom postupovali tiše, musili jsme
zachycovat se stromů a tak pomalu od stromu
ke stromu se spouštěti a šinouti se dolů. Šli
jsme zase asi hodinu. Vysoký les znenáhla pře
stával a měnil se v hustý, ještě nepročistěný
podrost.

Tu Radulovič se zastavil a šeptal: »Jsme
asi 300 kroků vzdáleni od chalupy mého děda.
Prosím o dovolení, abych nyní mohl jíti sám
a všecko vyzvěděti. Kdybychom šli všichni,
mohli bychom býti zpozorováni a děd by se
také polekal. Asi za půl hodiny se vrátím «

dost tuto jsem musil velmi dobře roz
vážiti. Lze Radulovičovi plně důvěřovati? Není

dělostřelectva. Když opevnění splnila svůj ú
kol, byla dobrovolně vyklizena.

K boji u Sěňavy podle úředníchzprávoznamuje. »Lloyd«, že všecky kolony ruské,po
stupující od vychodu nebo severu, narazily na
čáru řeky Sanu. Naše vojenská správa dala zří
diti na Sanu na vhodných místech mosty a

řed nimi opevnění, jejichž účelem bylo zadr
žeti postup Rusů. Takové předmostí sěňavské
dosáhlo svému úkolu skvěle.

Pešťský vládní denník Pester Lloyd dne
13. t. i. vysvětluje účel, jakému uaše proti
Rusku vyslané vojsko v této válce světové
slouží. Účelein tím bylo a zůstává: ruskou vá.
lečnou moc na severovýchodě zadržeti, jejímu
vpádu do německé říše zabrániti a ji bez 0
hledu na její nesmírnou početní přesilu po tak
dlouho zaměstnávati, až na západním bojišti
německé armády své úkoly dokoua vyplní,
aby ze potom k našemu boji proti Rusku při
pojily.

Z bojištěněmeckofrancouzského.
Bitevní čára německo francouzského bojiště z
původní čáry na řece Marně posunuta asi 100
km zpět k severu od Paříže, a jest v posicích
Noyon — Soissons — Remeš — Verdum. Na
této 200 km dlouhé bitevní čáře zuří přes týden
roztrpčené boje, jichž se účastní na 3 miliony
vojáků. V prvním oddílu nynějších bojů mezi
Oisou a Maasou Némci byli v defensivě, na
které vítězuě odrazili všechny francouzské ú
toky. Nyní Němci přešli do ofensivy, počali
útočit, když fraucouzský útok zlomen. Útok
německý zvolna pokračuje. Posice francouzské
jsou ovšem silně opevněné, a pak levé“ křídlo
německé je v boji proti silným pevnostem
mezi Verdumem a Toulem, a jižní armáda ně
mecka musí krok za krokem vypuzovati z Voges
posádky z pevností Belfort a Besancou, které

podnikají časté výpady. U Remeše svedenyruté boje a město samo bombardováno již
tři dni hoří.

Socialistické listy francouzské nedělají už
žádných tajnosti, že celá armáda francouzská
je v zuboženém stavu. Celý organism armády
postrádá vnitřní pevnosti.

Po útěku vlády z Paříže rozšířili royalisté
po městě letáky, v nichž se dokazuje, že ně
mecká vítězství jsou umožněna pouze německou
monarchistickou myšlenkou, která musí býti
tudíž i ve Francii oživena.

Suaha Francie o výpůjčku v Americe
ztroskotala, poněvadž americká vláda zdráhá
se dáti svolení a naznačuje Francii, aby si hle
dala náhradu v Londýně.

Bojiště ruskoněmecké. Dne 17.
září poražena u Augustova finská střelecká
brigada. Na pochodu proti Osovci obsazena
místa Szcuczyn a Grajevo.

Armáda Hindenburgova ohrožuje bok a
týl Rusů. Hindenburg se 750.000 mužů stojí
již na ruské půdě a je připraven zahájiti ofen
sivu na Varšavu. Proto armáda ruská z Haliče
bude musiti část svých sil vrhnouti na sever,
čímž se uvolní naší armádě.

Z bojiště rakousko-srbského.
Výpad Srbů do rakouského území počátkem
září dál se pod velením srbského následníka

+

Alexandra a vojvody Putnika. V těchto bojích
raněn i následník Alexander. — Proti princům
Alexandrovi a Jiřímu vzmáhá se mezi těžce
postiženým obyvatelstvem v Srbsku přímo ne
návist. —Nepokoje v Novém Srbsku se stupňují.
U Smokovnice na železniční trati Soluň —Nižbyl
vyhozen do povětří velký most . Dne g.t m.
bylo zapáleno v Milevicích povstalci nádražní
skladišté a vytrhány koleje v délce několika
kilometrů.

©Na moři a v zámořských osadách došlo
k četným bojům. Větší německý oddíl přešel
hranicebritské jižní Afriky podle východního
břehu jezera Viktorie. Naproti tomu Angličany
obsazen také Rabaul, sídlo guvernéra Némecké
Nové Ouiney. — Doitalského přístavu v Brin
disi bylo dopraveno uěkolik | poškozených
anglických torpedovek. — Anglický křižník
Pegasus u Afriky potopil něm loď Mówe, Pe.
gasus sám pak učiněn neškodným něm. lodí
Kónigsberg.

Emden v čínských vodách zajal šest an
glických lodí, z nichž 5 potopil... — Au
glická ad.niralita zakázala neutrálním rybářkým
lodím loviti ryby na Doggerbanku, poněvadž
se admiralita bojí, ž: lodi pad neutrální vlajkou
kladou tajně německé miny.

Povstání propuklo v Marokumezi Ka
byly, mezi nimiž hlásána jest svatá válka proti
Francouzům. — V Astrachanu na Kavkazu
vypukla revoluce; proto guvernér vyhlásil stav
obležení.

Veledůstojnému duchovenstva i katolickým
"© laikům doporučujeme co nejlépe

k akládání okladů

ArálovéhraĎeckou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalbertinum,

která jest podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

Za válečného ruchu.
Zajimavé líčení vzduchoplavby. Vzduchoplavec

německý Rhyn píše: >Jest několik minut před 3.
hedirou. Jsem k tomu vyhlédnut, abych řídil dvoj——

možná zrada? Není možno, že vesnice jest již
obsazena nepřítelem a že Radulovič bude zajat
nebo zastřelen? Všecky tyto otázky vynořily
se v mé hlavěa žádaly odpovědi.

Po klidné úvaze rozhodl jsem: »Sám ne
půjdeš! Půjdu s tebou já a dva muži. Půjdeš
před námi asi 5o kroků. Do chalupy nevejdeme,
zůstaneme uschováni venku. Ostatní mužstvo
bude nás zde v plném tichu očekávat.«

Sli jsme.
Když jsme vystoupili z houští, spatřili

jsme dědovu chalupu. Zdálo se mi, že okno,
které bylo se stezky viděti, je matně osvětleno.
Snad je to jen odraz měsíčních paprsků od
skla. Nebo hoří tam malá lampička před svatým
obrazem?

Radulovič šel přímo do vrat. Viděli jsme,
jak nadzvédá vrata, tiše je otvírá a kyne nám,
abychom šli. Z opatrnosti nevešli jsme na dvůr.
Vojákům poručil jsem postaviti se za kmeny
javorů, rostoucích u vrat a sám šel jsem co
nejtišeji k osvětlenému okénku.

Sotva jsem nahlédl dovnitř, pojal mue
úžas a strach o — Raduloviče Pokud malé,
blikavé světélko olejové lampičky, stojící na
stole, dovolovalo, spatřil jsem ve světuici srb
ského vojáka v prudké hádce s Radulovičem.
Stařena, patrně Radulovičova babička, stála
opodál u krbu s rukama sepiatýima a zrakem
jakýmsi neznámým děsem vytřeštěným. Děda
jsem neviděl. Již chtěl jsem odskočit a s vo
jáky vniknouti dovnitř. V tom uslyšel jsem
jasný Radulovičův výkřik:

»Styď se, tys mizerný sběh a zrádce !«
Chtěl snad ještě něco říci, ale nedořekl.

Třeskla rána a Radulovič padl na zem. Hned
jsme vnikli dovnitř. Sotva jsme otevřeli dvéře,
třeskla proti nám rána, ale na štěstí nikoho

nezasáhla -- patrně vystřelila ruka rozčilením
se třesoucí a tudíž nespolehlivá. Hned jsine
srazili srbského vojáka k zemi a řemenem
spoutali. Radulovič sténal. Z výrazu očí jsem
poznal, že chce něco řící. Klekl| jsem na zem,
ucho nachýlii k jeho ústům.

Zašeptal slabě: »Je to můj bratr — zra
dil nás, vstoupil do srbského vojska Děd a
bába za nic nesuohou.« Za chvíli nastal zápas
smrtelný, oči hasly — a Radulovič vydechl
naposled.

Stáli jsme nad padlým soudruheru smutui,
dojati a ústa naše šeptala tichou modlitbu.

Děd a bába neplakah, nenaříkali Snad
hrůzou nemohli. Jen oči jejich a výraz tváří
dávaly tušiti, jak mnoho trpí jejich stará srdce.
Zrádný bratr stál s hlavou sklopenou a očima
upřenýma k zemi. Děd ani bába si ho nevší
mali.

Když na žádost moji sdělili, čeho se prvé
od vnuka -- srbského vojáka dověděli, že totiž
malý oddíl srbského vojska ukryt je v pro
tějších lesích a jakmile dostane posilu, že G.
obsadí, napsal jsem setníkovi o tom zprávu se
sdělením, co se událo.

Sběh a zrádce byl druhého dne po pří
chodu pluku předán pluzovníkoví a ve chvíli,
kdy mrtvola bratrova byla na hřbitůvku spou
štěna vojáky do hrobu, byl na dvoře dědovy
chalupy zastřelen.

Nejen na tváři vojáků ale i u několika
obyvatel, kteří z G. neutekli, bylo viděti hlu
boké pohnutí.

Po všecka léta života s hinbokým sou
citem vzpomínati buderne svého prvního pad
lého soudruha Iljy Raduloviče, který tak tra
gicky zhynul v rodném domě rukou pokrev
ního bratra — sběha a zrádce.



Veledástojnému duchovenstva i kaťolickým.st
: laikům doporačajeme eo nejlépe

hkahládání vkladů

ArálovéhraĎeckou
bankovní jednotu

v Hradci Králové — Adalberiinam,

která jesí podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

*Průběh války.
Bojiště východní. Dne 23. zářiozná

meno úředně, že na ruském bojišti, nehledě
k jednotlivým bezvýznamným dělostřelbám, ne
bylo v posledních dnech bojováno.

Náměstek náčelníka generálního štábu šl.
Hófer oznamuje: Shromažďování našich váleč
ných sil v jedné prostoře západně od Sanu, za
hájené po bitvě u Lvova, zavdalo nejen tisku
trojdohody podnět k nejzlomyslnějším smyš
lenkám a nejsměšnějším komentářům, nýbrž vy
volalo také jinde nesprávné představy o situaci
vojska našeho. Naproti tomu musí býti pouká
záno na to, že zmíněné shromažďování se stalo
naprosto dobrovolně, na důkaz čehož budiž jen
uvedeno, že nepřítel nikde nemohl nebo se ne
pokusil shromažďování to rušiti. Tvrzení proná
šená o úspěších nepřátelských na čáře sanské
jsou zcela nepravdivá. Jde pouze o jednotlivá
bombardování, insoenovaná s použitím velkých
sil vojska, těžKých děl a střeliva, namířená na
válečně zajištěné a slabě obsazené přechódy,
které, když splnily svůj účel a když byly mosty
vyhozeny do povětří, byly dobrovolně vykli
zeny. — Zpráva, pocházející z Londýna,o pádu
dvou tvrzí u Přemyšlu jest přirozeně naprosto
smyšlená.

Úředně sděleno, že Rusové překročily Kar
aty na třech místech. Na hranicích u městečka
asiny pod Jablonickým průsmykem v Uhrách

jest boj v proudu. Průsmykem užockým vtrhlo
26. září do Uher vojsko ruské, bylo však

©poraženo, tak že průsmyk užocký jest opět
v načem držení. — | Průsmykem užockým
vede silnice a železnice z haličského Sam
boru -do uherského Užgorodu. Průsmykem
toronyjským, jímž vede silnice ze Stryje v Ha
liči na jih do Uher přes městečko "Toronyu,
vnikla jiná část ruského vojska, byla však v okolí
Volové zatlačena. Všechny tyto pohraniční srážky

"mají menší význam a netřeba se jimi znepoko
jovat, ježto jdou na pomoc silné vojenské oddíly
z Munkacze a Hueztu.

V den, kdy pro Rakousko nastal desátý,
pro Německo devátý týden válek, úředně ozná
meno epojení rakouského a německého vojska
na polském bojišti a zahájení nových válečných
operací. Tak došlo na obou březích Visly ke
zpětným pohybům nepřítele. Severně od Visly
bylo několik nepřátelských jízdních divisí spo
jenými armádami zahnáno. U Bieče, města na
trati Rzeszów-Nový Sandeo, byla silná ruská
jízda našimi oddíly rozehnána.

Po“krátkém odpočinku oznamuje se vše
obeoný a útočný postup Němců proti Rusku.

Bitevní čára je dlouhá 500 km. Útok namířen
především na pevnosti Osověc a Libavu. Ně
mecká vojska spoléhají úplně na svého voje
vůdce Hindenburga. Ruská narovská armáda
gen. Sameova od porážky u Tannenbergu pře
stala cxistovati. Její zbytky převzaty byly zá
ložními formacemi ve Varšavě, Ostrolence a
Lomži. Širokou mezeru mezi touto armádou a
vilenskou armádou gen. Rennenkampfa zavírá
pevnost Osověc. Němci zahájili bombardování
pevnosti Osovce, která tvoří pravé křídlo mc
hutné linie pevností na Bobře, Narově a Bugu.
— V sobotu přelétla Varšavu Zeppelinova vzdu
choloď a hodila na město 2 pumy.

Na jižním bojišti. Zástupcenáčelníka
generál. štábu šl. Hófer, generálmajor, 23. září
oznamuje, že nyní jsou úplně v našich rukou
ovládající výšiny západně od Krupanje (Jagodnja,
Biljek, Crni Vrh), o něž po několik dní roztrp
čeně bylo bojováno, a že zde byl zlomen odpor
Srbů. — U Drenovce poraženo srbské vojsko,
nato proniklo naše vojsko dále a obsadilo obce
Pričinovice a Sevariou, u nichž Srbové utrpěli
nových ztrát. — V bitvě na Drině padl také
srbský major Voja Tankošič, který opatřil zbraně
vrahům arciknížete Františka Ferdinanda a jeho
choti. — Srbská vláda snaží se s povstalci al
bánskými učiniti mír, z čehož se usuzuje, že je
Srbsko ve velmí špatné situaci..

Die úřední zprávy polního zbrojmistra Po
tiorka jest všecko rakouské vojsko jižního bo
jiště již na půdě srbské, znovu překročivši řeky
Drinu a Sávu, a udržuje se ve svých posicích
přese všecky urputné útoky srbské, jež krvavě
odrátí, působíc Srbům těžké ztráty. Srbský pokus,
rušiti naši ofensivu novým vpádem přes Sávu,
končí úplným neúspěchem, ježto naše hraniční
oddíly zahnaly srbské sbory, když překročily
Sávu.

Bojiště západní. Velký hlavní stan
německý 25 září oznamuje, že postup operací
vedl na německém nejkrajnějším pravém křídle
k novým bojům, v nichž nedošlo dosud k roz
hodnutí. Jako první z uzavíracích tvrzí jižně od
Verdunu padl 25. září Camp des Romains u St.
Mihiele. Baverský pluk »von der Tann« vztýčil
na tvrzi německý prapor a vojsko německé pře
kročilo řeku Maasu. Nejvýznamnější němeoký
úspěch spočívá prý v tom, že všechny forty
jižně od Verdunu zastavily palbu. Těžká ně
mecká artilerie, sesílená panoéřovými motoro
vými bateriemi z Rakouska, porušila opevnění.
Němci podnikli hrozný útok, takže franoouzský
postup musel býti zastaven.

»Vossische Ztg.« vykládá, že dobytím tvrze
Campu des Romains provedli Němci nejtěžší
kus své práce u Verdunu a že dobytí tvrzí
ostatních bude již snazší, poněvadž na ně budou
míti více mužstva i zbraní, a bude možno ob
klíčiti je se všech stran, což dříve nebylo možno,
ježto tvrze u Verdunu jsou tak blízko sebe, že
střed prostoru mezi nimi je v jích dostřelu. Až
Němoi dobudou tvrzí verdunských, budou moci
Francouze mezi Oisou a Maasou napadnouti
také z boku...

O bojfoh na pravém křídle německém
praví generální štáb německý, že Francouzové
zabájili proti němu dalekosáhlou ofensivu, která
však byla zastavena, a že přitomto náporu byla
cdražena francouzská divise, postupující na Ba
paume.

Angličané v bojích ve Francii ztratili dosud
ze 3000 důstojníků 1100 mrtvých, raněných a
zajatých. — »Giornale d' Italia« sděluje, že fran
couzské ztráty na Aisně jsou obrovské. 180 vlaků
odváží 100.000raněných...

Na některých místech na Aisně podniknut
dvanáctkrát útok a každá stopa půdy byla s ve
likou prudkostí vybojována. V mnohých obcích

a Oisou je úplně zničena.
V severní Belgii bojuje se na celé čáře.

Německé vojsko všude prý vítězně postupuje
a bombarduje belgické posice před Antverpami.

Na moři. Dne 19. září objevilo se fran
couzské loďstvo o 40 jednotkách u zálivu Ko
torského, stěílelo beze zvláštních škod na tvrze

Inserty počítají Jevně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

u vjezdu, bombardovalo maják u Visu a Pela
gruže a k večeru odplulo opět z Jaderského
moře. — Dle zpráv italských musili by Fran
couzové aspoň několik lodí obětovat, kdyby
chtěli boku Kotorskou vzíti útokem. Francouz
skó loďstvo nemá na blízku žádné zásobovací
stanice a Čas od času musí opustit svou posiei
u Kotoru, aby se zásobilo. Kdyby však zůstala
na místě jen část francouzského loďstva, byla
by vysazena neustálým přepadům se strany ra
kouského loďstva, které by se docela nerušeně
mohlo spojiti se zbytkem rakouského loďstva,
dlícím v úkrylu.

Německý ponorný člun »U 9« dne 22. září
potopil v Severním moři tři anglické obrněné
křižáky »Aboukire, »Hogue« a »Cressy«, Z po
sádky 2265 mužů zahynulo na 1700.

Německý křižník »Emden« způsobil ob
chodní plavbě lodní v Bengálském zálivu škody
na 18 milionů

Po útoku francouzském na Kotor objevilo
se rakousko-uherské loďstvo na černohorském
pobřeží a bombardovalo přístav Bar. Oddíl ošesti
torpédových člunech a » jednom křižáku bom
bardoval u Volavice opevněné černohorské po
břeží azničil telegrafní stanici u Baru. Rakousko
uherské lodi pluly pak jižně před Spič, kde byla
zničena kasárna.

Porta uzavřela Dardanely i obchodním
lodím. Toto uzavření odůvodňuje tím, že anglické
i francouzské loďstvo od nějaké doby křižovalo
při vjezdu do Dardanel, při čemž tato loďstva
zadržovala vjíždějící a odjíždějící lodi, jež pro
hledávala a posádek se dotazovala, což jest sku
tečně na úkor výhodám svobodnéplavběv Dar
danelách. Pokud Anglie neodvolá své válečné
loďstvo, potud ponechá Turecko Dardanely u
zavřeny.

Rusové v Persii. MeziRusya perským
kmenem Kardarů došlo k srážce, v níž byl ú
tok ruský odražen. Rusové ustupují prý z Per
sie a ze strachu před vypuknutím revoluce
v Rusku prohlásili všude v územích, obývaných
mohamedány, stav obležení. Emír Afganistanu
vyslal 180000 mužů na hranice Turkestanu,
odkud prý ruské vojsko dopravováno do Ruska.

Alngličané v Egyptě zbavili po dobu
války khediva jeho úřsdu a dosadili vojenskou
komisi. Princové a předáci země jsou přísně
střežení, nespolehliví důstojníci byli z vojska
vyloučení a egyptské vojsko nahrazeno indickým.

Jmění klášterníků.
Pan Mužík ve »Světozoru« v době tak

vážné,vybízející každého k prozřetelnému psaní,
uznal za dobré mluviti o miliardách (!) praž
ských klášterů, které by prý tedy vzhledem k své
mu velikému bohatství měly učiniti pro raněné
daleko více. Neví-li p. Mužík ani zdaleka nic
o stavu jmění církevního, ale chce přece o něm

sáti, má se rozhodně dříve aspoň trochu in
formovati, než vypustí úžasné slovo o celých
miliardách.

Nuže, pomůžeme trochu paměti, aby se
poznalo,jaká tendence vede jisté občany k tomu,
aby převraceli pravdu s největší lehkomysl
ností. Uvažme, celé miliardy! Předně konstatu
jeme krátce, že jmění celé církve v Rakousku
nedostupujevýšejednémiliardy,jal se mohl
p. Mužík přesvědčiti z výpočtu satítého soc.
dem. poslance na říšské radě. Klášterů v Ra
kousku dle tvrzení »Času« (ze dne 18. července
t r.) jest 640. Kdyby tyto všecky kláštery
měly aspoň jednu miliardu, pak by na každý
klášter připadalo průměrně jmění přes půl
druhého milionu. Mohl by aspoň takovému
výpočtu věřitičlověk normálního rozumu, který
poněkud poměry pozoruje? Nedovedly by kláš
tery při jmění tak obrovském rázem se zba
witi nejrůznějších trapných nesnází? Nezbavily
by se snadno těch zištných protivníků, kteří
brojí proti klášterům hlavně z důvodů osob
ních, hledajíce obživy ve službách protivníků
katolické církve? Potřebovali by milosrdní
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bratři a sestry na nemocné žebrati a při tom
slyšeti několikrát za den pichlavé poznámky
místo příspěvků na nemocné — anebo docela
i příkré odbytí?

Ale jest tu ještě jiná otázka s hlediska
sociálního. Veliký počet klášterníků a klášter
nic zaměstnává se ošetřováním nemocných,
vyučováním, opatrováním sirotků, různými
druhy umění a řemesel Zkrátka veliká většina
klášterníků vykonává ty všeobecně užitečné
práce, kterými jsou zaměstnáni i laikové. Kdyby
se klášterní jmění zkonfiskovalo, pak by se
nezkonfiskovala kulturní nutnost, aby tytéž
práce se prováděly dále. A jestliže bylo potřebí
nějakých důchodů k rozvoji takých zaměstnání
v klášteřích, pak by bylo nutno zkonfiskovaný
majetek obrátiti ve prospěch týchž prací mimo
zdi klášterní. Na př. jestliže by se zrušila ne
mocnice milosrdných bratří, bylo by nutno za
ložiti nemocnice nové a platů silám světským
by se musilo platiti daleko více, než s čím se
klášterníci spokojují. Kdo by zrušil školy kláš.
terní, musil by se postarati o školy nové, aby
bylo pečováno o vzdělání i toho žactva, které
do té doby bylo odkázáno svou výchovou na
kláštery.

Kdo z umělců a řemeslníků by nemohl
pracovati jako klášterní bratr, hledal by svou
poctivou obživu ve světě jinde; a kdo by se
odvážil žádati, aby tací lidé byli příkrými zá
kony odsouzeník smrti vyhladověním? Zkrátka
každý státní občan — ať ve stavu laickém či
řeholním má právo k poctivé obživě. Zrušením
klášterů by se laikům neprospělo, měnila by
se pouze zevnější forma sociálního zřízení a
leckde by nastala konkurence, která by byla
protivníkům klášterů mrzutější, než kláštery
samy. —

Vezměme si poučení z těch států, kde če
kalo občanstva od zrušení klášterů pravé zá
zraky pro zlepšení sociálního stavu žemě. Má
lokdy v Portugalsku bylo tolik dělnických
stávek a demonstrací, jako krátce po tom, kdy
po porážce vlády královské začali poroučeti
zemi lidé, kteří klášterní jmění zabavili.

Ve Francii pokračovalo se rychle v rušení
zbytků škol klášterních. Dle posledního vý
nosu francouzského ministerstva vnitra Malvyho
došlo k zrušení 138 řádových škol, čímž bylo
také postiženo 62.000 školních dítek. Najednou
všecko toto žactvo přes včasné varování kato
líků bylo zbaveno vyučování, protože ve stát
ních školách pro ně místa nebylo. Stát nemá
ani potřebných učitelských sil ani peněz, aby
hned zřídil školy náhradní. Až konečně přece
potřebný obnos se sežene, bude potřebí veli
kých důchodů k vydržování světského učitel
stva, kdežto řeholníci za své vyučování nežá
dali od státu samého nic. Tedy zrušením těch
škol bude poplatnictvo francouzské zatíženo
zvýšenými daněmi trvale.

A co měl posud francvuzský stát z celé
konfiskace? Mluvilo se, že se z ní pro národ
vytěží miliarda. Zatím většina peněz za budovy
klášterní uvázla v hlubokých kapsách zištných
hkvidátorů. A několik milionů, které přece do
pokladny státní vplynuly, neštačí ani na za
koupení jedné důkladnější válečné lodi. Při
nynější válce Francie musí na účely válečné o
bětovati každičký den více, než co obdržela
za celé konfiskované jmění katolické církve.
A tak slibovaný blahobyt konfiskaci pole
tuje někde v nadoblačných výšinách, kde jej
nemůže objeviti ani nejzručnější aviatik.

Vynikající sociolog Msgre Pelaez, který
neváhal poukázati i na některé faktické slabiny
klášterů španělských, přece jenom jasně doká.
zal, co všecko značí pro rozvoj průmyslu a
obchodu španělského vůbec práce četných

L

pro školy obecné a měšťanské dívčí jakož
i chlapecké, užívané v Hradci Králové,
dle předepsaných vydání dostatečně na

skladě; — ožívaré

W 0 weškolní sešity,
jakož i veškeré ostatní

o

psací a kre
slicí potřeby

lze obdržati ve

Družstevním
knihkupectví

a nakladatelství:
s v Hradci Králové ::

klášterníků domácích. Jakmile by kláštery za
nikly, příjde stát o daně obrovské, které by se
nedaly nahraditi snadno způsobem jiným. Pe.
laezovy vývody jsou zhuštěny ve vysvětlení:
jestliže se rozpustí řehole, budou řeholní ře
meslníci dělati jiným občanům ve světě svou
pilnou prací konkurenci daleko větší než nyní,
kdy jsou nuceni platiti daně daleko vyšší, než
pracovníci laičtí.

Pohádky © »přebohaté a lakomé« mrtvé
ruce ovšem již silně? se šířily ve středověku,
kdy kněžstvo opravdu mělo majetek veliký.
Závistivci však nechtěli uvažovati, jak veliké
povinnosti veřejné mají držitelé velikých obro
čí.Obrovské platy na vydržování škol, na stavbu
nádherných kostelů, lidumilných špitálů, na
melioraci pozemků atd. prospívaly všemu ob
čanstvu obecně. Když na př. v Čechách za hu
sitské bouře byly kněžské statky zkonfiskovány,
s úžasem lid pozoroval, co všecko zauedbávají
samozvaní dědicové kněžského majetku a ja
obecná kultura i svoboda rychle klesá pro la
kotu uchvatitelů.

Hus ovšem sám si přál, aby bylo kněžské
jmění zkonfiskováno. Byl to theoretik, který
v duchovní správě nepracoval. Převedeme-li

měl ročně na 6000 K, k čemuž byt, knihy a
z části oděv s potravinami byly mu poskyto
vány zadarmo. (Flajšhans: Mistr Jan Hus, ar.)

Hus tedy nezakusil materielních nesnází, jakých
-často pocítilo přes všecko značné bohatství
církve i mnoho duchovních správců, kteří měli
polnosti. Hus nemusil se živiti štólou ani sbí.
ráním dobrovolných almužen jako oltářníci;
proto se mu snadno mluvilo proti »vyděračství
mnichů žebravých« (kteří přece tolik se zaslou
žili o rozvoj české kultury). Ale tolik si mohl
vzpomenouti, že jeho návrhy na ochuzení kněží
mohou těžce zasáhnouti netoliko školy klášterní,
ale samu universitu. Tak se skutečně stalo;
husité konfiskovali se vší hamižnosti i ty statky,
které sloužily k vydržování nákladného vyso
kého učení. Z university stal se pouhý stín
kulturního ústavu; ani když se cizozemci tomu
trapnému živoření hlasitě posmívali, neposkytli
bohatí uchvatitelé vydatné pomoci k restauraci
znamenitého založení Karlova.

Jestliže někdo závidí pracovitým klášterům
majetek, ať se jen rozhlédne důkladně po so
ciální a kulturní situaci minulé i přítomné.
Francie uči velice výmluvně. Má li se drobnému
lidu pomoci vydatně, pak se mají požádati
o dostatečnou výpomoc lidé ti, kteří mají ročně
až milionové důchody pro pouhých několik
členů své rodiny. V takových místech jest
přebytek skutečný.

Kostelní práce
pozlacovačské a malířskéjako: malbu, tónování
a pod. vnitřku kostela, znovazřízení, opravy a
obnovení oltářů atd. odborně, levné, s největší

pečlivostí a slohově provádí

Josef Mikulec,
odborný závod pozlacovačský
v Hradci Králové.

Hus a svobodomyslné
křesťanství.

Hus považoval za nejvyššího rozhodčího
ve věcech jak náboženských tak občanských
Písmo sv., jemuž podřizoval všecku učenost,
všecko filosofické i sociální hloubání. Upravu
administrativy církevní i státní docela se snažil
prováděti dle poměrů starozákonních, které
opravili již sami apoštolé.

Kacířstvím mu bylo neústupné držení
bludu proti bibli. Jeho protestní stanovisko
proti kacířům šlo tak daleko, že pokládal za
kacíře i nekřesťany, kteří sice Písmo znají,
ale přece mu odporují. Napsal: »Každý pohan i
každý ž.d, jenž drží blud neústupně proti Písmu
sv., jest kacíř, ale umře-li v kacířství neb nic,
Bohu poroučím.« Jeho odpor proti křesťanům,
jakým nyní se dává přívlastek svobodomysl
ných, byl tak veliký, že prohlásil: »Které těžší
utrhání, než blížního nazvati kacířem? — Ni
žádný nemá trestán býti, jedné [lečjedině) pro
blud.« (Erben I, 230, 239.)

Ve svém výkladu Velepísně Šalomounovy
klade kacíře soustavně po bok ďáblům ná
sledujícími citáty Písma a svými výklady:
»Cedrus svů vóní hady zapuzuje: tak dokto
rové svatí ďábly a kacíře naučením svým.

... Zlapajte nám lišky malitké, kteréž kazí
vinice... protož (lišky) rozdělence (rozkolníky:
a kacíře znamenávají, jenž kazí vinici, t církev
Boží, kteříž lid věrný kůsati a roztrhovati ne
přestávají. Protož přikazuje,aby maličké lišky
zlapali, tocíž aby bludy kacířské hned na po
čátku kazili, ať by se potom nerozmobůc, silně
se církvi svaté neprotivily... Jakož vinice,
když ktve (kvete), malá překážka velmi jí u



Dovolujeme sí savé pány
komitenty tímto uctivě
opětněupozorniti, že

úřední hodiny
v našich kancelářích jsou
upraveny až do odvolání

škodí, tak církvi svaté, když počíná dobré
skutky, snadně ji malé kacířství svede a na
przní... doktorové světí najprvé mají sami
Boha znáti a potom církev jeho kázáním od
dďáblóv a od kacířóv brániti... doktorové a
kazatelé meč slova Božího v ruků drží, aby
kacířóm a protivníkóm víry svaté se protivili
a jim jich bludy zahubili.« Arkýře věže Davi
dovy značí »vtipné a tajné rozumy Písma sv.,
z nichžto jako šípové pocházejí proti ďáblóm
a údóm jeho kacířským... Víra církve svaté
pravdů čtení svatého utvrzena jest, tak že ani
kacíři ani zlí duchové víry církve svaté roz
trhnúti nemohů... Nalezli sú mě strážní...
Skrze ty strážné doktorové světí se znamená
vají, jenž město, t. církev svatů, ohražujíce vší
pilností, slovem Božím a dobrým životem od

rotivníkóv, t od ďáblóv a kacířóv bránice a
Enebeským žádostem zaněcujíce... Doktorové
světí v církvi svaté najvyšší místo drží a tak jako
na Libánské hoře posazeni sů a odtud brání
církev svatů od duchóv zlých a od kacířov.«
(Erben III, 23—86.)

Husovo stanovisko k liberálnímu křesťan
ství vysvítá z manifestačního listu, který Hus
dal nalepiti před svým odchodem do Kostnice
na dvéře královského dvora: »Aby pro mě ne
měl Králova Milost utrhání a česká země po
hanění, rozeslal jsem mnoho listóv i rozlépal,
poddávaje se na dvór arcibiskupóv, že chci tu
státi k své pravdě ohledání,a jest li kto v celé
této české zemi, jenž by věděl které kacířství,
aby se na dvoře arcibiskupově ohlásil a tu se

z jména svého proti mně zastavil... chci státi
v Konstancí na prohlášeném sboru... a ví-li
kto na mě které kacířství, chystaj se tam na
ten sbor... a bude-li na mě kacířství dovedeno,
neodmlůvám jako kacíř utrpěti.« A ještě v jiném
listě skoro současně prohlásil: »Budu-li shledán
v kterém bludu anebo v kterém kacířství, ne
odmlůvám, jako bludný, jako kacíř utrpěti«
(Erben III, 275-- 277.) V latinském polemickém
spise uznává Hus, že se kacířství má vypleniti
i fysickou mocí: »Souhlasím tedy dle výkladu,
že zřejmí bludaři mají k víře býti přinuceni,
aby v pravdě vyznávali Krista a jeho zákon,
poněvaž: třebaže nemůže nikdo věřiti leč dobro
volně, přece může býti nucen k zevnějším
skutkům, jelikož skutky vábí k věření tak,
jako dratev vleče nit.« (Lenz: Učení M. Jana
Husi, 197.)

Jak Hus radil a široce zdůvodňoval, že
Jiknaví křesťané mají býti od vrchnosti svět
ské mocí přinucení k účasti na bohoslužbách,
již bylo jinde vyloženo.

Zajimavo jest též, že Hus již r. I41I na
bízel, že jest hotov se dáti upáliti, dokáže-li se
mu, že jest kacířem, jestliže strana odporhá
také slíbí, že po přemožení biblickými důvody
k témuž se zaváže. Jednalo se o právo »talionise,
které nabizeli plnomocníci Husovi před papež
ským soudem. Husova strana šla tak daleko,
že začala docela obviňovati arcibiskuba Zbyňka
z kacířství, toužic, aby byl potrestán.

Nebylo také možno, aby měl osvobodo
myslných křesťanech názory jiné ten Hus,
jemuž bylo Písmo nejvyšším zákoníkem jak
náboženským tak občanským. Vždyť v samém
Novém zákoně se vystupuje proti kacířům,
kteří práci sv. apoštolů kazili, velice přísně.
Leč jestliže Hus tolik lpěl na liteře bible, měl
se rozpomenouti, že jest potřebí, aby mrtvá
litera oživla odborným výkladem. Je-li Písmo
autoritou neomylnou, pak jest nutno jasně po
rozuměti, čeho žádá větami, které jsou prostému
lidu málo jasné. Zkrátka kdo prohlásil Písmo
za soudce, proti němuž není žádného odvolání,
měl zcela logicky také připustiti, že neomylné
zákony Písma vyžadují neomylného vykladače,

centrální autority učící. Všlyť přece již za
Husa a pak zvláště po jeho smrti bylo mezi
novotáři plno hádek, jak rozuměti málo jasným
slovům bible. Druh druha potíral »písmem
mocným“«, »důvodem světlejším« atd.

Tím, že církev hájila právo živého výkladu,
přibírala na pomoc rozum, zastoupila cestu
slepému fanatismu, který vznikal snadno zvláště
mezi davy málo vzdělanými, jež slepě lpěly na
liteře, nedbajíce výkladu učenců. I nejjasnější
paragrafy občanského zákoníka od případu
k případu vyžadují výkladu právnických od
borníků. Tím spíše čas od času jest potřebí,
aby živá autorita církve pověděla, jak rozuměti
příkazům Písma za různých a často překvapu
jících okolností.

Ovšem již Husova definice kacířství li
šila se od zásad církve katolické. (Vždyť Hus
prohlašoval docela za kacíře i ty, kteří sice
správně věří, ale páchají smrtelné hříchy.) A
tak ani Husovo veliké brojení proti kacířstvu
nesjednocovalo s římskou autoritou učící, na
opak vedlo k rozbrojům pro odchylná hlediska.

Tolik však uznati dlužno, že Hus v zásadě
potíral okázale takové křesťanství, kterému
se nyní dává název křesťanství svobodomysl
ného. Dle Husa všichni křesťané pravověrní
mají věřiti stejně, naprosto jim není dovoleno
vybírati si z učení Kristova jen to, co by se
jim zdálo dle jejich povahy příjemné. Každý
věřící má bez výjimky podrobiti své osobní ná
zory, svou filosofii Písmu, proti němuž není
žádného odvoláni. Hus tedy se nepřiblížil k svo
bodomyslnosti moderního rázu ani o píď; na
opak podceňováním rozumu a spisů theologic
kých učenců zaváděl spíše své stoupence do
primitivního stavu slepé víry.

Nechť nikoho nematou Husovy protesty
proti správní a rozhodčí moci stolice papežské.
Tyto protesty měly svůj vznik vdobě, kdy
Hus poznával, že jeho osobní pře jest v Římě
ztracena; reformátor tento, zavrhuje vrchní:u
čitelskou pravomoc Říma, nenaznačil, které
jiné živé autoritě náleží neomylný výklad
Písma a kladl setrvačně důraz na psanou li
teru evangelia.

V nastavším
školním roce

rozšiřujte
vydané Biskupskou tiskárnou v Hradci Králové:

Malý katechismus ... 30h.
Střední katechismus . 64h.
Velký katechismus . 80b.

PB- Oltář"P
(poučná modlitební kniha i zpěvník) v poloplátně
80 h, v osloplátně 92 h, v celoplátně se zl. kříž
kem K 1—, v celokůži se zl. křížkem K 260.

Úprava úhledná, vazby povné.
Zavádějte ve všech školách naše vydání, neb
poskytujeme volné výtisky pro chudé. Jedině
naše vydání je schváleno pro diecesi Králové
hradeokou. Pro prodejny školních knih patřičné

výhody. Objednávky vyřizuje:

Dražsterní knihkupectví © nakladatelství

v Hradci Králové

Besídka.
MHynoucí listí.

Žlutavé, narudlé, nahnědlé listy na podzim
1 přislabém vánku jako zmírající motýlci slé.
tají v tichém třepotu s větví, některé ještě nad
zemí učiní malomocný vzmach, jako by se brá
nily poslední silou před zánikem. Ale naposledy
klade se na zvlhlou půdu list na list, až strom
smutně patří, jak vrátil celou svou ozdobu letní
syré matce zemni.A zalehne-li do sadu mocným
náporem ostrý severák, listí křepčí zoufale
tanec smrti, zapadne do potoků a bahnisek,
odkud není návratu. Věru truchlivý pohled na
to, jak podzimní vichry rvou bezohledně stro
mům všecku okrasu, jak věští několikaměsíční
spánek přírody.

Truchlivější divadlo však poskytují lidé,
kteří vlastní vinou se stávají listy žlutavými,

adajícími, kteří přivolávají na svou hlavu před
asně jíní prosincové... Na dvoře většího zá

vodu Josefa Horlivce objevil se ramenatý, za
krslý chlapík, s čepicí zmačkanou, umaštěnou,
pod kterou vyčnívaly ježaté tmavé vlasy. Blýskl
třikrát vodnatým zrakem po narovnaných vel
kých hranicích dříví; přihmouřil narndlé klap
ky, zavrtěl hlavou a v zdrhvých zubech zasy
čelo: »Bodejť, už teď něco dělat, je-li dosud

' takové teplo'« Když vešel do domu, rázem
| změnil cynickou tvářnost v tahy pokorné, roz

tostněné. »Prosím, milostpane, o malou al
mužničku. Jsem tuhle cbudák, celé dva dni

: jsem teplou lžíci neviděl.«
»Takový mladík nemůže pořádně praco

vat?« káral Horlivec.

| »Inu vědí, teď už je po mlácení, také zaseto a zoráno; kde se má chudák uchytit?«
Horlivec dal tulákovi drobnou minci, jen

aby se zbavil dalšího hovoru a mávl rukou
na znamení, aby mladík zmizel.

Za pět dní dostavil se s mladíkem stařec
v rozedraném oděvu. Setkali se s Horlivcem
hned na dvoře. »Jdu se hlásit tuhle se synein
o práci, řezavě a rychle chraptěla skoro bez
zubá ústa starcova »My, panečku, něco zmů
žeme, to se podívají.«

»Já jsem teď ještě nemínil dříví dát roz
štípat,« odmítal Horlivec.

»Ale vždyť tuhle Lojzovi řekli, aby po
řádně pracoval. Teda tady jsme oba. Práce jen
poletí, nebojíme se ničeho a nikoho. To já se
na př. neleknu ještě ani mladíků při muzice.
Ti mají přede mnou nějaký respekt!«

»Mně se však hlásili.. .«
pAle jaké dlouhé řeči, milostpane... Už

jsme tady. Lojzo, nezahálej, honem hoď kabát
na trávu; lenochu, podívej se, jaká práce čeká.
Tuhle milostpán chce vidět, jak se dovedeš
otáčet.«

»Spravedlivé slovo, milostpane, šikovněj
ších lidi neseženou,« přihlásil se k slovu Lojza.
»Nám bude dříví od ruky lítat, jako by se to
rozstřelovalo dynamitem. Starééj, nestůjte tu
jako košťál v zelí a honem shazujte polena,
lenochu |«

»Počkejte, počkejte lidičky,« zadržoval Hor
livec oba, »ještě se musíme smluvit, co vám
mám dát.«

»Ale o to není, milostpán je dobrák, my
děláme lacino ...«

Za tři minuty již to ba dvoře dunělo a
praskalo. Jediný roztrhaný rukáv ušpiněné ko
šile starcovy se třepotal vzduchem dosti rychle,
huňatá ruka pracovala obratně. Mladý pojednou

s vámi s kopce, už byste se měl oběsit. Já
mám skoro dvakrát tolik rozštípáno.«

»Hleďme synáčka,« chechtal se dušeně
stařec, »až ti vyskočí na záda sedmdesátka,

jenom neplechy, třeba že bys pořádnou práci
při dobré vůli svedl. Já starý táta musil jsem
být vždycky rád, když tě zavřeli, protože jsem
aspoň nemusil mít strachu před tvou vyjeve
ností.c

»Hm, že byste, starej, nekázal! Propil jste
v kořalce poslední duchnu a teď chcete jiného
napravovat. Kdybyste byl neutejral maminku,
nemusel ze mne být takovýotrok !«

>No — a to bys byl princem? Na kůře
lesních stromů rostou jen lišejníky, žádné du
káty. Z té trochy roští by sis palác nevystavěl.
Hmm — kdyby máma byla živál Co? Dělala
by košťata a ty bys je roznášel. Jiná pečeně
by ti nepřilítla.«

»Starééj, s tím kriminálem radši mlčte.
Taky se tak trochu s četníky znáte — a nevím,
jak to s vámi dopadne za tři dni. Kužela puká
vzteky dál. A hybaj radši do práce!e Lojza si
naplivl na ruku, pozvedl sekeru, dvěma Ššpi
čáky, mezi nimiž jiné zuby z jeho dásně zmi
zely, sevřel dolní ret a bušilo se dál. Večer se
stavili oba drvoštěpové v krčmě a pak se vrá
tili na dvůr.

»Což vy nejdete ani domůř« ptala se jich
služka Horlivcova.

»Kdybyste, panenko, radši přinesla něco
na zub«, chechtal se Lojza. My domů? Kam?
Však šlejfíři a cikáni nemají taky vlastních
chalup a podívejte se na ně, jak jim to slouží
ke zdraví. Tuhle se natáhneme na prkna pod
hampejz a vyspíme se jako jezevci. Teď mu
síme Šetřit, protože jsme si zapomněli peníze
pro hotel u starosty.«

— Za několik dní starý Buřil zmizel, Lojza
na otázku Horlivcovu se jen zachechtal; prý
se stejně nic jiného neví, »stareje všecko vy
světlí sám, až se vrátí. :

Za dva dni po odchodu Buřil již zase
mlátil do polen.Horlivec se ptal: »Teda, sta

řečku,proč jste odpočíval? —
»Hm, mluv ty!« obrátil se Buřil na Lojzu.
»Ale — jen si, starej, odklopte pokličku

z vlastního hrnce. Mluvte vyl«
»Teda, milostpane, spravedlivé slovo. Řekl

jsem jednomu našemu radnímu, že je zloděj a
podvodník. Víte — a vou je — von je. A
přece jsem si to právě odseděl.«

»Vy byste, starej, taky kradl, kdybyste

to uměje, smál se sušeLob»Nemluv, nemluv a dělej,dělej !< třásl se
| zlostí stařec.

i Právě ten den přišli ještě jiní dva muži
žádat Horlivce o nějakou práci. Protože se

naskytlo k podělkování přibečitosti dost, Horlivec je přijal zatím na dva dni.«



R
Zásobil jste již svůj
E sklep uhlím?

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kusové, kostky
i ořech za ceny nejlevnější.

»Vida, vida lenochy, teď lezou za námi«,
ulevoval si zlostuě starý.

»No — strejče, vždyť jsme z jedné vsi,
snad se tu proto nebudeme bít. My si zaslou
žíme ohledů více než vy.c

»Nemluv, nemluv Pryskejři«, chraptěl Buřil,
»když's propijel chalupu, já jsem za tebou ne
lezl jako ty teď za námi.«

pZato na tebe měl někdo vždycky hned
vpadnout, když's tejral svou přičiniivou ženua,
odsekl Pryskejř.

»Co byste se hádali?« rovnal rozvaděné
soky druhý, slušně oděný dělník. »Pokud máte

ctivou práci, ať ji druh druhu nezávidí:
nad se budeme při vší bídě ještě kousat. Že

jsem v chudobě, není vinou mnou,mám teda
větší právo na práci než jiní, A přecekaždému
přeju.«

»Pravda, pravda«, přisvědčil starý Buřil.

bereš li nám vždycky před hubou nejlepší
práci.«

»Nemluvte, nemluvte!« huhlal znovu Buřil.
K večeru Lojza šel k Horlivci: »Milostpane,
mají-li nějaké staré kalhoty, pamatujou na inně.
Člověk roztrhá při té dřině šatstva víc než při
kuželkách. Jen málo jsem polenem zavadil
o nohavici — a kouknou, už od kolena dolů
je to na dranc.«

»No — ohlédnu se, ale nevím ...« Druhý
den ráno dával Horlivec služce starší vestu,
obnošený kabát a košili: »Tohle dáte na dvůr
dělníkovi, který mne žádal za spodky. Řekněte,
že tu starších spodků právě nemám, ať si tedy
vezme tohle náhradou.«

Služka vpadla nejdřív do rukou Fry
skejřovi. Bez dlouhé úvahy mu dala všecky
věci, když Pryskejř slavnostně prohlásil, že to
jistě milostpán posílá jemu. Vždyť prý si taky
říkal o kus starého šatstva. (Šibal měl již za
práci peníze v kapse, Horlivec odcestoval a —
dnes právě se měli dělníci rozejíti.) Katastro
fální však bylo, že Pryskejř vpadl zase do
rukou Lojzovi dřív, než si mohl kusy oděvu
před jeho zrakem uschovat.

»Hele, hele, strejče, vy si toho nesete a
a — já nic. Jak pak to přijde? Říkaljsem si
o kalhoty — a teď takové nadělení jinému.«

Snad to patří tomu, kdo si říkal o kalhoty,
porovnejte se samic, řekla služka suše a zmizela.

Ale teď nastala strašná hádka, která pře
cházela v zápas. Dělník Sovka snažil se vášeň
krotit, ale když Lojza proti němu zvedl sekeru,
ustoupil do síně. Veliký křik vyvolal z domu
paní Horlivcovou. »Lidičky, lidičky, pamatujte
se; co to vyvádíte?« začala klidnit, když již
starý Buřil krvácel.

vjá bych se mezi ně, milostpaní, ani
mnoho nepletle, prohodil Sovka. »Všickni tři
jsou neurvalci, kdo se mezi ně přimíchá, na
toho se oboří všichni. Snad se teď potrestají
sami za všecky násilnosti, kterých napáchali
proti jiným.« »Já, takový poctivý člověk“, křičel

Pryskejř, »a teď se mám dát otloukat?«
»Pěkně poctivý — dvakrát už v kriminále

pro polní pych«, houkl Lojza.
»Ale ještě mne nezavřeli pro veřejné ná

silí jako tebe , sipěl Pryskejř.
»Protože, strejče, při vašich rvačkách ne

byli četníci.« ,
. Kampaň u Horlivce skončena; kromě
čz odnesli si tři dělníci ze dvora notné

ule.
»Ti se dlouho na sebe hněvat nebudou«,

usmál se Sovka. Jeden za osmnáct a druzí bez
dvou za dvacet.«

Ve čtvrtek na to ve výčepu všichni tři
si přiťukávali na bratrství. „A jen pij, hochu,

ať něco aspoň v mládí užiješ“, přikyvoval hlavou starý, když Lojza zvedal sklínku s bez
barvým mokem.

Z okna závodu Horlivcova bylo dobře do

výčepu vidět. »£o je věru zvláštní , divila se
paní, »jak rychle se ti tři lidé smířili. Už jsem
myslila. že ten svár zaplatí někdo životem.«

-To je jednoduché, milostpaní , ozvala se
služka. Sám Sovka mi vysvětlil, jak to všecko
skončilo. Měli všichni tři trochu v hlavě; když
se jim po křiku a zápase krev trochu uklidnila,
prodali darované šatstvo a řekli si, že stržený
obnos propijí rovným dílem. Tyhle lidi sotva
kdo oblékne do slušnějšího šatstva. Ani by
v tom nevydrželi... *

A do sadu houkala vichřice, která rvala

posledné listí se stromů. Celá hejna žlutavýchistů divoce vířila nad střechou, vítr hučel a
hvízdal smutnou melodii, jako by chtěl ně
koho doprovodit ke hrobu. Konečně tři ubo
žáci nejistým krokem vystoupili z výčepu a do
větru se mísil jejich chraplavý zpěv. — Také
podzimní listy, podléhající snadno vichrům
vášní. 'ředčasný podzimživota, naděje v lepší
život zašlapané tak, jako narudlé listy v chlad
ném bahnisku..... Vřískavý zpěv se ztrácel
v stupňovaném hučení větru, který brzy pře
hlušoval a rval všecko.

>Taková podívaná jest sinutnější než po
hřební průvod , vzdychla paní a zahléděla se
raději na jasnou hvězdu, která na východním
nebi plála jasně jako třpyt démantu.

Právě vyšel

© Kalendář ©
duchovenstva
českoslovanského

na rok 1915.
Vkusně vás. za 3 K, poštou K 3-10.

Na objednávku obratem zasílá

Družstevní knihkupectví
v Hrado! Králové, Adalbertinum.

K třicáté ročníci úmrti Douchova. Letos
8. listopadu bude tomu třicet let, kdy vydechl
naposled šlechetný, obětavý vlastenec, kterýpři
veliké hmotné bídě stal se neúnavným propa
gátorem české osvěty. František Doucha (1810
1884), kněz deficiont, náležel k nejpilnějším
našim pracovníkům literálním v prostřed minu
lého století. Sepsal na stu prací slovníkářských,
knihopisných, theologiciých a paedagog.ckých,
Jako básník nevynikl sice bohatou fantasií, za
to však jemným vkusem. Jen čtyři léta mohl
setrvati v duchovní správě ubožák zdraví pod
lomeného. Pak se oddával bystrý a velice učený
kněz zcela práci literární. Koncem let padesátých
onemocněl těžkou písařskou křečí a od tó doby
psal rukou levou, jen aby národu prospěl. Jsa
neobyčejně rutinovaným znalcem různých ja
zyků, překládal z básnictví lužických Srbů, z
ruského Puškina, z polského Mickiewicze, z an
glického Shakespeara (9 dramat), Byrona, z ital
ského Danta, Petrarky, z francouzského Huga
atd. Věru náležel mezi nejučenější vrstevníky.
Z práce velice houževnaté a od veřejnosti pro
vázené velikým uznáním, mohl ei Doucha přece
jenom zjednati obstojné příjmy, kdyby so byl
o svá práva hlásil. Ale jemnocitný. plachý jeho
duch spokojoval ge 8 nejmenšími almužnami,
pokud mu byly poskytnuty bez jeho vlastní
žádosti, tak že trpěl velikou nouzi až do emrti.
Podjímal se nejobtížnějších prací literárních na
tom poli, které bylo od dobře situovaných inte
ligentů českých zanedbáváno, jen aby vyplnil
nejcitelnější mezery v čeakém písemnictví. Věru
nejčestnější pamět zaslouží muž. který za osob
ního velikého strádání vetoupil do prvé řady
učitelů národa a přičinil se tolik o ušlechtilý
pokrok českého lidu! Takých obětavých, ide
álních duší jest zapotřebí malému národu stále,
má-li plniti dobře své poslání u prostřed ná
fodů velikých.

Věstník české strany křesťansko-soci
úlsí v Čechách. Oslava Nejvyšších Jmenin Jeho
Veličenstva. Doporučujeme všem stoupencům
české strany křesťansko-sociální, aby dne 4. října
vyvěsili na svých domech také prapory "v bar
vách našeho panovnického domu (jsou to barvy
červená-bílá-červená). Kdo nemá vlastního domu,
vyvěe aspoň z oken svého bytu malé prapo
rečky v barvách panovnického domu. V ny
nější pohnuté době válečné jest obzvláště vhodno,
abychom my Čechové okázale osvědčili, že osud
trůnu Habsburského Rakouska i zemí koruny
Svatováclavské jest osudem, ať se stane cokoliv.
Že se naši stoupenci horlivě a příkladně sú
častní prosebných pobožností, které nejdůstoj
nější episkopát na den 4. října ustanovil, rozumí

-samo sebou. — K-rabezpečení s zlepšeníbu
cnosti strany jest potřebí soustavné drobaé

organisační práce dle plánu, který schválil náš
vážený úřadující místopředseda Magre Dr. Kordač.
Je to práce rozpočtená na čtyři měsíce, dosta
ne-li se sekretariatu ochotné podpory všech
našich předních stoupenců, hlavně z kruhů ve
ledůstojného duchovenstva. Není to lěčká práce,
jen ji třeba vykonat.V menším okrsku postačí
jedna hodinka k napsání žádanóho, v okresu
dva, tři večery a již bude straně velmi dobře
poslouženo. Bez provedení této nutné organi
sační práce marné by byly naše zápasy při
volbách. Prosíme všechny stoupence, kteří ze
svkretaristu dostanou cirkulář s příslušnou or
ganisační přílohou; by tu malou práci laskavě
00 nejdříve vykonali a vyplněnou přilohu brzo
vrátili. Jednotná, ochotná práce přinese nám
v budoucnu toužené ovoce vítězství.

K statistice darů na válečné účely.
»Christlich-sozia'e Arbeiter Zeitung« v čísle 39.
vypočítává, že by se dalo daléko více dělali ve
prospěch raněných a jiných, kteří obětavěnesou
nejvotší břemena doby válečné. Vo Vídni již
roku 1912 bylo 3809 milionářů, tedy lidí, jichž
roční příjem činí přes 40000 korun. Na příkl.
přes 40.000 K až do 220.000 K bralo ročně
3519 osob, kteří dohromády měli důchod 271
milionů 922000 K. Přes 230.000 K až do 7 set
tislo K 232 osoby (úhrnem 80,750.000 K), přes
710.000 K až do 27,080.000 mělo 58 osob; cel
kový důchod těchto ojedinělých boháčů obnášel
100,720.000 K. Tedy 3809 osob mělo roční dů
chod přes 453,392.000 K. Tak zjištěno na základě
úředních dat. Kdyby každý ten boháč věnoval
ze svého ročního příjmu jen pět procent pro
úlevu těm, kteří jsou válkou direktně postiženi,
pak by se sebralo skoro 23 milionů korun. Při
tom by úbytek sotva pocítili. Za to však chudí
lidé, kteří ochotně obětují často více než pět
procent svých příjmů, cítí každý vydaný haléř
více, protože darují to, čeho sami těžce mohou
postrádati, i při ekrovném živobytí. Kněží, děl
níci a jiní lidé s malými důchody i ve Vídni
dávají, co mohou. Nuže, bohatí finančníci v po
měru k svému jmění měli by jíti stejným kro
kem za nimi, protože vojsko hájí také jejich
veliký majetek. Rakouské úřady uznale oceňují
obětavost drobného lidu a zcela správně dbají
o to, aby v dubě, kdy jední mnoho vydávají,
druzí se neobohacovali nemírně právě na účet
situace válečné. »Fremdenblatt« na př. 23. září
sděluje, že veškeří poplatníci mají býti následkem
zvýšených nákladů válečných uchránění před
takovými břemeny, která jsou způsobována zvý
šeným ziskem vojenských dodavatelů. Vojenská
správa pronáší názor, že by se měli vojenští
dodavatelé z vlasteneckých důvodů spokojiti 8
menším ziskem se zřetelem na daleko větší
počet oněch státních občanů, kteří místo zisku
nesou břemena. Jestliže tedy stát sám pečlivě
rozlišuje a nepřeje si zatížení zbytečné, jestliže
atát stará se systematicky o rodiny vojínů, nechť
také milionáři poskytnou dobrovolně pomoc při
měřenou! Právě u nich by se měl uplatniti duch
vlastenecký v přední řadě, protože svůj maje
tek nastřádali buď jako státní dodavatelé a vě
řitelé anebo aspoň za dlouhé doby míru pod
blah:-volnou ochranou státních orgánů.

Monumenta historica Socletatis Jesu, sbírka
dopisů, listin, denníkův a pod., zaujímají 47svazků,
40.000stran, ačkoliv obsahují dosud pouze památky
prvého období, doby založení; poslední z 9 spo
lečníků sv. Ignáce, N. Bobadilla zemřel 1590. Dílo
připravováno bylo, jak A. Huonder ve Stimmen a.
M. Laach (1914, 470) sděluje, sbírkou Cartas de
Santo Ignacio de Loyola (vyd. 1874—1889),842 li
stu kromě jiných památek, a Constitutiones Socie
tatis Jesu latinae et hispanicae (1892), kolem jejichž
vydavatelstva | skupila se v Madridě od r. 1893
družina pro vydání oněch Monument vůbec. Jak
podotčeno, obsahuje těch 47 svazků pouze památky
o začátcích řádu, a těmi má též ještě vyplněno
býti dalších asi 10 svazků, nehledě k tomu, že čin
nost misijní bude nutno zvláště zpracovati. Že tak
ohromná látka byla napsána, vysvětluje se jednak
tím. že zakladatel Tovaryšstva přísně dbal o to,
by odevšad přesné zprávy — týdně, měsíčně,
čtvrtletně, ročně, dle vzdálenosti — do římského
ústředí byly podávány a sám jako pravý generali
simus na vše strany rady a rozkazy uděloval —
i 30 dopisů denně psal nebo dal psáti dle svých
pokynů — jednak tím, že v prvních družinách byli
členové vědecky vzdělaní, kteří hodnotu písem
ních záznamův uměli oceniti; že blízkost kurie
římské a styky s panovnickými dvory nebyly tu
beze všeho vlivu, lze také předpokládati. A že se
z památek těch přese všechny bouře tolik zacho
valo — mnoho zajisté také vzalo za své — to při
čísti lze jednak vlastní péči údů samých, jednak
dvcrskému archivnictví, které i při zabavování pa
mátek těch do jisté míry šetřilo, již z důvodů vý
zvědných. Vzhledem k poměrům v německé říši,
odkud jesuité jako řád zákonem z r. 1872až dosud
jsou vyloučeni, podotýká Huonder na u. m. že z
uveřejněných památek, jež celý vznik Tovaryšstva
do nejmenších podrobností odhalují, zcela jasně



výsvítá, že řád jesuitský nebyl původně a schvál
ně založen proti protestantismu; že s ním hlavně se
utkal, vyplynulo z poměrů časových. Mimochodem
bůdiž ještě dodáno, že vydavatelská družina Monu
ment sestává hlavně z učenců španělských, jimž
ovšem pomáhají učenci řádu celého.

ZÁLOŽNY

Váladyna knížky44 98
an výnověnídj ona vklady střá

Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratoria.

Organisace dělnictva. Jindřich Pesch vydal u
Herdera veliké dílo »Lehrbuch der Nationalokono
mie«, kterého díla vyšly dosud tři svazky. Čtvrtý
poslední dil teprve vyjde. Ve třetím svazku pro
jednává Pesch organisace dělnictva ve všech stá
tech světa, vyjma Německo. Pesch doznává, že
stát má doplňovat,.co organisace vlastní silou vy
tvořují. Pesch chce, aby výrobci se organisovali
osobně bez sloučení výrobních prostředku. Pro

"jednává zevrubně staré středověké cechy, moderní
nová společenstva, obchodní komory, zemědělská
sdružení a konečně organisace dělníků a podnika
telů. Vedle jmenovaného díla Pesche vyšlo v Ně
mecku druhé dílo o témže předmětu, Kuleman:

-»Die Berufsvereine<, 3 svazky za 30 marek. Kule
man vyličuje dělnické organisace v Anglii násle
dovně: Anglie jest zemí, kde kapitalism nejvíce se
rozvinul. Následkem toho i dělnictvo zde záhy za
ložilo si odborové organisace, které sloužily na
mnoze dělnictvu ostatních zemí za vzor. S počátku
rozbíjelo dělnictvo stroje, za kteréžto zločinyvlá
da anglická vinníky krutě stíhala. Dělníci byli orga
nisováni ve spolcích místních, které se pak spojily
v jeden svazek pro celou zem. Záhy museli celou

-agendu těchto spolků vésti placení sekretáři. Fi
nanční prostředky dělnických organisací sloužily

potřebnými prostředky k živobytí. Platily se znač“
né členské příspěvky, aby členové se ze spolku
nerozutekli. Takto se vytvořila zvláštní kasta do
bře situovaného dělnictva, která vylučovala ze
svého středu dělnictvo chudší. Aby pokladny spol
kové byly dobře naplněny, vyhýbalo se organiso
vané dělnictvo úzkostlivě všelikým stávkám. Nej
starší organisací v Anglii jest organisace strojní
ků, která byla založena r. 1859.Spolková pokladna
měla r. 1861 majetku 1,800.000 K našich peněz. Po
tom se organisovali stavební dělníci a ostatní děl
nictvo dle oboru výroby. Veškeré odborové orga
nisace měly své ústředí v Londýně. Tajemníci
těchto organisací byli ve spojení, které mělo ná

-zev >»junta«.Vůdcem jich byl Allan, který vypra
coval pro veškeré organisace vzorné stanovy. An
glická vláda vydala r. 1871 zákony »trade union
act<, kterými se dělnictvu zakazuje státi nastráži
ve stávce a všeliké jiné přemlouvání pracujících
dělníků. Požadavky Shodinové práce a minimální
mzdy objevily se v anglickém dělnictvu velmi zá
hy. První organisace dělníků zemědělských v An
glii byla založena r. 1870. Přihlásilo se 100.000
členů. Ale organisace ta dlouho nežila, poněvadž
členstvo bylo po venkově příliš roztroušeno. Proti
tomuto dělnictvo poškozujícímu zákonu uspořádalo
anglické dělnictvo každého roku tábory. Násled
kem toho vydala vláda r. 1874 doplněk »criminal

-amendement bill<, kterým byla připuštěna bez
„trestnost porušení pracovní smlouvy se strany děl
nictva. První továrník, který se ujímal chudších
neorganisovaných dělníků anglických, byl Karel
Booth. Též spisovatel Jindřich Georges a Hyndman
činili tak ve svých spisech. Proti organisacím bo
hatých dělníků, kteří jsou organisováni ve zná
mých »trades unions«, jsou nádeníci organisování
v t. zv. »fabian society«. R. 1889 vypukla vLon

-dýně veliká stávka přístavních dělníků. Vůdcové
stávkařů John Burns a Tom Mann sebrali v obe

„censtvu za krátko půl milionu korun podpor. An
-glické dělnictvo vydalo heslo, že nutno cestou 0
pravných zákonů pracovati na ozdravění sociál
ních poměrů dělnictva, pravý tedy opak toho, co
hlásali vůdcové děmictva Marx a Bebel v Němec
ku, kteří štvali dělnictvo do proudů revolučních.

R. 1897 prohráli strojníci angličtí velikou stávku.
Tato prohra velice zkrušila stavovskou hrdost an
tických dělníků, kteří dva roky pozdějizaložili

n všeobetnou organisacidělnickou.do kteréraří přístip i dělníci nekvalifikovaní. Tento vše
„obecný svaz dělnícký má název >Oeneral federa
tion of trades unions<. Dělnické organisace v An

glii mají dvoje názory na otázku sociální. Jedny
jsou přívrženci divokého revolučního socialismu,

druhé jsou toho názoru, že sociální nápravy nutno
zjednati cestou mírnou opravným zákonodárstvím
sociálním. R. 1911 bylo v Anglii 1168 dělnických
odborových organisací, které měly tři a půl mili
onu členu. Nejsilnější je organisace přadláků, kte
rá čítá 55.000 členů. (Věstník katol. duchovenstva.)

Ujměte se slrotků! Statisíce krajanů našich,
otců rodin, zmužile bojuje na rozsáhlých bojištích
rakouských a nejeden z nich vykrvácí daleko v
kraji neznámém, co zatím malí sirotci po něm naří
kati budou v naší vlasti. Těchto malých ubožáčků
chce ujati se spolek »Serafinské dílo lásky< na zá
chranu mládeže českoslovanské v Čes. Budějovi
cích. Protože však příjmy naše jsou jen skrovné.
obracíme se na širší naši veřejnost o pomoc, každý
sebe menší příspěvek bude nám vítán. Hlavním
naším příjmení je malý náš časopis »Záchrana mlá
deže« s dětskou přílohou »Mládeži českoslovan
ské«, na něž obé předplácí se ročně pouze 2 K 40 h.
Vydali jsme též úhledné dětské kapesní kalendáří
ky na školní rok 1914—15 po A) hal., jež zasíláme
5 výtisků po I K franko. Vše račte adresovati: Se
rafinské dilo lásky v Čes. Budějovicích.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.

Za válečného ruchu.
Císař u ráněných. Jeho Veličenstvo po

kračoval v pondělí odpoledne v návštěvě raně
ných a navštívil spolkovou reservní nemocnici
Červeného kříže ve Vídni, která jest asi pro
500 raněných. V důstojnické síni vyptával se
důstojníků, kde a kdy byli raněni, zda cítí ještě
bolesti, jak se jim nyní daří a několikráte se
objevila v očích Jeho Veličenstva při vypravo
vání důstojníků . slza soustrasti. Moonář, který
neobyčejně svěže vypadal, mluvil v důstojnic
kých sálech německy, maďarsky, italsky,polsky
a česky. Poručík Mudrich, který přišel střelnou
ranou © ruku, přednesl mocnáři prosbu, aby

Veličenstvo co nejblahosklonněji prosbě vyho
věl. Pak odebral se Jeho Veličenstvo do I. po
shodí a vstoupil do několika pokojů pro muž
stvo. I tu přistoupil mocnář k loži každého
jednotlivého muže, vyptával se ho láskyplně a
co nejdobrotivěji na jeho poranění. a jak se mu
daří, a zda cítí ještě bolesti. — Na to se ode
bral mocnář ještě do pokojů, v nichž leží těžce
ranění. ©Vojíni odpovídali na otázky Jeho Veli
čenetva. Když moenář pokoj opouštěl. shromáž
dili se na chodbě a na schodišti lehce ranění
a rekonvalescenti z celého domu. Hluboce se
ukláněli Jeho Veličenstvu. Moenář jim přívětivě
kynul. Jeden těžce nemocný chtěl se za každou
cenu nechat donésti v nosítkách na chodbu,
aby spatřil svého olsaře. Jeho přání bylo vypl
něno a Jeho Veličenstvo hluboce se k němu
skloniv. prodlel u něho dlouhou dobu. Vojín
moonáři mohl Hei, jak vrouoně ho těší, že
spatřil přece svého císaře. Jeho Veličenstvo pro

: hlédl si také ještě druhý operační eál a opustil
po téměř jednohodinném pobytu dům, vysloviv

| svou nejplnější spokojenost. Mezitím dostavilo
1 se před dům na tisíce obecenstva, které moc

náře vstupujícího do vozu vítalo burácejícím
provoláváním slávy.

Rekovní češti vojíni. »VNeue Frei Presse«
oznamuje Roda-Roda vyznamenání tří českých
vojínů. Zlatou medaili za statečnost obdržel
vojín 98. (vysokomýtekého) pěšího pluku Král,
jenž dobyl s několika druhy obce Majdan-Kelce
proti daleko silnějšímu nepříteli, a zapáliv
usedlost tamější. zajal 60 Rusů. — Stříbrnou
medailí I. tř. byl vyznamenán praporní trubač
Žurek 18. (královéhradeckého) pluku, jenž
převzal velení oddílu. vůdců zbaveného. dobyl
střeleckého zákopu a pobil jeho nbhájce. —
Téhož vyznamenání dostalo se vojínu 21. (čá
slavského)pluku, Jos. Kašparovi. který svého
setníka chránil vlastním tělem proti nepřátelské
palbě. — Až dosud byly přídavky, s těmito
medailemi spojené, vypláceny dle hodnosti vy
znamenaných vojínů Od 1. října bude každý
majitel zlaté medaile bez rozdílu hodnosti do
stávati až do emrti 90 K měsíčně, majitelé stří
brných medailí I a II. třídy po 16, resp. 7 K
měsíčně.

Ferdiš Juriga o potřebách doby válečné.
Jeden z nejobětavějších vůdců slováckého lidu,
kněz Juriga. navrhuje, aby prošpurská stolice u
vlády vymohla vojenské přirážky na nádhérné
předměty dámské módy a©a jiné věci luxuri
osní: nechf se vypíše zvláštní přirážka vojenská
na důchod přesahující 5000 K ročně a na jmění
větší než 25.000 K. Doba výčepu lihových ná
pojů budiž velice obmezena. V každé obci má

se zříditi lidová kuchyně pro hudinu, kdež. by
se prodávalo jídlo za cenu výrobní. Budiž p>
staráno o nezaměstnané přidělením nezbytných
polních prací. Pro případ epidemické nemoci
má stolice vydati zdarma poučný leták o po
třebné ochraně ve všech řečech, kterých se ve
stolici užívá. Ať se v každé obci utvoří dětská
opatrovna pro ty dítky vojínů, jichž matky mu
sejí mnoho pracovali. Veřejný pořádek nechť
udržují rozmnožené sbory hasičské. Buďtež
e dvojnásobnou přísností trestány pokusy 0
zneužilí žen těch mužů, kteří odešli na pole
válečné. Odporučovalo by se též, aby do seznamu
voličů byl bez výjimky zařaděn takový občan,
který obětavě chrání vlast na bojišti. Poněvadž
na velikém hrdinství pluku košického a pre
špurského značnou částí podíl brali Slováci,
nechť jsou v těch stolicích odměnění rozmno:
žením práv mateřské řeči na školách obecných
i středních.

učinek rakouských mot rových baterií
při ostřelování francouzské pevnosti Givetu líčí
zpravodaj berlínského »Lokalanzeigeru« v ně
meckém hlavním stanu takto: Nic nedovede
znázorniti spoustu, způsobenou velikými ra
kouskými motorovými bateriemi na vzdálenost
asi 8 km. Nikoliv ařícené zdi ani bez ladu a
skladu rozmetané části půdy a sklepa, nikoliv
kusy vyříznuté z masivního kamene jako z másla,
ani řada souvislých střech pokrytých ještě bři
dlicí, ale hřmění těchto prekajících potvor, zvící
muže, bylo prý tak děsné, že, jak francouzští
důstojníci věznění ještě v Givetu vypravovali,
všecka síla k odporu selhávala. — A zpravodaj
»Vosa. Zig.« zaznamenává výpověď jistého fran
couzského vojenského lékaře, jenž vypravoval,
že dvou vel kých děr, vyhloubených rakouskými
granáty do země, mohlo býti použito bez další
práce jako hromadných hrobů pro padlé. —
Rakouské motorové baterie ovládají tou dobou
pevnost Verdun a není divu, ž3 Němoi proro
kují pevnosti blízký pád.

Milosrdní Bratří ve službách humanity. Ve pro
spěch nemocnice Milosrdných Bratří, kde je umí
stěno na 400 raněných, bylo včera uveřejněno pro
volání, které obsahuje výzvu, aby 20 dobrodinců
věnovalo po 1000K na postele a prádlo, kterého je
v nemocnici nedostatek. Mezi nejprvnějšími do
brodinci, kteří na výzvu věnovali 1000 K, je první
nejvyšší hofmistr kníže Montenuovo s chotí.

Úvěrní družstvo Elišká
zapsané společenstvo s r. 0.

v HradociKrál. Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výhodnějších. Vkusné střádanky.P O SOON

Zdatné úředníky hospodářské a lesnické
všech kategorií doporučuje zemědělské oddělení
Zemského ústředního ústava prácev Hradci
Králové zcela bezplatně a ochotně. Má vzá
znamu velký počet dobrých uchazečů: P. T. páni
majitelé i nájemci panství, statků, jich eprávy
a lesní úřady, jakož i všichni uchazeči bez
zaměstnání se žádají, by v každém případě po
třeby se na zemský ústřední ústav práce
v Hradci Králové obraceli.

O
Cirkevní věstník.

Vrchnopastýřské pořízení v př.činějme
nin Jeho Veličenstva. Z vysoké a úctyhodné
strany dán byl právě podnět, aby letos den jme
nin Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva,
připadající na neděli 4. října, v celém mocnář
ství zasvěcen byl modlitbám za Jeho Veličen
stvo a vlast v ten způsob, aby po mši sv. ve
všech chrámech Nejsvětější Svátost po celý den
vystavena a pobožnost večer požehnáním ukon
čena byla. Vyhovujíce 8 radostí podnětu tmu,
očekáváme důvěrně. že důstojné duchovní sprá
vy dle možnosti pobožnost tuto 4. října konati
budou. Nebylo-li by možno pro krátkost času
pobožnost tu v kostele ohlásiti, budiž na dve
řích kostela, po případě i pomocí školní mlá
deže v osadě oznámena. Z biskupského Ondi
nariatu v Hradci Králové, dne 26. září 1914.
+ Josef, m. p.

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou
pp: Jos. Dubec, administrator za faráře ve Stře
nici. Jos. Šorm,kaplan v Jaroměři, za faráře do
Kaňku. Antonín Hejzlar, farář v Křižlicích, za
faráře do Chlumu. Karel Průcha, kaplan v Lom
nici, za kaplana do Hořic. Dr. Bedřich Augustin,
z vyššího ústavu sv. Augustina z Vídně, za ka
techetu na dívčím lyceu v Hradci Král. Emil
Kašpar, koop. v Pohledu,za administr. in spirit.
v Borové. Jan Beneš, kaplan v Borové, za ka
plana do Pohledu. Frant. Mimra, kaplan v No
vém Městě nad M. za kooperatora do Kuklen.
Frant. Hruban, kaplan v Třebechovicích, za ka
plana do Přepych. Josef Kava, kaplan v Přepy
ohácb, za kaplana do Třebechovic. Jos. Jahoda,



kaplan v Zišelicích, za kooperat. do Oubyslavio,
Frant Peterka, koop. v Oubyslevicích, za koop.
do Zruči. Neomysté: pp. Václav Jančík za
kaplana do Nového Města n. M. Jan Kamitz za
II. kaplana do Trutnova. Jindřich Rdoker za
kaplana do Opatova. Rudolf Neumann za koop.
do Kunštatu. Jos.Dohnal za koop. do Losenic.
Maxmilian Beran za kaplana do Dobrušky.
Uprázdnila se fara v Křižlicích,patronatu

ženské matice od 1. října 1914.
Instalace. Dne 27. září o půl 10. hod.

dopol. inetaloval v kathedrálním chrámu sv.
Ducha nového kanovníka vsdp. Antonína
Hrubého vsdp. gener. vikář a kapitol. děkan
Msgre Dr. Jan Soukup. Po »Veni sanote« a pří
slušných modlitbách nový kanovník proslovil
řeč, v níž (jak obvykle) vyložil dosavadní běh
svého života. Pak promluvil vřele a vzletně in
stalator a ke konci srdečně přál novému členu
kapitoly hojnost Božího požehnání. Dp. archi
vář V. Bayer přečetl dekret, v němž oznámeno,
že na základě jmenování Jeho Veličenstva J.
Exo. nejdp. biskup uděluje instalovanému ka
novnictvu prebendu. Následovala předepsaná
přísaha nového kanovníka, načež instalátor mu
podal pořadem insignie kanovnické hodnosti,
Na kůru zapěno »Te Deum«, nový hodnostář
přijímal od přítomných členů kapitoly »osoulum
pacis«. Pak celebroval vadp. A. Hrubý slavnou
mši sv., při níž na kůru byly předneseny zda
řilé zpěvy. »Ave Maria« (skladbu p. řed. kůru
Wůinsche) s osvědčenou dovedností zapěla pí.
Kořínková. — K instalaci kromě četného kněž
stva sešli se zástupoové zdejších úřadů a škol
a značný počet jiných věřících. Mile dojímalo,
že k významné slavnosti se dostavil netoliko
nynější celý personál Biskupské tiskárny, nýbrž
i několik těch, kteří pod správou vdp. Hrubého
dříve v tirkárně pracovali. (Dva bývalí sazečí
této tiskárny dostavili se ve vojenském obleku.)
Několik zaměstnaných sazečů jakož istrojmistr
jsou v závodě po celou dobu jeho řiditelování,
Jistě pečlivý řiditel závodu s povděkem patřil
na to, jak zvláště dělnictvo svou účastí dokazuje,
že si váží jeho svědomité práce a starostlivé
péče o zaměstnané. [ my připojujeme upřímnou
gratulaci k blahopřání přečetných přátel p. ka
novníka a voláme: S Boží pomocí na dlouhá léta!

Velká pouť. Na svátek sv. Václava ma
riánské družiny při kostele Panny Marie pořá
daly prosebný průvod k Panně Marii Rožberšské.
V kostele měl poutní kázaní vdp. superior P.
Pold S. J., na Rožberku pak dp. J. Havelka,
kaplan pouchovský. Účastníkův bylo několik
tisíc, mezi nimi neobyčejně značný počet mužů.

Do I. ročníku kněžského semináře dosud
došlo 37 žádostí.

Kvinkvenální zkoušky letošní začínají
6. října (v úterý) ve 2 hod. odpol v kněžském
semináři.

Vyznamen ní vsdp. dvor. rady Dra Fr.
X. Kryštůfka. Vysoce zasloužilýtento ofrkevní
historik při vstupu do trvalé výslužby obdržel
od Jeho Veličenstva komturský kříž řádu Fran
tiška Josefa. Srdečně gratulujeme.

Zprávy
místní a z kraje.

Další přspěvky na Červený kříž a
spolky pomocné zaslaly bisk. konsistoři: farní
úřad v Křižlicích 6 K, z farní osady v Trh. Ka
menici: kostelní sbírka 15-86 K, dary: p. Fr.
Pilný, starosta 2 K, obec Trh. Kamenice 10 K,
p. Fr. Šmabel, obohodník 10 K, farní úřad 15 K,
p. Jar. Hořejší, učitel 2 K, pí Antonie Alivčová,
choť učitele 2 K, p. Viktorin Tláskal, mistr
řeznický 2 K, rodina Bačkovských a Bezberových
2 K, p. Ant Kopecký, mistr kolářský 140 K;
Hořický vik. úř. v Mlázovicích III. sbírku 80*34 K,
IV. sbírku 30 K; nejmenovaný typograf bisk.
knibtiskárny v Hradci Králové 50 K; děkanský
úř. v Dobrovicích od poutníků Staroboleslavských
12 K, Politická družstvo tiskové sv. Jana Nep.

predaj Králové 100K, děkanský úřad v PolnéK.
Zdražování. I v našem městě pomýšlejí

kruhy interesované na to, jak by se dalo zá
konitým způsobem čeliti zdražování, aniž by

"se tím ublížilo nemajetným výrobcům a pře
kupoíkům. Uvažme, že mouka se prodává již
po 60 až 62 haléřích, kilo ohleba za 40 až 42h
w době, kdy rolník prodává cent pšenice nej
"výše pouze za 87 K. Jestliže někteří vytýkají,
že pekaři nyní prodávají 5 housek za 20 h,

elyšíme naopak toskr pekařů, že při drahotěmouky vede se jim hůře než v čase nedávném.
Někteří mistři pekařští docela prohlašují, že za
stávajících poměrů přestanou póci. Zdražování
tedy nezaviňují ani rolníci ani pekaři. Nutno
tedy při luštění ožehavé otázky. zdražování
sáhnouti hloub. Brněnská obchodní komora sdě
lila, že pšeniční mouka č. 0 před válkou se

rodávala po 42 až 44 hal, nyní všakaž po 60 h.
roto na místech kompetentních rakouské ko

mory požádá, aby se stanovily maximální ceny

pro výrobce, velkoobchod a mlýny dle opětov
ných návrhů hospodářských korporací. Komora
se také usnesla, aby příslušné deputace promlu
vily také o vyhánění cen u jiných potřeb a
prostředků životních, -skož i o zostření plateb
ních podmínek v různých odvětvích. Taková
vysvětlení jistě přijmou ministerstva s povděkem
a učiní příslušné kroky. Uvažme spravedlivě,
jak jest v době nynější dělníku, který práci
nemá, aneb vydělá denně 2 až 3 K, máli pěti
neb vicečlenou rodinu! Kdyby každý člen snědl
denně jen kilo chleba po 42 hal., co zbude ta
kovému chuďasovi na otop, nájem, ošacení atd.?
Jako v zájmu státu samého se dbá o obmezení
počtu nezaměstnaných, tak také za týmž účelem
dlužno včasně regulovatí ceny požívatin. Zde
je potřebí nápravy rychlé!

Z obecní zastavárny královéhradecké.
Dražba říjnová 1914 v zastavárně královéhra
decké vzhledem k ustanovení cís. nař. z 13.
srpna 1914ř. z. 8.216 vůbec se nekoná

Sbor profesorský c. k. reálky v Hradci Králové
usnesl se věnovati dobrovolně 1 proc. ze svého služného
každý měsíc po dobu trvání války »Červenému kříži«.

Valná hromada stavebního družstva „Sa
mostatnosti“ odbývána bude v pondělí dne 19.
října o 8. hod. večer v restauraci Adalbertina
(v přízemí). Na programu jest rozpuštění spolku.
Zádají se proto P. T. páni členové, by se všichni
této schůze súčastnili.

Na stavbě měst. elektrárny bylo »nej
nutnější věcí« pracovati v den předního patrona
království českého, jako by přibráním jedné
nebo dvou z celé řady nezaměstnaných sil ne
mohla se stavební práce obmeziti na dni všední.
Venkované z okolí, u nichž zachován sváteční
klid, kritieovali ten zjev jednomyslně a správně.

Umrt.. Věren jsa své povinnosti na poli
válečném, padl 19. září na jižďím bojišti p. K.
Štěpánský, nadporučík 22. pěš. pl., jsa střelen
kulí do hlavy. Čestná mu pamět!

Květinový des. Zemekáválečná pomocná
úřadovna oslaví dne 4. října t. r. den Nejvyš
ších jmenin Jeho Veličenstva oísaře a krále
Františka Josefa I. uspořádáním květinového dne.
Z výnosu dne toho má připadnouti polovina
bumanním účelům válečným (ošetřování ra
něných, podporování rodin povol. branců, jakož
i pozůstalých po padlých bojovnících) a druhá
polovina nouzové akci ve prospěch nezaměst
naných. Prodej květin na náměstí a v ulicích

becenstvu královéhradeckému, jež vždy rádo ko
nalo skutky humanity, kdykoliv se na ně ape
lovalo, vznášíme snažnou prosbu: Neuzavírejte
nikdo srdce svého před nejušlechtilejším z citů
lidských, pomozte každý dle své možnosti hřiv
nou svou ubohým a trpícím svým bližním, po
mozte každý zmírniti jejich strasti a bědy! Od
měnou bude vám hřejivé vědomí vykonaného
dobrého skutku!

Podpůrná akce zahájená ve prospěch
odšté psého dámského sp'lku Červeného kří
že v Hradci Krslové. (Pokračování). I. Prádlo,
látky a různé předměty pp. ppí. I.: Setníková
Eisnerová 12 ručníků, 24 kapeeníků. Eisner O.,
kantor 2 prostěr., 1 polštář a 2 posl Eienerová
6 prost. Enšpengrová 1 polšt., 2 povlaky. Fische
rová Fr. 18 m., 6 ponožek. Feimer Fr. 12 ka.
pesníků. Faitová starší prádlo. Rid. Ferová 3
košile, 3 spodky. Faltým starší prádlo. Fialová
P. různé prádlo. Zvěrol. Fišlová balík látky.
Fischer Frant. 4 košile,4 spod., 1 triko, pantofle.
Dokt. Fischerová 1 župan, 2 kalhoty, 1 krab,
kartáč. na zuby, 2 knihy, 10 košil, 6 apodků, 2
střevíce, 12 ponož. Fiedlerová B. 4 kusy prádla.
Dr. Geduldiger B. 3 prostěradla. Gottliebová 9
košil, 11 spodků. SI. Gustova st. A. prádlo ko
šile, spodky, kapesníky a ponožky. Gutová,
obchod. různé prádlo. Gansová 5 spodků,
2 košile, starší prádlo. Dokt. Geduldigrová
starší 2 košile, 3 ponožky a papuče. Pa
pírník Hájek "200 obálek. Holý Václ. 7 košil
Hanušová P. 4 koš., 3 prost., 5 koš., 1 spodky,
4 ponož., 3 m. látky, cigarety a čaj. Hanušová
1 kapuci, Skošile, 2 spodky, 4 polštáře. Hering 4
košile. Hanušová-2 bal. sirek. Hovorková různé
prádlo a 5 K. nid. Hanělová různé prádlo. Se
kretář Huráň 5 krab. cigaret, 9 holí. Huková M.
2 hola. Hyršlová 12 kapes. Prof. Hniličková 2
krab. cigaret. Heřmanová, Pouchov, starší prádlo,
5 košil, 12 p. punčoch. Jirásek Fr. 12 ručníků,
1 balík na prostěradla. Pluk. Jirotková 9 košil,
6 ručníků. Jeník František, deštnikář 5 holí.
Ing. Jančová 5 spodků. Inspektor Jarolimek A.
2 úplné garnitury, 5 košil, 3 spodky. Dr. Ippen
4 balíčky vaty, různé medikamenty s košile.
Kieslich Frant. krabice listov. papíru, 100 kusů
velkého listov. papíru, 56 vel. obálek. Krupka
Fr. 12 m látky. Kroulík 6 spodků. Pí. plukov.
Kubíčková 18 povlaků. Kratochvil Fr. 12 skle
nic. Plukov. Kořínková 6 párů spodků, látku.
Dr. Klauber W., rabín 1 polštář, 1 přikrývka,
2 páry bot, 1 svrojník, 1 kalhoty, 1 nápre. kra
vaty a 3 povlaky na polštáře. Kraus Fr, 2 kod.
Komárková A. 12 ručníků. Městský kontrolor
1 lůžko. Komárková M., švadlena1 polštář,4
povlaky, 1 prostěradlo, 6 kapes., plátno na ob

vazy, 2 hrnéčky, 1 sklenici. Lovitová 2 prostě
4 spodky, 6 krab. tabáku a dutinek. Lud

viková Fr. 12 mýdel. Ludvik Fr. 4 balíčky ci
garet. Spolek paní a dívek24 spodků. Mrkvička,
krejčí 1 kr. Macáková, hlav. trafika 6 košil, 4
spodky, 16 ponožek, 2 obvazy, 1 trik. košile, 1
spodky, 12 kapesníků. Marková, ohoť řiditele
12 prostěradel, 2 m látky, 9 polštářů, 24 ruční
ků, 6 povleků, 12 ubrousků. Matzová, choťe. k.
setníka balík látky na košile. Řid. Marková 6
spodků, 2 cíchy. Matušová, sládková 12 prostě
radel. Mallerová 2 košile, kapesníky a 2 šátky.
Motyčková 2 prost. 2 košile, | spodky, 1 polšt.,
2 ruč. Dvorní radová Mašková 6 košil, 2 spod

U 2 ponožky. Malíř. František, 9 polštářů, 2obrazy. Neubertova 6 prostěrad., 24 ponožky,
12 obvazů, 3 trik. košile. Nygrýn 8 páry pan
toflf. Nováková, maj. mod. síně © skl, 4 spodky.
N. N. starší prádlo. Z Otahalů 2 prostěradla, 6
ručníků, 3 trik. košile, 6 spodků. Vocelová, hotel
»Černý kůň« 12 ruč.. 7 prostěradel, 3 košile, 2
spodky, 2 bal. vaty. Pokorná, generálová 3 pro
stěradla, 2 deky, 3 spodky, 9 ponožek,6 kapes.,
9 obvazů, 1 vata, 150 špiček a hole. Pilnáček,
továrník 59 bl. desinf. mýdla. Přikrylová, kuch.
6 kapesníků. Pokorná 13 košil, 12 podvl., 14
obvazů. Palmová 1 prost., 9 košil, 6 spodků,
12 kapesníků, 3 m látky, 3 ponožky, různé sta
ré prádlo, 4 kusy obvazů. Paykrová obklady,
1 prost., 4 košile, 1 spod., 3 ponož. a Ď košil.
Petrofová M. 4 košile, 4 spodky. Pokorná, ob
chod kůžemi talíře, sklenice, hrnéčky a příbory.
Pokračování.

Vyzvání týkající se hlášení raněných a
nemocných osob mužstva, nalézajících se v do
mácím anebo jiném soukromém ošetřování,
které nemají lístku na dovolenou. Raněné a
nemocné osoby mužstva, nalézající se v do
mácím anebo jiném soukromém ošetřování,
které nemají lístku na dovolenou, jsou povinny,
neprodleně u obecníhoúřadu místa, kde se
zdržují, se hlásit — Hlášení nechť se stane
osobně. Pouze v tom případě, kdyby to ná
sledkem poranění aneb onemocnění bylo ne
možno, může hlášení býti učiněno písemně
anebo prostředníkem. — Při každém hlášení
buďtež udány následující okolnosti: Vojenská
hodnost, jméno, vojenský oddíl (ústav), pod
oddělení, odvodní ročník, (u domobranců: rok
narození), domovská příslušnost, přesná adresa
bytu, doba propuštění do soukromého ošetřo
vání. Z o. k. okresního hejtmanství v Hradci
Králové, dne 30. září 1914. C. k. místodržitelský
rada: Smutný.

Pouchov. C. k. okr. hejtmanství vyslovilo
p. starostovi Jos. Polákovi pochvalné uznání za
jeho vzácnou péčí a horlivou ochotu, s jakou
přicházel vstříc vojsku v obcí ubytovanému.

Plotiště. Chvalitebné rozhodnutí vykonala
zdejší místní školní rada. Uznávajíc důleži
tost nepřerušeného vzdělávání mládeže, usneela
se po čas války vyžádati si od c. k. okres. škol.
rady 2 substituty (za dva místní učitele, povo
lané na pole válečné) a dávatí jim měsíční re
muneraci po 50 K. Ačkoli se tu jedná o obnos
menší, činí malá obec aspoň něco a zaslouží
uznání.

Z e. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Po
ličce. Ředitelství zkušební komise přijímá pro
středniotvím c. k. okres. školních rad žádosti
učitelských osob k nabytí způsobilosti pro školy
obecné a měšťanské do -25. října. Zkoušky se
počínají 16. listopadu.

Solnice. Majitel zdejšího panství urozený
p. bar. Vilém z Kóaigewarterů upravil velikým
nákladem cihelnu za nemocnici pro 60 raněných
vojínů, jež byla v sobotu, dne 26. září o 10. h.
dopol. na vlastní žádost solnické vrchnosti vy
svěcena. Benedikci s příslušnou promluvou vy
konal zdejší duchovní správce za asistence vdp.
Václava Ehla, děkana na odp., kterémužto ofr
kevnímu aktu byli přítomni: majitel panství se
svou urozenou paní chotí Růženou, patronátní
komisař pan Brachfeld, dámy Červeného kříže,
zastupitelstvo města Solnice a obce Kvásin, de
putace hasičského sboru kvásinského, občanstvo
solnické i kvásinské, jakož i několik zraněných
vojínů. Kéž lazaret tento, munificenof urozeného
mecenáše zřízený, dosáhne svého krásného ú
čelu, aby totiž zranění vojíni nalezli zde úlevy

a poběohy ve svých bolestech, ano, aby zde spomocí Božía za přispění vědy lékařské a něž
ných milosrdných rukou došli úplného uadra
vení z poranění, jichá utrpěli v boji za olsaře a
krále i za vlast svoji!

Litomyšl. Na zdejší proboštství presento
ván vdp. Fr. Mimra, farář v Hefmanicích, který
byl též delší čas farářem v Krouné (nedaleko
našeho města) Jest známým spisovatelem a
horlivým obráncem práv katolického lidu. Zdejší
katolíci uvítají jej e velikou radostí.

Roketrice. Po odobodunezapomenutelného,
vysoce zasloužilého vadp. kanovníka V. Hlavsy
nezůstala zdejší fara dlouho osiřelá. Farářem
naším jmenován dp. Al. Prax, dosavadní kaplan
v Lanově. Novému panu faráři přejeme hojnost
Božího požehnání!



Píseň k Panně Marii
w čas války

(dle nápěvu písně „Máti Páně přesvatá .. .“)
na skladě má

Družstevní knihkupoctví
v Hradci Králové (Adalbertinum).

Cena: 100 kusů K 130.

Různé zprávy.
Kalendář »Vzkříšení« ma rok 1916 ob

sahuje velmi zajímavé a poutavé povídky našich
fedních spisovatelů a spisovatelek: Vlasty
ittnerové, J. Vlasákové, Al. Dostála, J. Staňka

a |. Pěkné jsou statě: »František Vavák, česk
femák“ od J. Šmejkala a »Žil Kristus?« od F.

Kuttanna. Důležité články o hospodářství, rady
pro domáenost, jakož i humoristické a žertovné
kousky budou se zajisté velice líbiti. Mímo ti
tulní obraz Panny Marie je v kalendáři množství
zdařilých obrázků k textu se vztahujících a
krásné celostranné obrazy ofsaře pána a zemře
lého následníka trůnu s rodinou. Kalendář
»Vzkříšení« jest nejen pěkně vypraven (tištěn
byl v tiskárně spolku sv. Bonifáce v Praze),ale

-jest zároveň nejlevnějším kalendářem katolickým,
ježto zásilky posílají se vyplaceně. Cena 1K,
tucet 8 K, 10 kusů 6 K 70 hb, pul tuctu 4 K
poštou vyplaceně. Objednávky přijímá: Česká
sekce diecésního komitétu v Č. Budějovicích.
S rozeslláním kalendáře právě se počíná.

Sušení bramborů rozmnoží chleboviny o
výživnou mouku a zachrání z příští sklizně
tolik drobných a nahnilých zemáků, že nebude
třeba obmezovati lihovarství a škrobařství a
lidu dostane se přece dosti potravy. V Čechách
měly by především sušeny býti stolní brambory,
které mají příznivější poměr bílkovin ke škrobu,
dávajíce sušinu velmi způsobilou k míchání
s moukou žitnou, aby chléb byl kypřejší a po
delší dobu vláčnější. Střediska bramborového
obchodu (Něm. Brod, Tábor, Votice, Plzeň),
odkudž za příznivé úrody vyváží se mnoho
ušlechtilých jedlých druhů (zelenáčů, janovek,
rohlíčků, váloovek a j.) do Německa i Ameriky,
jsou příznivou svou polohou již předurčena pro
sušárny o denní výkonnosti 400 g zemáků,
z nichž po vyprání a oloupání nasuší se přes
100 g výborné mouky bramborové. Přebytečná
sklizeň bramborová dá se tímto způsobem kon
servovati na vydatné krmivo místo importované
kukuřice a na záložní suroviny pro lihovary 8
drožďárny. Výrobní cena bramborových vločků
a mouky od 18 do 20 K za 100 kgsnese i
v normálních letech soutěž s jinými škrobna
tinami a umožní pravidelné sušení télo naší
hlavní domácí plodiny

Zemská úřadovna I „Všeobecného pen
Sijního ústavu pro zřízence“ v Praze ozna
muje zdvořile, že přesídlila dnem 19. září t. r.
do nových úředních místností ve vlastním pa
láci »Všeobecného pensijního ústavu pro zří
zence« v Praze II, na Podskalském nábřeži) č.
telefonu 4128).

K retormě sociálních poměrů v Americe. Pre
sident Wilson, který jako člověk hluboce věřící
nikde se za svou víru nestydí, při nastoupení své
ho úřadu prohlásil: >Byli jsme hrdi na své prů
myslové výkony, ale při tom jsme doposud příliš
necenili lidský Život, nedbali na přetížené, skleslé
a zmařené existence. K našim uším nedoléhaly
vzdechy ze šachet, z továren a ze všech míst,

Života nedoléhal k nám. Vlády, již jsme mívali,
bylo často zneužíváno k soukromým a sobeckým
účelům. Také jsme ještě doposud neprozkoumali
a nezdokonalili prostředků, kterými by vláda mo
hla býti postavena v službu liuskosti, k rozmno
Žení blaha národa, blaha mužů i žen a dětí, jakož i
jejich práv v boji o život. To není žádná přecitlí
vějost. Pevný základ vlády je spravedlnost, ne
soucit. A zde jsou úkoly pro spravedlnost. Rovno
právnost a vývojová bezpečnost,vlastní, podklad
spravedlnosti v politickém ústrojí, nemohou ob
státi, nebudou-li muži, ženy i děti ve svém životě,
v nejvlastnějších svýchefivotních podmínkách. 0
chránění proti důsledkům velikých průmyslových
a sociálních pochodů. na nichž nemohou nic změ
niti, které nemohou říditi, a s nimiž v jednotlivo
stech nemohou býti hotovi. Společnost nesmí své
členy drtiti, oslabovati a poškozovati. První úkol
zákonů jest, aby udržely společnost zdravou, jíž
slouží.«

Zalčené antické stavby v Cařihradě. Dle zpráv očí
tých svědků ukazují se podnes žalostné následky velké
ho požáru cařihradského z r. 1912 na jeho antických
stavbách, jež. sotva byly podrobeny vědeckémuzkou
mání, propadly zkáze. V poslední době dala prefektura
v Mevlevi-Kapu bouracími stroji strhnouti zdi a Pzam
matia-Kapu bylo zbofkno v noci. Zlý oosud byl při
praven též městskou prefekturou gotskému sloupoví. A
vzácným památkám hrozí se strany městské prefektury

nová nebezpečí zvláště bezohledně vedeným městským
plánem. Ředitel berlínského musea dr. Theodor Wie

jednotlivých staveb byzantinských. Zvláště zajímavé
jsou prý zjištěné systémy podzemních kleneb, sloužících
dnešnímu obyvatelstvu za sklepy a cisterny. Nejcenněj
ším nálezem Wiegandovým jest výzkum. že ve výběžku
mořských zdí u paláce Hormidarova jsou velkolepé, u
vnitř sochami podepřené schody, jež byly příchodem od
moře k horní části velkého paláce Konstantina Velikého.
Při vstupu jsou dva vysoké obloukovité otvory, zbyt
ky císařských galerií. Tyto. portály byly později v celé
šíři zazděny. Jejich rozměry jsou obrovité. Tloušťka ci
hlové klenby činí půl čtvrta metru. Palác měl mramo
rové schody, vedouci až k moři. Kráčeti po nich směla
pouze noha císařova.

Duše. Profesor Mareš plše, že věda nemůže, když
neuznává duše, původ životá ani živoucích úkonů vy
svěliti. Naopak praví, že moderní biolog dospěl k pev
nému a jasnému přesvědčení, že vedle zákonů fysikál
ních a chemických jest v každém živoucím těle zvláštní
řídící síla životní, původkyně životních jevů. jež jako
vládkyně používá fysikálních a chemických zákonů ku
svým cílům. .

Ruské Polsko jest dvakrát tak veliké jako Halič.
Vyniká úrodnost! a dobře se rozvíjejícím průmyslem.
Obyvatelů má asi 10 milionů, z nichž asi 7 milionů jest
Poláků, kdežto počet Rusů odhadují jen asi na 700.000.
Mooho jest i Němců. neboť jich čítají ha 450.000. Židů
jest skoro půldruhého milionu. Z měst ovšem vyniká
Varšava, hlavní město starého království Polského, s
900.000 obyvate'i. a průmyslová Lodž. Větší města jsou
dále Lublin, Cholm. Čenstochová, Kielce atd. Krajinný
mi krásami ovšem ruské Polsko nevyniká. Na jihu vy
bílají do něho Karpaty, k severu však země přechází
v širou úrodnou rovinu, kterou protéká Visla a její pří
toky Varta a Němen. Půda jest velmi příznivá ro'nictví
a pěstování dobytka. Zemědělství jest na vyšší úrovni,
než průměrně dále na východ v Rusku. Sklizeň „vydává
ročně průměrně 5 milionů metr. centů pšenice. 20 mil.
metr. centů žita, 9 mil. metr. centů ovsa, 4 mil. metr.
centů ječmene. 70 mil. metr. centů brambor, půldruhého
mihonu metr. centů hrachu. Vedle toho se pěstuje řep
ka. chmel, čekanka, hlavně pak řepa, jejíž pěstování
tvoří důležité odvětví zemědělské. Výnosný jest i chov
dobytka. V krajích pohraničních pěstují se hojně husy,
které se ve velkém množství vyvážejí. Pětinu země po
krývají husté lesy. Nerostné bohatství země jest rovněž
znamenité. Dobývá se zinek, uhlí, železo. sůl. síra,
mramor a rašelina. Průmyslových mist jest řada. Po
zoruhodné místo zaujímá průmysl! bavlnářský a souke
nický v Lodži a tkalcovský v Girardovu. Ve Varšavě
jsou téměř všechny hlavní obory průmyslu zastoupeny
velkými podniky.

Saspendování porotmio soudů. Již počátkem války
byly porotní soudy suspendovány V krajinách, v jichž
bezprostřední blízkosti se rozvíjely válečné operace a
ved'e toho v obvodu krajského soudu v Novém Jičíně
na Moravě, do něhož náleží uhelný a průmyslový kraj
ostravsko-vítkovický. Leč pak císařským nařízením byla
zastavena činnost porotních soudů v celém Rakousku.
V odůvodněních se pravi zvláště, že porotcové nemohli
by nyni bez újmy hospodářské zdržovati se V síd'ech.
krajských soudů a že vlivem všech událostí neměli by
dostatečného klidu ku posuzování všech průvodních 0
kolností svědeckého materiálu a tak nemohlo by se ©
verdiktech tvrditi. že byly by úplně nestrannými a svě
domitě promyšlenými. Ihned vznikly obavy a pověstí,
že po dobu. po kterou budou porotní soudy suspendo
vány. veškerá řízení. posud před poroty spadající, pří
jdou před vojenské soudy válečné. To jest omyl vzniklý
neznalosti zákona. Zákonem ze dne 23. května 1873 jest
stanoveno., že byla-li suspendována činnost soudů porot
ních, rozmnožuje se Činnost soudů nalézacích první sto
lice na případy porotní. Ke čtyřčlennému senátu se při
dají dva další votanti a dva náhradníci. rozhoduje tedy
nadále o případech těch senát šestičlenný. Tyto senáty
se ihned po vyt'ášení zastavení činnosti porot tvoří
a agendu přejímají. V Novém Jičíně již podobný válečný
senát soudil. Na 18. srpna bylo stanoveno porotní líčení.
to však odvoláno a již 2. srpna konalo se líčení před
oním senátem šestičlenným.

Ve prospěch Červeného kříže, Nejnovější skladbu
„V libém snění«, valčík pro klavír. zasílá autor V. Wag
ner v Jičíně, Palackého třída, za zaslaný obnos K 12
za výtisk. Z hrubého příjmu 35 proc. na Červený kříž.
Skladba milou melodii a účelem. za kterým je prodá
vára dozná zajisté hojného| rozšíření. | Objednávejte
četněl

Národní soběstatečnost. Čím bouřlivěji se hnala ra
dikální hesla vlastenecká, tím hustěji české závody 0
značovány názvy — francouzskými a anglickými. Do
mácí nejlepší výrobky opatřovány značkami cizími, aby
u »vlasteneckého lidu« šly lépe na odbyt. Nyní koneč
ně za války velmocí vychází na jevo, jak zcela zbyteč
ně naši doveďní výrobci skrývali svou obratnost. »Ná
rod« píše: „Nynější doba jest nejlépe vhodna k důklad
né akci ke zhodnocení a zvýšení úcty k výkonům do
mácí výroby. Kde jaká drobnost musela u nás míti
francouzskou nebo anglickou etiketu. aby dosáhla snaz
šího a lepšího odbytu. Na příkladu dnešního sporu to
váren na cigaretové papíry a dutinky. které se prou 0
to. která má papír rakouštější, a z přihlášení četných
závodů že jejich anglické a francouzské zboží jest vy
ráběno doma. jest nejlépe patrno, že v mnohém směru
i v drobnostech mohli bychom se osamostatniti od cizi

ny. U nás typickým příkladem jsou rukavice a kld
bouky, jež každý kupuje mnohem dráže co zboží au
glické, ačkoliv jsou v českých městech vyrobeny a jen
cizími značkami opatřovány. Dnes by náš průmysl a ob
chod měl použíti vhodné příležitosti ku pravému ozna
čení všech výrobků pravým jich výrobním mistem, po
kud ovšem jméno nenaznačuje spolu i jakost nebo vů
bec obsah (jako u sýrů a pod.). Bude nám to ku prospě
chu i před ostatním světem, neboť se ukáže konečně,
kde jest zdatnost výrobní i podnikatelská.«

B. Nietszche o válce napsal tyto své myšlenky:
»Mir máte milovati jakožto prostředek nových válek.
A krátký mír více než dlouhý. — Vám neradím k práci,
než k boji. Vám neradím k míru, než k vštězství. Vaše
práce budiž bojem. váš mír budiž vktězstvím! — Může
mlčet a tiše sedět, jen kdo má šíp a luk; kdo nemá, vadí
se a breptá. Váš mír budiž vítězstvím! — Pravíte, že je
to dobrá věc. jež i válku světí? Pravím vám: Je to do
brá válka, jež světí každou věc. — Válka s odvahou do
vedly více velkých věcí než láska k bližnímu. Ne sou
cit váš, leč vaše statečnost až dosud zachraňovala ty,
kdož přišli k úrazu. — Ve zlobě se setká zpupný a sla
boch. Ale nerozumějí si. Znám vás. — Smlte mfti jen
nepřátele, jichž byste nenáviděli; ne takové, jimiž by
ste pohrdali. Buďte mi hrdi ma svého nepřítele: pak ú
spěchy našeho nepřítele jsou též úspěchy vaše. —Do
brému válečníkovi Zní příjemněji »musíše« než »chci«. A
vše, co jest vám milé. dejte si teprve rozkázati.« —
Připomenouti dlužno, že Nietszche byl filosof-aristo
krat. který hledal nadčlověka na půdě mimokřesťanské.
A tu jest s velikým podivem, jak ho mohli velebiti ti
lidé, kteří týmž dechem zapalovali bengál kolem hlavy
Tolstého.

Ztráty ve válkách balkánských. »La France mili
taire« odhadla ztráty států balkánských v obou dosa
vadních válkách takto: Srbsko (2,900.000 obyvatel),
400.000 vojáků, neschopných k boji v prvé válce 30.000
čili 7.5 proc.. ve druhé válce 41.000 čili 10.2 proc. —
Černá Hora (220.000 obyvatel), 30.000 vojáků, neschop
ných k boji v prvé válce 10.000 čili 33.3 proc., ve druhé
válce 1200 čili 4 proc. — Bulharsko (4.450.000 obyv.).
600.000 vojáků. neschopných k boji v prvé válce 73.000
čili 12.1 proc., ve druhé válce 83.000 čili 13.8 proc. —
Řecko (2.435.000 obyvatel). 300.000 vojáků. neschop
ných k boji v prvé válce 23.000 čili 7.6 proc., ve druhé
válce 25.000 čili 8.3 proc. — | Turecko, síla armády
800.000 mužů, z nich neschopných k boji a pohřešova
ných 150.000 čili 18.7 procent.

K otevření Panamského průplavu. Nyní dokončen
jeden 7 nejvelikolepějších dopravních podniků, | brána
mezi dvěma moři, Atlantickým a Tichým oceánem, Pa
namský průplav. Obrovský průplav byl udělán pomocí
35.000 dělníků, kteří neustále trhali zem, zahražovali ře
ky, stavěli zdýmadla. Slavnostně bude průplav otevřen
r. 1915, při zahájení výstavy v San Francisku. Dříve byl
Istmus zemí hrůz se svými bažinatými krajinami plnými
moskytů a zákeřných zárodků malarie a žluté zimnice.
Dvakrát za měsíc jede napříč Istmem zlatem a stříbrem
obttžený vlak, provázený ozbrojenci; přiváží mzdu. Stav
ba průplavu stála Spojené Státy slušnou částku necelých
dvou miliard korun. Všady jsou podle »demokratické
zásady« úzkostlivě oddělení běloši od černochů. Mimo to
však je mezi zaměstnanci ještě kastovní rozdíl. tvořený
»zlatou mzdou« a »stříbrnou mzdous«. Černoši, Západo
indové. Španělé a Italové dostávají svou mzdu ve stří
brných dolarech, jež mají polovinu ceny dolarů zlatých.
Rozumí se, že Američané dostávají mzdu zlatou. Ne
sčetné lodi budou přivážeti cestující pro zábavu, kteří
tu ztráví suché zimní měsíce, místo aby vyhledávali
mírné egyptské klima. Veliký význam má budoucf roz
vinutt světového obchodu kolem průplavu. Západoindic
ké ostrovy. z nichž nejdůležitější jsou v rukou anglic
kých. budou míti velký význam pro Anglii. Doky a u
helné stanice budou musiti býti zakládány ve velkém
počtu. Přístavy Port of Spain. Trinidad a St. George
musí býti rozšířeny v Barbadosu a v Santa Lucia musf
býti zřízena skladiště oleje. Tak jako kdysi průplav su
ezský. tak nyní průplav panamský otevře světovému ob
chodu nové možnosti vývoje a rozkvětu.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění prací kostelních vfele doporučujeme mladou Českou

dfinu abaol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Kol'k řečí je na světě. Spočteme-li všechny řeči a
nářečí na světě, dostaneme velice úctyhodné číslo. An
gličtí lexikografové vypočítali, že celkem je na světě
mluveno 3434 jazyky. Z toho připadá Jen na Ameriku
1624 na Asii 937, na Evropu 587 a na Afriku 216. Mezi
velkými jazyky světovými je na prvním místě jazyk
anglický. Vizetelly odhaduje počet osob, mluvících an
glicky, na 150 milionů. Hned za angličinou přijde, Po
kud se rozšířenosti týče, němčina. kterou mluví 120 mil.
lidí. Rusky mluví 90 mi'jonů, francouzsky 60, španělsky
55, italsky 40, portugalsky 30 milionů. Pokud se týče
mnoho rozebfrané otázky slovního bohatství jednotli
vých řečí, dává jmenovaný učenec V čelo angličinu se
425.000 slov. Němčině přisuzuje 300.000 slov. jazyku
franoouzskému -210.000. ruštině 140.000. španělštině 120
tisíc slov. K tomu však třeba poznamenati, že k těmto
číslům přišel Vizetelty prostě tak, že v největších slov
nicích sečetl všechna slova. Tím ovšem nemůže býti
správně vědecky odhadnut skutečný slovní poklad řeči.

Maoho-ll krve smi člověk ztratit. Při každém zra
nění je nebezpečí vykrvácent a obvazování ran má také
především za účel zastavit unikající proud krve. Stej
ně tak důležité je uchrániti ránu před znečištěním. Nej



zkušenější lékaři doporučují vykrvácení rány do jisté
míry, protože se tím sama čísti. To však může se
připustiti jen při menších zraněních a závisí to od množ
ství ztracené krve. Dle nabytých zkušeností smí člověk
ztratiti méně než polovici krve bez nebezpečí života.

Význam rychlosti pro vítězství. Úspěch všech vá
lek závisel vždy od rychlosti, sé kterou postupovala voj
ska. Pozorujeme-li dnešní dopravní prostředky, snadno
jsme naklonění podceňovati rychlost ve starověku. Prů
měrně urazily vozy, které sprostředkovaly dopravy, 70
až 75 km za den. Tak César dojel z Říma až k Roně za
necelých osm dní, což jest 150 km za den. Státní pošta
potřebovala z Antiochie do Cařihradu jen 6 ní, urazila
tedy denně 190 km. Běžci, kteří donášeli dopisy z Říma
do měst provinciL pohybovali se rychlostí 50 km za ho
dinu, čímž daleko předstihli závodníky marathonské.
Těchto velkých rychlostí bylo ovšem docHeno jen vý
Hmečně a pak se nesmí zapomínat, že ve starověku ne
bylo šetřeno ani kont ant dí. Vojsko Hannibalovo mu
silo za příznivých dní urazit 45 km. Ale také tento vo
jevůdce nebyl soucitný, pokud se týkalo využití lid
ského materiálu. Ale co jsou tyto rychlosti proti honu,
který prodělal kurýr, jenž přinesl zprávu o smrtiMaxi
miliána přesně za čtyři dny z Akvileje do Říma! Ovšem,
měnil koně, ale přece ještě je úctyhodným výkonem u
razit 200 km za den. Ještě rychlejšt byli kurýrové, kteří

devět dní do Říma, tedy urazili 240 km denně. Nejrych
leji byla, pokud je známo, Vykonána cesta, kterou Ti
berius podnik) z Pavie k Drusovi, jenž onemocněl v Ně
mecku. Císař urazil v průvodu jediného společníka za 25
hodin téměř 300 km.

Upozornění. Ježto předešlé 38.číslo Obnovy
bylo mylně označeno cifrou »99.«, číslujeme
k vůli uvarování ztotožnění a omylu dnešní
čislo »39b<.

Biskupská knihtiskárna
v. vHradci Králové [v

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mirné, vyřízení správné a rychlé.

chle zhotoví uměl.Jazbu kud 55
- Richarda Šimáčka

u Hradoi Králové, Pospíšilovatř. č. 131.

Světem k Bohu. Napsal Dr. Jos. Novotný.
V důkladném spise tomto (na 470 stranách)
autor poukazuje, jak novověké vážné studium
přírodních věd vede mocně k poznání Boha
Stvořitele. Kniha probírá postupně otázky o vzniku
světa, objevy hvězdářské, nauku o vývoji naší
zeměkoule, o postupu zemských vrstev, vzniku
života na zemi. Vysvětluje velikou účelnost v říši
rostlinné a živočišné, konstatuje nepřeklenutelný
rozdíl mezi člověkem a zvířetem, odůvodňuje
důmyslně, jak podstatně se líší duše lidská od
duše zvířecí, dokazuje možnost vzkříšení lidských
těl, přesvědčuje, že všecko lidstvo pochází od
jedněch prarodičů (Adama a Evy). Podrobně
vysvětluje zprávu bible o stvoření světa a pou
kazuje, jak účelný jest její význam paedagogicko
náboženský. Uvádí doklady, jak moderní věda
potvrzuje zprávu Písma sv. o stvoření světa.
Spisovatel ke konci pojednává o poměru vědy
a víry, uváděje doklady, že víra rozum nezotro
čuje, nýbrž velmi účinně doplňuje jeho mezery.
Církev nestaví se na odpor vědě, nýbrž jen dob
rodružným © domněnkám, které každou chvíli
mění rozmarně svoji tvářnost. Obmezujeme se zde
jen na běžné poznámky o knize obsahu přebo
hatého, kterou by měl čísti každý katolík v době,
kdy se snaží naši protivníci všemožnými vymy
šleninami uváděti prostý lid v domnění, že sku
tečná věda odporuje víře.

Kniha, která probírá všecky nejčastější ná
mitky proti článkům naší víry, jest psána slohem
velice přístupným, způsobem populárním. Veliká
její cena spočívá netoliko v účelu obranném,
ale i v podrobném poučení o těch zjevech zá
važných, s nimiž se setkávámekaždodenně; dává
hluboce nahlédnouti do tajů přírodních, vzdělává
rozum na základě nejnovějších výsledků příro
dovědeckého studia.

v jednoduchém i
přepychovém mc
der. provedení ry

kněze (kazatele a katechetu) nepostradatelný,
vydán ve skvostné typografické úpravě (29 tis
kových archů velké osmerky) nákladem Politického
družstva tiskového v Hradci Králové. Cena bro
žovaného výtisku K 6-—, cena výtisku ve vkusné
vazbě celoplátěné s ochranným kartonem K 8—
Objednávky vyřizujeobratem Družstevní knih
knpectví v Hradci Králové, Adalbertinum.

1

Založeno r. 1803.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názrem

és Aměrsde Londres

občerstvující prostředek doporučovaný; na

A. J. Andres vÚstí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.
rumua všechdruhůnejjemnějšíchli vosnách
nejlevnějších P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášťvýhodné ceny.

-<

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům doroluje si dopo
rmětií veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní , předpisům
olrkevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni slatí a stříbří nebo proti do

ěňuje. Hotové
zasílá nau

platku za nové
ředměty neb vý

Všes6 posllá posoěcení. Prdes ruční.
Sbled veškerých slatých a eh klenobů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, pratýnků, náramků atd. n Notářské
protemy, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínskéhovždy na skladě.
Staré slašo, viříbro a drahokamykupujesa nejnyššíesy

JAN STANÉK,
pasíř a eiselour

Praha-I.-979., ul. Karolíny Světlé, čís. 12. n.

Český
květinový

MED
se zárukou neporušenosti prodává

po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podelni.

Krásný lovný dyl
o čtyřechvelkých slunných pokojích, s nádternou
volnou vyblídkou, se vším příslušenstvím, pro
najme se ihned neb od listop. Rettigova ul. 340.

bání
výtečné nahořklé
příchutijedině

sílící a chuť povsbu
sujicí franoouzské

L.Violet,Thuir (ve Franeii).
Váudoek dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Jesef Svoboda, Praha, Hrál.

Winohrady čís. 1094.

Mladý muž,
obchodně vzdělaný, v kanc.část.
obeznalý, ovládající více cízích jazyků, prosí
© místo do kanoeláře neb pod.
při podniku jakémkoliv. Lask. nabídky pod zn.

„Mírné nároky“ do admip. t. l.

wíno
od firmy

Proti choleře, úplavicš
e vůbec všem náhlým ochuravěním zažívacích
orgánůosvědčenou odhřanou diote

tiokou jest

VADE MECUM
(profyl. bylinný likérový přípravek) *

zhotovený 'dle prastárého rodinného předpisu.
V lahvích po 150, 3 a 5 K ve sluš. drogeriích

neb " stejnojmenné firmy v Dašisích, Čechy.Osvědčený tento prostředek ochranný neměl by
v žádné rodině neb domácnosti phyběti.

Hlas z obecenstva: Vaše „Vademecum“
so zde znamenitě osvědčuje. :

Souček, Vondráček a Kučera:
" v Cbarbinu (asij. Rusko). '

O00000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční snaiseny kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlměných látek
své wlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvelo
důst. duchovenstva svědělo poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Uiňte, prosím, malou objednárku na

zkoušku.

Velejemné látky ma taláry.
"Též na splátky bez zvýšení cen!

arevná

kostelní
v odbor. pro

okna vojea dodává NNNNMFr. Uhlíř, RŮ-i
umělé sklenářství a malba skla :

v Třebochovicíchu íraéce
Králové.

Cennikyarozpočtyna pošádání

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
N.KY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU
NEJČESTNĚJŠÍ Vy
ZNAMENÁNÍ
CÍs. AKRÁLDVORNÍ

DODAVATEL. 18690.YM
Paramenta,

KUTNA HORACECHY

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenniky,vzorkyi roucha hotována ukázku

» se na požádání franko zašlou.

— Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.
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Veledůstojnému duchovenstva i katolickým
laikám doporučujeme co nejlépe

|

k ukládání vkladů

Aráloočhradeckou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalbertinum,

kteráJest podnik naším a obslouží vásv každémpřípadě nejvýhodněji.

Průběh války.
Z bojiště východního. Vrohafvelitel

ruské armády dal prohlásiti v polských časo
pisech, že členové polských organisací v Haliči
eúčastní se bojů proti ruskému vojsku a použí
vají výbušných kulí s uříznutým hrotem. Sokoly
a jiné spolky toho druhu neuznává za válčící
stranu a že proti nim bude postupovati 8 veš
kerou přísností vojenských zákonů. Naproti tomu
vláda rakousko-uherská prohlašuje, že »Sokolové
a jiné spolky« jsou vlastně nyní polské legie,
jejíž členové tvoří také část rakousko-uherské
armády, složili přísahu, jejichž nižším oddílům
velí rakousko-uherští důstojníci. Také tyto pol
ské legie ani žádná jiná část rakousko-uherské
armády nepoužívají výbušných kulí s uříznutým
hrotem. Proto neuznání polských legií za vál
čící stranu jest porušením haagských ustano
vení, proti čemuž rakousko-uherská vláda po
dává již nyní rozhodný protest.

Zpravodaj »Berliner Tagblattu< dr. R. A.
Bermann napsal, že Čechové náležejí k nejsta
tečnějším. Moravané vykonali u Komárova ne

Generál v. Hindenburg, vrchní velitel vý

»

V Rusku u Augustova poražen byl gene
rálem Hindenburgem 3. sibiřský armádní sbor
a ony oddíly, které byly na levém křídle ruské
armády pronikající přes Němen. Zajato bylo
3000 mužů a ukořistěna řada děl a strojních
pušek.

'
Akciový kapitál K 8,000.000—.

m Prodejna c. k. třídní loterie.

Dne 5. října oznamuje náčelník generálního
štábu šl. Hófep, že operace v Ruském Polsku
a Haliči příznivě pokračují. Německé a rakousko
uherské vojsko, spolu bojující, odrazilo nepřítele
od Opatova a Klimontova k Viele. — V Karpa
tech byli Rusové u užeckého průsmyku úplně
poraženi. — V marmaročšské stolici se s Rusy
ještě bojuje.

Potvrzují se zprávy, že Rusové opustili jižvelkou část Bukoviny. Toťprvní úspěch naší
ofensivy na severu.

V ruském Polsky, pokud jeet Němai ob
sazeno, byly němčina a polština prohlášeny rov
nocennou státní řeší.

Jmeniny elsařovy oslaveny byly ve vrch
ním velitelství v Haličizpůsobem prostým. Vrchní
velitel armády arcivévoda Bedřich zaslal také
Jeho Veličenstvu blahopřání armády, v němž
oznamuje týmž dnem opětné zahájení ofensivy
naší armády na severmim bojišti. Císař děkuje
za blahopřání a spojeným armádám přeje na
Bohu všeho zdaru.

Dne 6. října oznamuje se úředně: Náhlý
postup německého a rakousko-uherského vojska
v Ruském Polsku, jak se zdá, Rusy úplně pře
kvapil. Rusové posunují sice velké síly z Haliče
na sever, byli však při svém pokusu překročiti
Vislu směrem k Opatovu spojenci přes řeku od
raženi. Naše vojsko dobylo ruského předmostí
u Sandoměře. V Haliči postupujeme dle plánu.
U Tarnobrzegu odrazili jsme ruskou pěší divisi.

Dle úřední zprávy ze dne 7. října porazilo
naše vojsko do Marmarošské Sihoti proniknuvší
ruské oddíly a pronásledovalo je až do Velkého
Bočka. V pohřbívání Rusů, padlých v dvou
denním boji u Užoku, se pokračuje. Až dosud
bylo pohřbeno 8000 padlých Rusů.

Dle »Zeitu« dostanou naši vojáci na zimu
spodní kožichy v podobě vesty s rukávy. Kromě
toho dostane každý voják ještě flanelový břišní
obvaz proti nachlazení. Pro jízdu jsou objednány
zvláštní krátké kožichy svrchní. Dále objednány
jsou z pleteného zboží kukly na hlavu, nátep
ničky a spodní prádlo. Také jsou opatřovány
zimní boty se zvlášť silnými podešvemi.

Z bojiště západního. Dne 30. září
vyrvali Němci Francouzům návrší u Roydu a
Fresnoy, severozápadně od Noyonu.

Němci postupujíce na Antverpy ze tří
stran, dobyli většinu tvrzí v zevnější pevnostní
linií. Tím je zevnější tvrzová linie prolomena a
Němcům umožněno bombardovat město samo,
kamž už také v sobotu dopadly první německé
granáty. — Němci obsadili belgická města Tour
nai a Mons a chtějí míti v rukou všechna místa
na belgickém pomoří, aby tam nemohli přistát
Angličané.

Délka nynější fronty německo-francouzské,
na níž trvá obrovská bitva už měsíc, obnáší asi
600 km. Následkem pokusůfrancouzských, obejít

ravé německé kHdlo, utvořila se nová fronta
Noyon—Roye—Albert, stojící kolmo na příč naliniiCombiegne—Verdun. :

provádí veškeré

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

Francouzský ministr Ribot vyzval všechny
výběrčí daní, aby pečovali o nejrychlejší spla
cení daní, aby mohla Francie ubraditi vydání
spojená 8 národní obranou.

Zprávy z Paříže do Kodaně došlé přizná
vají, že vojsko anglo-franoouzské bylo na mno
hých místech donuceno ustoupiti.

Bojiště jižní. Rakousko-uherskávláda
odmítá s rozhořčením naprosto bezpodstatná
tvrzení srbská, že rakousko-uherské vojsko na
všech frontách používá třaskavých kulí, a pro
testuje co nejrozhodněji proti tomuto jednání
Srbska, jímž má býti veřejné mínění klamáno.

Rozkazem z Athen zapovídá se vývoz po
travin do Srbska. Srbské vagony, naplněné již
zbožím, byly opět vyprázdněny a zboží přelo
ženo do řeckých vagonů.

Dne 1. října oznamuje pol. zbrojmistr Po
tiorek, že naše vojsko v Srbsku jest již dva dni
v útočném boji. — Bylo energicky zahájeno vy
puzování srbského a černohorského vojska z bo
senských krajů, jimi znepojovaných. Při tom byl
včera celý prapor srbského vojska zajat. Tvrzení
Srbů o zničení 40. divise honvédů jest opětným
důkazem čilé srbské fantasie. Stav této divise
jest co nejlepší a divise ta jest v bitevní frontě
a súčastnila se zrovna tak jakou Vyšehradu co
nejslavněji též bojů minulého týdne.

Úředně se 2. října oznamuje: Na všecka
nepravdivá vylíčení zahraničního tisku o situaci
na bojišti balkánském budiž zkrátka odpově
děno, že my nejen všecky dobyté posice vý
chodně od Driny bezpečně držíme, nýbrž že
také neustále dále nabýváme půdy.

Polní zbrojmistr Potiorek ohlašuje dále, že

srbské a černohorské oddíly vniknuvší do výohodní Bosny donutily nás vyslati vojsko do
tohoto území. Dvě černohorské brigády spučská
pod vedením generála Vukoviče a zetská, které
velel generál Rajevič, byly po dvoudenních

zahnány zpět. Celý svůj train a nemalé zásoby
v Bosně- ukořistěné musily opustit.

Srbové podnikli minulý týden v pondělí
nový vpád přes Sávu. Vojsko naše zahájilo útok
s několika stran. Část srbského vojska byla za
jata, jiná pobita nebo do Sávy zahnána a čás
unikla. Na místě zanechali všechnu svou výzbro
a většinu munice.

Dle bulharského časopisu »Utro« zaslal
Pašič srbskému vyslanci do Athen depeši, v níž
neříká, že situace srbská jest zoufalá. Dokud se
nepodaří Rusku, aby pohnulo Rumunsko, aby
posílilo naši (erbskou) armádu, musíme apelovat
na pormmooRecka. Srbský vyslanec odpověděl prý
Pašičovi, že dle chování ministerského předzedy
řeckého nelze očekávat, že Řecko pomůže. —
Král srbský Petr musí se prý vedáti trůnwmjiž
ho neinformují a nemá také již zájmu prověo
pilné. — Dle »Súdel. Kone smýšlenípět: orbi
ského obracf se proti Rusku, které srĚslí na
děje prý zklamalo.

Vklady přes K 30,000.000—.

kupomy a
ry atd.
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Také v řecké Macedonii nabývá povstání
velikého rozsahu. Utvořily se tam četné, větši
nou z mohamedánů sestávající čety. Jedna z nich
zničila nedávno tři železniční mosty mezi Ostro
vem a Vladovem.
bulharského obyvatelstva, svedla minulý týden
boj se srbským vojskem u Gevgheli a ustoupila
pak do hor.

Na moři. Jako německý křižník »Em
den« v Indickém oceánu potápí kde jakou ob
ohodní loď anglickou, tak něm. křižák »Karleruhe«
v Atlantickém oceánu potopil již 7 anglických
parníků. — Anglická admiralita oznamuje úř.
potopení australské váleč. lodi »Australia« z ne
známých příčin. — Něm. křižník »Leipzig« po
topil anglickou loď »Elsinor« v chilských vodách
a v severoperuánských vodách angliokou loď
»Bankfielda se 6000 tunami oukru, které byly
určeny pro Liverpool a měly cenu asi 2'/, mil.
marek. — Různé parníky ztroskotaly na moři
naražením na minu. — Teď uži anglická vláda
dovolila klásti na různých místech podmořské
miny. — Na indických obobodních lodích, jež

otopil německý křižník »Emden«, bylo 10 mil.
iber čaje, čímž na londýnské burse stouply ceny

čaje o 10 procent.
Do 30. září potopeno nebo zničeno nepřá

telským loďetvem oelkem 36 obchodních lodí
anglických,

Angličané a Japonci připravují se k roz
hodnému boji na Cingtau. Při prvním útoku
na zákopy pěchoty v Cingtau byli spojení Ja

poneí a Agličané odražení a ztratili 2.500 mužů.ravé křídlo spojenců bylo účinně odestřelováno
rakousko-uherským křižníkem »Kaiserin Elisa.
beth« a něm. dělovým člunem »Jaguar.a

Kanál La Manche (mezi Anglií a Francií)
jest od soboty uzavřen nakladenými minami.

Neutrální státy. V Italii nastaloprý
ve veřejném mínění uklidnění, k čemuž valně
přispělo usnesení socialistické strany pro neu
tralitu. Italie nemá prý příčinyzasazovati se ani
o vítězství Románů ani Germánů, tím méně
však o vítězství Ruska. — Z italské loděnice
ve Spezii unikl náhle právě dohotovený pod
mořský člun náležející cizí velmoci, který dle
ustanovení neutrality neměl loděnici opustiti.

Také v Rumunsku se prý vzrušení uklid
nilo. Sliby trojdohody ukázaly se býti marný
mi. Rumunsko setrvá pevně při své neutralitě.

Anglický vyslanec v Cařihradě podal jmé
nem trojdohody turecké vládě ultimatum, jímž
se žádá okamžité otevření Dardanel.

Vláda řecká prohlašuje všochny zprávy 0
mobilisaci armády řecké a o válečných přípra
vách Řecka za nepravdivé. Řeckonemá prý
úmyslu zasáhnouti do války.

Snahy o mír. Nařízenímpresidenta Spo

jených států severoamerických konaly se minuou neděli v kostelích všech vyznání modlitby
o mír. — President Wilson s netrpělivostí o
čekává prý příležitost, aby mohl učiniti nové
kroky u velmocí, jimiž by byl uzavřen mír mezi
válčícími národy.

Papež zasazuje se osobně o zjednání míru
a vyměnil v té příčině e císařem rakouským už
několik dopisů.

ZÁLRÉMA
z Janské náměstí č. 163. Z—===—

Vkladyna knížky4'" "08
Vklady vázané čdí

W'všladystřádsnkové Ebje p"08
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

sosy bez obmezení moratoria.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.
Píseň k Panně Marii

v čas války
(dle nápěvu planě „Máti Páně přesvaté.. .“)

na skladě má

Družstevní knihkupectví
vwHradci Králové (Adalbertinum).

Cena: 100 kusů K 130.

| ——
Právě iy nové publikace

Knihovny Obnovy;
probírající časové otázky a problemy:

Dr.Novotný:

Světem k Bohu
(Obrana víry.)

170 stran
vázané

K 8—
6—

Dr. Reyl:

Jádro křesťan.
sociologie
364 stran K 5-
vázané K 7—

Úprava typografická, jakož i oeloplátěné
vazby jsou pečlivě a vkusně vypraveny.

Objednávky vyřizaje
Oružstevní knihkupectví

a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Volné listy.
Celní unie Rakousko-Uherska s Němec

kem. Notně by se mýlili občané, kteří by se
domnívali, že v nynější válečné době, nesoucí
v lůně svém veliké otazníky budoucnosti, není
možno a není místno politisovati.

Mínění toto, a řekněme pravidlo, jež samo
sebou vzalo původ z přítomných událostí a jež
velitelsky vnucováno jest zájmy naší říše, pod
razil předseda poslanecké sněmovny dr. Syl
vestr, jenž z ničeho nic pocítil potřebu promlu
viti v Salcburgu řeč a v ní navrhovati užší
spojení Rakousko-Uherska s Německempo válce.
Užším tímto pojítkem dru Sylvestrovi jest cel
ní unie, která tu důrazně, jindy nesměle z řad
německých poslanců bývala již leckdy ohlašo
vána a která při českých poslancích setkávala
se vždy s valným odporem. Z českých novin
podrobněji o návrhu Sylvestrově promluvily
»Národní Listy«, jež dovodily jednak nevčas
nost podnětu, jednak věcné jeho potíže, kotvící
v národohospodářských vztazích obou říší. Pro
tože návrh, dnes však správněji řečeno nápad
Sylvestrův uveden byl na přetřes veřejnosti a
protože povšimly si ho i říšské noviny němec
ké, považujeme za vhodno upozorniti na věc
i naše Čtenáře, kteří zajisté již také dosti uzna
menali, že dnes novinařiti, znamená vlastně
provozovati tanec mezi vejci. Nemůžeme tedy,
odbýti návrh Sylvestrův tak, jak by toho po

rávu zasluhoval, a spokojujeme se jen něko
lika poznámkami, vyznačujícími z části české
naše hledisko a z Části uvádějícími i mínění
německé.

Mínění české jest jasné a nepotřebuje
dlouhých rozkladů Nápad Sylvestrův jest ne
včasný formálně, protože náleží do parlamentu,
který nesněmuje a o němž není známo, kdy
bude svolán, protože před skončením válečných
bouří nelze na práci parlamentní pomýšlet.
Kde kdo zajisté žasne, slyší-li, že předseda po
slanecké sněmovny činí návrhy v době, v níž
pozornost veškerého občanstva jest co nejvíce
upiata k naší statečné armádě a kdy všechna
snaha nese se k tomu, aby společenský a ho
spodářský život říše nebral porušení. S uzná
ním zjišťujeme, jak čeští poslanci se státními
činiteli o vytčený právě účel pracujíce pořizují
shodně s vládou to, co dnes předem všeho po
řizovati jest potřebí. Působí li nepříjemuě, dal
li by se kdo v pohřebním průvodu do veselých
písní, právě tak s velikým podivem

Na hodnocení Sylvestrova návrhu po
stránce věcné postačí, uvedeme-li o něm úsudek,
jenž vyňat byl »Národními Listy« z »Franfk.
Zeitunge: »Celní svazek jest částečně jistě také
výrazem politických poměrů a pocitů, a ně
mecká říše byla bez vší pochyby připravována
německým celním spolkem. Mezi dvěma úplně
různými, byť i úzce spojenými říšemi s různo
rodým obyvatelstem nejrůznějšího hospodářské
ho a kulturního vývoje jest celní svazek mož
ný jen tehdy, dají-li k němu souhlas kompe
tentní hospodářské instance, a není-li se obá

vati velkého přesunu poměru sil. Musí býti
rokázána možnost vyrovnání zájmů,jinak mů

ke kus, přenésti se přes její odpor, způsobiti
spíše rozladění než prohloubiti pocity přátel

ství. Pravíme-li to zde, činíme tak proto,po
něvadž jsme na určitých místech, která jsou
rozhodující pro konečné rozřešení této otázky,
nenalezli stejného nadšení pro myšlenku tuto,
jako na salepurkské schůzi lidové. Nesmí se
přece zapomínati, že ani Rakousko a Uhry od
posledního vyrovnání nepředstavují celní jed
noty.« :

Dru Sylvestrovi dostalo se ise strany
německé důkladného poučení o tom, že jeho
návrh jest hodně nevěcný a nepřipravený. Ra
dili bychom tedy panu předsedovi poslanecké
sněmovny, aby dnes nechal politiky a obrátil
svoji činnost v ta místa, na nichž přes všech
nu národní různost svorně pracují všichni ob
čané této říše. Ovšem, byli hrdinové, kteří v
největším nebezpečenství života vykonávali ně
kterou svoji potřebu, jako kdyby seděli doma
v pohodlné lenošce. Tak na příklad kterýsi je
nerál francouzský v nepřátelském ohni ořezá
val si pečlivě nehty, a maršálek Blůcher v ku
lobití, z něhož mu zůstal jen jeden pobočník,
klidně zapaloval si nerozlučnou dýmku, ale ří
še naše takových nebojácných politických Blů
cherů dnes nemůže potřebovati, protože by jí
byli překážkou k velikému cíli.

Varennes. Zpráva, že německá armáda
dobyla ve Francii Varennes, vzbuzuje v mysli
truchlivé vzpomínky na nešťastného krále Lud
víka XVI. a jeho choť. Revoluce již rozlévala
se po celé Francii, a královští manželé stále
váhali s odjezdem z výhně rozpoutaných vášní, '

jejichž konec prozíravý Mirabeau tak dobřepředvidal. Byly chvfle, kdy Mirabeau tajně dostavil
se do královského paláce a tam rozmlouval s

královnou o postupu a povaze událostí a radil,aby královská rodina z Francie odjela. Není
známo, jak by potom Mirabeau v revoluci byl

úsobil, ale tolik jest aspoň jisto, že rodinu
rálovskou chtěl zachrániti. Mirabeau však před

časně zemřel a král s královnou pozbylimocné
opory a ducha, který jediný věděl, kam až
bouře směřuje. Ovšem nechybělo oddaných
šlechticův a rádců, kteří pobádali k odjezdu,
ale váhavý a nerozhodný králnemohl se stále
k činu vzchopiti. Konečně, když již revoluční

plameny šlehaly až do samých královskýchomnat, započato s přípravami. Bohužel, krá
lovští manželé nechápali dobře, že za takových
okolností jest potřebí rychle jednati a neplýt
vati zbytečně časem. Královna však usmyslila
si, že na cestu musí míti nové Šaty, a proto
paní Campanová chvátá od jednoho krejčího
ke druhému. Nastává přiístřihování životů a
sukní, šatů malých a velkých, spodních a vrch
ních Bez toho všeho, samo sebou se rozumí,
královna mohla se obejíti, protože zejména bě
želo o to, aby žádná zmínka o nějakých pří
pravách nedostala se na venek, neboť revolu
cionáři, vědouce již drahný čas o úmyslu krá
lovské rodiny, obcházeli a pozorovali všechno,
co zdálo se jim býti podezřelým a co v paláci
se děje. Ale královna nepřestávala ani na ša
tech, zatoužila po nových toaletních pomůckách,
voňavkách a jiných drobnostech, které objed
nány byly až z Flander; nehledíc ke ztrátě času,
vozkové cestou byli dotažovánia jejich výmlu
vy vzbuzovaly pozornost i bdělých Jakobíuů,
kteří již tehdy rozeseti byli v každém venkov.
ském městě i městečku.

Možno si představiti, jak hraběti Ferse
novi, jenž připravoval odjezd panovnické rodi
ny, netrpělivostí země pod nohama bořela. Hra
bě Fersen, národnosti Švéd, byl mladým vojí
nem rytířské povahy a smělého rozhodování.
Ve službách královských plnil vlastně přání
švédského krále Gustava, jenž přísahal, že bude
rytířem královniným a že přitáhne s vojskem,
aby Ludvíka XVÍ. a jeho choť osvobodil. Bo
hužel, bambitka vrahova jeho úmysl uvedla v
niveč.

Hrabě Fersen pracoval o útěk s vévodou
Choiseulem a vévodou Villegmerem. Jmenovi
tě Choiseul často byl vídáu, jak cestuje mezi
Tuilleriemi a Metami, kdež čekal se svým voj
skem věrný maršál Bouillé. Republikáni zvy
šovali pozornost a bděli Velitel republikánské
stráže, Gouvion, užil známé praktiky, že se
dvořil jedné z komorných. Milenka ledaco vi
děla a svému milenci donášela. Tak dověděl
se Gouvion o balení šatů, klenotů a voňavek
a vybídl své stráže ku bdělosti.

Republikáni se dověděli, že vévoda Choi
seul opětně ocitl se soukromě v Paříži, jak se
praví, aby navštívil své děti, a že hrabě Fer
sen dal zhotoviti nový kočár, tak zvanou »ber
linu.« Do veřejnosti puštěna zpráva, že ruská
baronka Korffová v nové berlině odcestuje do
mů s komornou, lokajem a dvěma dětmi, a
Fersen a Choiseul jako dobří známí jí prý po.
řizují, čeho potřebí. Hrabě Fersen jednal za n;



se stavitelem kočárův a peřoval o příslušný
počet koní, aby se mohlo na cestě přepřáhati.

Útěk. Dne 20. června 1791 večer, když
táhlo na jedenáctou, zastavil se u Carouseln u
vnější brány tuillerieské zasklený kočář. Stál
proti dveřím sedláře Rousina, jakoby čekal na
pasažéry, neboť i blízko něho bylo ještě množ
ství nájemných povozů. Po chvíli přijde k za
sklenému kočáru zahalená dáma se dvěma za
halenými dětmi, kočí ji ochotně vpustí a zase
čeká. Brzo přichází jiná dáma, stejně zahalená
a opírající se o sluhu, i ta vstoupí do kočáru.
Ale kočí zaskleného povozu ještě čeká. Za
chvíli pozorovati jest zavalitého muže, na jehož
oparukovanou hlavu vstaven jest kulatý klo
bouk. Kráčí zavěšen v rámě sluhy, ztratí přes
ku, která zazvoní o dlažbu a shýbá se pro ni
právě, když oba se berou vedle jedné ze stráží.
Í tento zavalitý muž jest přijat radostně do
zaskleného kočáru. Nejsou tu však posud
všichni, neboť kočí čeká dosud.

Komorná varovala velitele Gonviona, že
se jí zdá, jako by královská rodina chtěla v
noci uprchnouti, a Gouvion, který zdlouhavě
myslil -a byl dosti nesamostatný, poslal svého

. důvěrníka k republikánskému jenerálu Lafayet
tovi. Jenerál přijíždí v osvětlenémvoze 'a prá
vě u Carouselu potkává dámu, která se opírá
o rámě sluhy a která zastiňuje obličej svůj ši
rokým cikánským kloboukem. Dáma ustupujíc
vozu, nutkáním hravého žertu dotýká se lou
koti kolá svou badine, hůlkou to, jakou nositi
bylo tehdy obyčejem hezkých dam. Když La
fayett přibude na místo, stráže jsou pečlivě
prohlédnuty a ticho v královských komnatách
svědčí o odpočinku.

Ale co jest s dámou v cikánském klo
bouku, která tak směle zažertovala s vážným
Lafayettem? Dáma tato, jsouc francouzskou
královnou, polekala se příjezdem jenerálovým
a setkanou s ním tak, že na místo na levo,
dala se na pravo a zabloudila. Ani její prů
vodčí, zakuklený tělesný gardista, nebyl znalý
ulic pařížských. Oba zoufale bloudí daleko
zaskleného povozu, kdež všichni sedí jako na
jehlách a kdež kočímu, dychtivě na všechny
strany vyhlížejícímu, rozčilením hlasitě bije
srdce. Odbila již dvanáctá, a uběhla tedy marně
drahá hodina. Vedle povozu přecházejí druhové
drožkáři, dávají se do hovoru s kočím zaskle
ného kočáru a, nabízejíce mu šňupce, netuší
jakou hrůzou zmítána jest jeho duše... Bohu
díky! Dáma konečně přichází, neboť cestou se
doptávala, vstoupí rychle do vozu, její průvodčí
vyskočí hbitě nahoru a kočí, hrabě Fersen,
práskne do koní Povoz uhání s náramnou
rychlostí a zastavuje se na severu města u Ma
dame Sullivanové.

Tichem nočním proskočí otázka: »Odjel
kočí hraběte Fersena s novou berlinou baronky
Korffové?« »Je tomu již půldruhé hodiny, co
odejel.« Po této odpovědi hrabě Fersen do koní
prásk prásk, povoz spěšně vyjede z města, za
bočí na východ stranou k Metám, brzo dostihne
nové berliny, jejíž kočí v polích čekal, a vzne
šená společnost přesednuvší ujíždí v novém
povoze tam k východu, kdež na smluvených
místech čekají královští důstojníci s husary a
dragouny, neboť maršál Bouillé rozestavil vo
jenské eskorty povšech cestách. Hrabě Fersen
uctivě se poručil a přál mnoho zdaru. Vévoda
Choiseul, který se vytratil z Paříže deset hodin
před odjezdem královské rodiny, čeká s druži
nou několik inil za Chalousem. Oddaný tento
služebník svého krále jest vždy více netrpěli
vějším, neboť prodlévá na svém místě již od
rána a příjezdu nové berliny očekával zcela
určitě již po polednách. Rozesílá tedy posly do
předu a na cesty postranní, sám nepokojně
sem tam popojíždí a, všecek neklidem vzrušeu,
upírá dychtivě zraky k obzoru, brzo-li již ber
lina se někde objeví. Hodina míjí za hodinou,
slunce nachyluje se již k západu, a posud ni
kde nic. Vysíláním hlídek a stálým přejížděním
eskort v Sainte Menehouldu republikáni na
konec jsoupobouření tak, že tři sta národních
dobrovolníkův ozbrojí se ručnicemi, aby nepří
jemné jim královské husary vypudili, což se
jim skutečně podaří. Podezření a neuvědomělé
obavy šíří se rychle po krajině. V Chalousu na
příklad ujalo se mínění, že tito vojáci budou
násilím hrdliti nájemné, proto sedláci hrnou se
na věž a zvoní divoce na poplach. Občané
v zástupech rozčileně rokují asbírají se veli
kým počtem proti jezdcům, kteří raději moudře
couvnou. Ale kde je berlina?

Dragoun Drouet. Vznešená společnost
v nové berlině, k níž zatím připojilo se několik
kurýrů, a která byla takořka malou chalupou,
jela velm? pomalu. Jest potřebí v městečku
Etoges na voze cosi spravovati, a uběhlo značně

času, než věc bylaJočízena. Král věda, že hoočekávají vojíni s důstojníky, oddává se v oka

mžiky ty nepochopitelnému pocitubezpečnosti
a když jest každá minuta drahá, káže zastaviti,
vylézá z vozu a kochá se pohledem na krásnou
krajinu. Berlina konečně přikodrcala do Saint
Menehouldu, kdež se zastavila. Dragoufský
setník Daudoins stojí na náměstí, ale tváří se,
jakoby se-ho věc ani netýkala Po té ale mrka

livrejovaný kurýr počíná si hloupě, nemotorně

se ho přidušenými slovy vyptával. Vesničané
to vidí a ledačeho se domýšlejí. K berlině při
točí se také místní poštmistr Drouet, zuřivy a
kousavý republikán, jehož pozornost beztoho
již celý den podněcována byla dragouny a hu
sary, kteříjiž od rána promýkajíce se městečkem,
občany svojí přítomností znepokojovali. Drouet
nakoukne do berliny a poznává královnu a po
té krále, jenž zbytečně vychyluje se ob čas
z vozu. Když do berliny byli zapřažení noví
koně, vznešená společnost odjela, zanechavší za
sebou zvědavé občanya rozhodnutého Droueta,
jenž sloužil u dragounského pluku. Do setníka
Daudoinse, jenž káže svým dragounům na
koně, Drouet se dáti nemůže. Ale pošeptav
cosi v radnici, sedá na nejrychlejšího svého
koně, jeho písař, taktéž bývalý dragoun, na
koně druhého, a oba tryskem se ženou za ber
linou. Dragouni setníka Daudoinse zatim, co
pojídají na rychlo sýra achleba, jsou obklo
peni ozbrojenými národními gardisty a rádi
povolují důrazné žádosti, abyse odtud nehý
bali. Jest to zráda. Berlina projela Clermontem
a za ní hned v zápětí poštmistr Drouet, který
způsobil poplach a ua rychlo (oznámil, oč jde.
V Clermontu brzo po té zarojí se národními

ardisty, kteří shrnou se kolem dragounů, se
ajících na rozkaz svých důstojníků na koně,

gouni se vzdávají. Zase zráda |
Zatím berlina dojela do vesnice Varen

nes. Má se tam přepřáhati a má tam čekati
syn maršálka Bouillého se svými jezdci.Čekal,
ale, když nikdo nepřijížděl, neopatrný mladík
ulehl ke spaní a jeho vojíni také. Vedle stojící
berliny za chvíli ujížděl Drouet se svým pisa
řem, vzbudil starostu, jenž byl smýšlení republi
kánského — a za chvíli šest mužů tarasí bránu
starým povozem, trámy a čímještě jiným. Ber
lina po pětatřiceti minutovém prodlévání se
hnula a dojela k zatarasené bráně. »Kdo to?
Průvodní listy!« křičí Drouet. Ludvík XVI,
na místo aby důrazně prohlásil: »jsem král a
mohu ve své říši svobodně cestovati bez prů
vodních listů«, zůstává věren své netečnosti
a vzdává se. Měl u sebe postilióny a tělesné
ozbrojené stráže, mohl rázným vystoupením
pět mužů Drouetových zkrotiti, mohl dáti vzbu
diti mladého Bouillého, o jehož přítomnosti vě
děl, ale nečiní tak.

Chabostí a tvarohovou povolností tohoto
krále se stalo, že francouzská historie se roz
hodla pod obloukem brány ve vesnici Varen
nes. Král povolně vystupuje a s ostatními
ubírá se do domu občana Saussa.Ve Varennes
se osvětluje a zvoní, národní gardy spěchají
tam z míst okolních. Přijíždí vévoda Choiseul,
aby krále osvobodil, ale vojíni jeho jsou dílem
zastrašování, dílem opíjení a na konec opouštějí
důstojníkyi vévodu. Mladý Bouillé sedá na
koně a řítí se k svému otci, aby mu vše ozná
mil. Přižene se setník Deslous se stem jezdcův
a nabízí se, že společnost vyseká, poručí-li tak
král, ale Ludvík XVI. nemá, co by poroučel;
maje kolem sebe společnost varenneských hod
nostářů, vévody Choiseula, setníka Goguelata,
nemá žádného mínění a sedí jako hlína v

rukou hrnčířových.
Když přijel starý Bouillé s celým plukem,

shledal, že král svolil ke všemu a že již odejel
provázen tisíci a tisíci ozbrojených gardistů.

Král s královnou byli dovezeni do Paříže,
kdež po několika měsících život jejich zhasila
guillotina.

e

Noviny. Jest přirozeno, že ve válečnou
dobu dychtivě čítají se noviny a že všechny
redakce se snaží, aby vyhovovaly čtenářům
a prospívaly svým listům. Pozorujeme-li tu
čtenářskou horečku, vzpomínáme snah o zalo
žení katolického deníku. Nemyslíme ovšem na
rozměry »Čecha«, nýbrž představujeme si list
asi takový, jaký si pořídili agrárníci »Cepeme«,
nyní »lidovým deníkem«. Pisatel těchto řádků
na příslušném místě upozornil již za války
slovansko-turecké, že pro založení laciného listu
jest vhodnou jmenovitě ta doba, která rušnými
událostmi rozněcuje mysli a množí sháňku po
novinách. Za takové nálady že by se laciný
list mohl uchytiti a zakotviti. Přestalo se tehdy
na pokusech a bezúčinných rozpravách. Nynější
válkou dostavila se druhá vhodná příležitost —
a zase kde nic, tu nic. Přáli bychom si, aby
vedení strany o věcípřemýšlelo,ale nedlouho...
Upozorňujeme příslušné činitele na agrární

»lidový deníke«,Jak čiperně si vede, přinášínové zprávy, obrázky, a jak mu to jde k duhu!

Co se týká válečných příběhů, měli bybýti noviny opatrnější. Cenímesi naše vojáky
a uznáváme, čeho všeho jest jim zakoušeti, ale
jest známo, že leckterý vojín zveličuje nejen
ústním vypravováním, ale také svými dopisy.
Některý dopis, v novinách uveřejněný, obsahuje
věru fantasie, zasazené v rámec bojů. Chápeme
snahu novin, čtenáře zabavovati, ale na druhé
straně třeba hleděti k tomu, aby úsudek čte
nářů nebyl považován za most, na němž pro
vádí se zatěžkávací zkouška.

Vídeňská vZeit« oznámila, že po Sucho
mlinovu stane se v Rusku ministrem vojenství
Kuropatkin nebo Liněvič. Podle toho jenerál
Liněvič, jenž bojoval proti Japoncům a jenž
druhý rok po válce zemřel, vídeňským listem
byl vzkříšen...

=- /
ŠKOLNÍ
KNIHY

pro školy obecné a měšťanské dívčí jakož
i chlapecké, užívané v Hradci Králové,
dle předepsaných vydání. dostatečně na

skladě; — užívané

školní sešity,
jakož i veškeré ostatní

psací a kre
slicí potřeby

lze obdržeti ve

Družstevním
knihkupectví

a nakladatelství
s v Hradci Králové ::

Adalbertinum.

Hlavním učitelem Husovým byl Viklef, ale
i jeho fantastické blouznění, které směřovalo
k politické a sociální anarchii, bylo málo pů
vodní. Již v prvé polovici století XIV. tvrdili
ve prospěch svárlivého císaře Ludvíka Bavora
bludařští františkáni, že duchovenstvo nemá
míti časných statků. Dva mistři pařížští spolu
s františkánem sepsali (kolem r. 1326) dílo
»Defensor pacisa, v němž uložili o nadpráví
moci světské v podstatě to, co hlásal později
Viklef. Ve spise tom se tvrdí, že v cíkvi náleží
větší moc císaři než papeži, císař má trestati
a sesazovati biskupy i papeže; papež nesmí
souditi kněží, ti podléhajt soudu laickému. Pa
pežská hodnost potřebuje potvrzení státního
atd. Zkrátka velmožům, státu v církvi moc svr
chovaná, ale duchovenstvu pouze poslušné
sloužení; dle toho spisu by vlastně byla církev
vydána na pospas nejrůznějším rozmarům so
beckých velmožů, jichž veliká část tehdy ani
psáti neuměla, natož aby byla vzdělána řádně
v theologiil

Dle toho také Viklef nazýval zrádcem
království preláta takového, který by dal do
klatby duchovního, odvolávajícího se v.záleži
tostech církevních ke králi. Dávati kněžstvu
statky znamená odporovatí zákonu Kristovu.
Všichni duchovní vládnoucí statky jsou kael
řové a s nimi i ti laikové, kteří obohacování
duchovenstva trpí. (Viklef však sám si bohatou
faru luthersworthskou podržel.) Světští páni
mohou vezdejší statky církvi pobrati, pokud
jejích majitelé trvale hřeší. Prý i světci Augu
stin, Benedikt a Bernard jsou zatraceni proto,
že statky měli, řehole založili a do nich vstou

ili, jestliže nečinili pokání. Tak a podobně
iklef pokračuje.

Viklef pokročil značně proti oudařecýmfrantiškánům v tom směru, že obmezoval ú



ným způsobem svobodnou vůli Boží. V důsled
ku drsných vývodů Viklefových o svobodě
lidské vůle sotva může býti řeči. Jedni lidé
jsou prý předurčení k věčné slávě, druzí k za
tracení; příčina toho nevězí v jejich chování
po čas pozemského života, nýbrž v Bohu. Jedi
dým pramenem víry jest Písmo. Vysoké školy
astudie povstaly prý z pohanské pošetilosti
a prospívají církvi tolik, jako dábel.

Podobných protikulturních názorů Viklef
rozsóval celou řadu. Není divu, že jeho v samé
Anglii mračné a strohé zásady brzy ztratily
půdu. Za to tím větší div, že dogmatika Vikle
fova nalezla silnou ozvěnu v Portugalsku a
ještě houževnatější šíření v Čechách. Viklefovy
spisy hájeny u nás fanaticky přes to, že právě
nejučenější theologové čeští včasně důmyslným
rozborem zpřetrhávali pásmo Viklefových proti
mluvů a jasně dokazovali, že anglický fanatik
stavěl vzdušné zámky, které proud skutečného
života smete jako slunce noční stíny.

Husova mysl pohroužila se do spisů Vikle
fových více než do všech mistrných traktátů
svatých otců. Dle toho také dopadly spisy
Husovy. Již před 30 lety německý badatel
Loserth zjistil, že hlavní spis Husův »De eccle
siá« (o církvi) je z valné části opakováním
stějnojmenného spisu Viklefova. Důkaz svůj
rogšířil i na jiné spisy Husovy. Ale právě ti
ctitelé Husovi, kteří prohlašovali, jak jest Hus
svérázným učitelem Evropy, na důkaz váhy

důležité mlčeli. Leč r. Igo5 postoupilo se
ještě dále. Flajšhans provedl důkaz, že i dobrá

lovina Husovy české »Postillya«jest podstatně
překladem Viklefova díla »Sermones«. Fr. Černý
a dr. Sedlák shledali, že Husův »Výklad víry,
desatera a páteře. jest vypisováním toho, co
se nachází ve Viklefově »Dekalogu« a »De
ecelesia«. O. Prochaska r. 1913 seznal v Husově
traktátu »O svatokupectví« volné zpracování
Viklefova »De simoniae«.

Loserth uvádí, že i obrany proti výtkém
českých konservativců Hus vypisoval z Viklefa.
"Třiveliké řeči, jimiž chtěl Hus strhnouti cír
kevní koncil na svou stranu, jsou do slova
kázání Viklefova. Docela kárání poměrů českých
Hus opisuje z Víklefová kárání krise anglické;
Hus pouze zaměňuje slovo Auglie za slovo
Čechy.

Dr. Sedlákt v poslednímčase dokásal sou
stavné opisování Husovo nejjasněji. Přišel k
těmto závěrům: Husův spis »Expositio deca

ride, sepsanéhood augustiniána Jindř.zFrimiru.
Hlavní myšlenky Husova výkladu desatera a

pěteře jsou obsahem i postupem v Viklefa
Tfetina textu výkladu desaterá a více než po
lovina textu páteře jsou pouhým překladem.
Někde jsou převzata docela doslovně z Viklefa

slovo která Hus uvállí jako svou přímou řeč,jakoby kreslil vlastní náladu své duše. Kde
Hhs textu Víklefovu neporozaměl, místy užívá
raději špatného přehladu, než By tam vsunul
saimostatnou myšlenku vlastní. Sedlák dí o vý
kladu desatera: »Hbs při své práci má Víkle

fův traktát před sebou, listpo listě, myšiěnkupo myšlence jej sleduje a celé strany překládá
doslovně .... tu nemluví Hus, nýbrž Viklef.«
Sedlák věcnýkmidůkazy potřel Flafškansovu a
Vlčkovu chválu původnosti Husových spisů
českých. Husův spis 9O svatokupectví« jest z
části překladem Viklefova »De simonia« a z
části Viklefova »Pastorale.« Ve svém výkladu
sentencí Lombardových používal Hus Viklefo
va »De benedicta incarnatione« a »Dekalogu«

Huspů svém opisování nedokonalým řaděním cizích myšlenek zapletl se do nešťast
ných protimluvů. Na př. opisuje z Viklefa
celou partii o církvi předřízených a pak —
mluví o církvi římské, jako by byl zapomněl,
co dříve psal. Sbíral nezpracované a nesečlán
kovanéz Viklefa, tyto nepromyšlené úryvky pak

řečteny v kapli betlemské jako vyznání čes
kých viklefistů o církvi.

Ale Hus před koncilem kostnickým od
vášil se odporovati otcům: »Co mě viníte Vi
klefem; co mi ddoněho? Však jest Viklef
nebyl Čech, aniť otec můj, ale bylť jest Angliš;

protoťpsal“ jest bludy, nechť zaň Anglišovéodpovídají.« — Tak! Angličané již za Viklefa
odpovídati nemusili, protože s nim byli hotovi
krátce. Za to však Hus se k němu připial celý
častými. veřejnými pochvalami, obranami, opi
sováním a údáním jeho traktátů.

Učitelem Husovým byl též mistr Jeronym
Pražský, o němž praví Flajšhans, že vynikal
nad Husa nesmírně nadáním i vědomostmi.

o- úsobilis počátkuveliceučenímistřin Páleč a Stanislav ze Znojma, kteří za
čali šířiti s Jeronymem v Čechách známost
spisů Viklefových. Později však tito učenci
proti křiklavě nesprávným myšlenkám Viklefa
a Husa rázně vystupovali. Husovi stali se též
učiteli Petr ze Znojma, Jan Eliášův, Petr ze
Stupna, Jan z Mýta, Štěpán z Kolína, Ondřej
z Brodu, kteří částečně holdovali radikalismu,
částečně hájili neporušený katolicismus.

Husovým učitelem byl též německý mistr
Mikuláš z Drážďan (též současník Husův),
jehož působením v samé Praze šířily se bludy
valdské. Drážďanská škola jak svým německým
žactvem tak společenskými vztaby k pražským
vůdcům hnutí viklefského měla veliký vliv
na radikalísmus pražský. ©Hus na jednu
obranu Viklefa vyčerpal spis Mikulášův »De
guadruplici missione“. Kázání Husovo »Discit
Martha« nešťastným způsobem řadí vedle sebe
části prací Viklefových a ze spisu Mikulášova.

Učitelem Husovým byl 1 reformátor Kon
rád Waldhauser. Na základě Konrádova spisu
o tanci pořídil Hus větší traktát +De chorea«.

Jenom o spisech proslulého domácího
reformátora a filosofa Štítného jako by byl
Hus nevěděl! Svérázné, bystré myšlenky To
máše Štítného jsou „posud chloubou původní
české literatury, jejich pravda přetrvala věky
a noučujei pokolenínynější. Husovy opsané
názory viklefské však největším dílem zhynuly
i mezi kališníky hned po vyhasnutí kostnické
hranice.

Zásobil jste již svůj
M sklep uhlím? W

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) — i

dodává uhlí kusové, kostky
i ořech za ceny nejlevnější.

o, č M

Kulturní jiskry.
Dr. Ant. ryt. Randá, věhlasný učeneo

český, tajný rada, ministr m. sl., zemřel vDobři
chovicích u Prahy 6. t m., podlehnuv záchvatu
chrlení krve. Randa jako právníkdosáhl pověsti
evropské a dílo literární, které zanechává, jest
obrovským pokladem vědy právnické. Sláva
dobytí právní vědy českou prácí zůstane navždy
spojena se jménem Randovým. Není opravdu
rozhodnutí, pojednání samostatného nebo v čá
sopise uveřejněného a významného předpisu
cizího nebo osnovy, které by nebyly uvedeny
a podle potřeby podroběny rozboru se strany
jeho. Obdivuhodna jest rozvaha, jistota a bystrost,
s jakou řeší spletité problémy právní. Obdivu
hodna je dovednost kritická i schopnost postře
hnouti potřeby sociálního života, právem regu
lovaného. Spisy jeho hledány jsou od theoretiků

i od praktiků. Randa n také vynikajícím učitelem. V tisících vzbůdil a upevnil přesvědčení,
že musí milovati spravedlnost, kdo povoláni
jsou ji vykonávati. Randa působil také proni
avě ve sněmovně panské, v Akademii císaře

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,
jejímž byl presidentem, i v soudě říšském, jehož
členem byl dlouhá léta. Za jeho zásluhy dostalo
se mu dlouhé řady vyznamenání. Randa dočkal
se požehnaného stáří 80 let. Narodil se v By
střici nad Úhlavou. Vidíme ho na prážské uni
versitě jako profesora, rektora, v ministerstvu
Koerbrově a Gautschově jako českého ministra
krajana. Dny svého odpočinku trávíval většinou
v Dobřichovicích. Čest budiž jeho památce!

Kníže Adolf Schwarzenberg, věvoda
krumlovský, majorátní pán linie krumlovské,
zemřel 5. t. m. na svém zámku Libějicíchvjiž
ních Uechách v úotyhodném věku 82 Jet. Ze
snulý kníže slynul bezpříkladnou nestrannoatí
k oběma národnostem a v ohledu politickém
byl ryzím konservativcem. V r. 1861.podepsal
známou deklaraci. V panské sněmovně přinále
žel k pravici. Majorátním em krumlovské
linie schwarzenberské stává se nyní dědičný
prine Jan (nar. 1860).

Proti pověře. »Našinec« konstatoval, jak
katolické duchovenstvo v Německu povstalo
proti pověrčivým modlitbám a £. zv. »strážným
listůme. — K tomu poznamenává dne 6. t. m.
»Čase: »Katolické duchovenstvo české ještě proti
pověrčivým modlitbám nevystoupilo. V českých
zemích je toho smetí na fůry.« — Úžasná ne
pravda! Katolické duchovenstvo u nás vystou

po vždy včasně zvláště proti těm modlitbičkám,
nimž připojen rozkaz, aby se opisovaly. Vystoupilo vždy hned, jakmile se o podloudné akci

dovědělo a také zas exempláře katolickým
listům se žádostí aby se to ohlupování lidu

důkladně zkritisovalo. Také jest naší veřejnosti
známo, jak přešasto náš tisk před pověrečnými
modlitbičkami i v posledních letech varoval.
Známo, jak se náš tisk také postavil proti blouz
nivým letákům skrytého demagoga »Adama
Olšového«. Zároveň jeme konstatovali právem
nejednou, že takové vymyšleniny a modlitbičky
jsou skládány od našich ohytrých nepřátel na
matení prostomyslných katolíků. Již to bylo né
padné, že tisk nekatolický ohlašoval »klerikální
pověru« dříve, než se takové modlitbičky lidu
poštou rozeslaly. Adresy byly psány obyčejně
rukou inteligentní, tak že bylo hned zřejmo,jak
se jedná o podvod úmyslný. Možná tedy dost,
že našinci zakročili včasněji než duchovenstvo
německé, protože ohlupovací listy přestaly se
šiřiti již předválkou. Kdyby naši protivníci vě
děli o »fůrách toho smetí« v našem království,
jistě by nezameškali záminku k posměchům.
Jen tedy ven s obsahem toho smetí! Katolické
duchovenstvo bude vděčno, jestliže mu někdo
v metení konečně pomůže; posud se mu totiž
dostávalo při bdělém boji proti pověrečným
modlitbičkám jen nepřátelských úšklebků a ne
poctivého podezřívání. — Ale zároveň by měl
nekatolický tisk vystoupitii proti praktikám ha
daček a jasnovidců aspoň tak rázně, jak vystu
puje žurnalistika naše.

Upozornění liknavým katolíkům. »Právo
Lidu« oituje z moravsko-ostravského 800. dem.
listu tato slova: »Dělnický tisk má v této době
všeobecného vzrušení vážnou a těžkou úlohu,
kterou také poctivě koná. My v této době cítíme
se zvláštěoprávněni a povoláni, býti varovným
svědomím tam, kde objeví se počiny nesocialní.
V tom hlavně spočívá dnes oena a hodnota
našeho tisku. Jest také naším úkolem, abychom
organisační budovu politickou i odborovou sou
druhům v poli jsoucím udrželi v pořádku přes
veškeru nepřízeň doby.« O nové budoucnosti
list praví: »V brzku po válce přijdou doby, kdy
bude nesmírně mnoho záviseti na vůli a možno
sti dělnických organisací. Pečujme tudíž nyní
v rámci dnešních našich úkolů o čilou součin
nost na přípravách. Býti připraven — je všecko!
Soudruzi, nepřijde na nás potopa, nýbrž nový
živote — »Národní Listy« k tomu dodávají:
»Tato slova zaslouží být uvedena na pamět
vrstvám neapcialirtickým. Jednak proto, aby si
uvědomily, že socialismus žije dále svým vnitř
ním životem, a jednak proto, aby sl pamatovaly
na to, že socialismus jiš teď se připravuje za
ujati v nových poměrech po válce pevné po
stavení. Nechtějí-li vrstvy nesocialistické, středo
stavovské, po válce »pozdě bycha honiti«, ne
smějí zapomínati za války na svoje vlastní or
genisace politické a hospodářské, jež musejí
rovněž, jako socialisté, udržovati při vnitřním
životě.« Jestliže se soc. demokraté těší ještě na
intensivnější, lepší život po válce, dávají tak
poučení, že rozhodně nesmí spáti ani katolík.
Naše organisace po válce musí býti ihned při
praveny k veliké práci. Jestliže by se nyní po
dřímovalo, překvapí nás potom jiní velice silnou

pohotovostí Hlavně nyní dbejme, aby se šířilatolický tisk na všech místech. Kde četba ka
tolická sohází, tam jiní lidé mají nejvhodnější
revír k velikému lovu.

V nastavším
školním roce

rozšiřujte
vydané Blakapskon tiskáracu v Hradci Králové:
Malý katechismns . ... . . 30b.
Siřední katechismus . . 64h.
Velký katechismus. 86b.

S“ Oltář
oučná modlitební kniha i zpěvník) v poloplátně

b, v oeloplátně 92 h, v oeloplátně se zl. kříž
kem K 1—, v oelokůži se zl. křížtetn EK200.

Úprava úhledné, vazby povné.
Zavádějte ve všech školách našé vydálií neb
poskytujete volné výtisky pro chudé. Jedině
naše vydání je schválenů pro diečesí Ktálové
hráďeckou. Pro prodejny školnich kníh patřičné

výhody. Objedhávky vyřizuje:

Drežstemníkrihkupectrí a nrtiutteství
O Krákní

Zprávý
místní a z kraje.

Osobal. Právě se vrátil J. Exc. nejdp. biskup dr.
Josef Doubrava z Karlových Varů, kdež dlel za účelem
léčení. Po zahájení školního roku v kněž. sergináři a
vyHzení jiných záležitostí odjede do Chrasti.

Vkměž. semináři zahájen bude školní rok v nedělí
11. £ m. vzýváním Ducha sv.



právě vdobětěžkétalí se děti s tín vroucůěišíkískou
k vznešenému otci, který tolik obrovských oběti a ná
mahy pro své národy tak dlouhý čas podniká. Právě v
čase svízelném naskytá se vděčným podáaným příleži
tost k pilné úvaze o šlechetných vlastnostech milované
ho mocnáťe. Z velmi četných bádov vlály prapory V
barvách říšských a zemských. Zdejší posádka vzdala
císařskému kmetu nadšený hold. V katedrálním chrámu
Slavnou pontifikální mši sv. sloužil vsdp. gener. vikář
dr. J. Soukup, k níž se shromáždilo neobyčejně veliké
množství duchovenstva, důstojnictva, zástupců úřadů a
škal i jiných věřících. Zapěna ku konci hymna císařská
a :Te Deum« před vystavešou Nejsv. Svátosti. (Te De
um pro smíšený sbor a vathány k toma dni složil p. řed.
kůru Wůnsch, který tento rok dovršil třicátý rok obrat
ného vedení kůru zdejšího.) Před Eucharistií konány
modiitby za chaře, za šťastné a brzké skončení války
a za odvrácení všelikého protivenství. Následovala pak
adorace. — Odpoledne o 3. hod. celebroval slavné ve
spery vsdp. kancléř Fr. Kerner před Nejsvětějším. Ná
sledovaly zase modlitby, které se vztahovaly k ny
nější vážné době. Při pobožnosti byl zase veliký zástup
věřících, mesi nimiž mnoho vojínů.

. Ve schůzích městské rady, konaných dne 30. září a
5. října t. r. učiněna byla tato usnesení: Uděleno bylo
povolení k užívání a obývání Husova domu č. 121 s vy
loučením evangelické modlitébny. — Český odbor rady

, zemědělské bude požádán, by zasílal časopis »Ovocnou
Bursu«. — Zastavéna byla chudinská podpora Václavu
Hrůšovi, ježto zemřel. -- Pro účely vyučování propůj
čena byla prozatím ředitelství reálky zkušební síň v
městském divadle. — Vzato bylo na vědomí, že p. Fr.
Uždilovi nebylo uděleno povolení c. k. okr. hejtman
stvím k výrobě sodové vody v Hradci Králové. — Na
útraty obecní vyšle se jedna osoba do školy Pražského
nemocničního fondu při všeobecné nemocnici v Praze,
by se vycvičíla v ošetřování nemocných. — Vypíše se
konkurs na nadaci Františky Teubněrové, určehoů na
podporu zdejších chudých a zachovatých 20 vdov s ú
hrnrým požitkem 820 K a na naďaci Václava a Aloisie

kem 44 K s lhůtou do 15. října t r. — V domě čp. 121
najmou se místnost! pro účely zdejších obečných a ntěš
ťanských škol proti měsíční výpovědi. — Ředitelství
severozápadní dráhy vysloveh byl souhlas se žádostí
Ústředny v Hradci Králové, by vlakové spojení z Přa
hy do Hradce Králové bylo zlepšeno zavedením nového
osobního vlaku.

Městská ráda královéhradecké na základě návrhu
-elektrárehského odboru usnesla se z důvodu Irozícího
nedostatku petróleje snížiti popláťek za domovní pří
pojku ze 170 K na 125 K pro ony majitele domů, kteří
-v době od 1. října do 30. listopadu t. r. dají přípojitu
:zříditi. Bližší podmínky oznámeny jsou na návěštích a
"podrobné informace podá kacelář elektřických podniků.

Vyhláška. V Hradci Králové jsou ošetřování, jako
v jiných městeth, vojínové onemocněli úplavicí, ovšem
v přísné isolaci, takžé zavlečení této nemoci mezi ci
vilní obyvatelstvo jest vylosčeho. Postrádají tudíž ve
škeré podstaty pověsti, že nemoc tato v Hradci Králové
se též vyskytla. Není naprosto příčiny, by obecenstvo
Hradec Králové míjelo anebo jej opouštělo. Poměry
zdravotní v Hradci Králové jsou zcela příznívé vzhle
dem k moderní kanališaci města, bezvadné pitné a užit
"kové vodě a známé čistotě.

Plasý strach. Rozšířily se pověsti, jak bude město
zamořeno epidemickými nentocemi, případně i chole
rou. Jest to výsledek poplachu zcelů mylného. V c. k.
«odborhé školé pro umělé zámečnictví apravuje se Čer
"veným křížem za spolupůsobení města reservní nemoc
:nice pro raněné a mikoli pro léčení občanů onemocně
lých choleron. Úředně se sděluje, že do konce r. 1914
vyučování na škole nezapočne. Vrchní elektrické vedení
zavádí se do školy provisorně.

(Úmrtí, Šlechetnou, skromnou a přívětivou tvář p.
ira 3. Czurby již neuvidíme. V několika týdnech po své
-promoci obecně oblíbený inteligent odebral se na jižní
"bojiště jako poručík v záloze. Věrně plně své povimno
sti na poti válečném, byl střelen do mozku; náboj pro
jel lévým okem, pravá strana těla byla ochrnuta. Zemřel
dne 7. t. m. V nemocnici Milosrdných bratří ve Vídni.
Tělesné ostatky budou převezeny do Hradce. Čestná

„mu paměti
Pan Fr. šlechta Odtahal, všeobecně vážený a milo

-vaný plakovuíle a velitel 18. pěšího pluku v Hradci
"Krádové, byl v hrdinaém boji na severním bojišti těžce
-zraněn. U příležitosti jeho jmenín zaslal mu starosta dr.
Ulrich jménem města srdečný blahopřejný telegram,
-na který došla z Vídně odpověď p. plukovníka, z které
"vyjíiámě toto: >Za Vaše mne poctou nanejvýš zahrnu
jící a mně tak lichotivým způsobem pronesená blaho
-přání k mým jmeninám přijměte můj srdečný, hluboce
„itěný dík a buďte ujištěn, že jste mi touto řídkou po
-zorností způsobí! radost upřímnou. Můj zdravotní stav
nené, šel Bohu, stále ještě takovým, jak jsem si přál a
uplyne ještě asi delší doba, než mi bude přáno opětně
do Hradce Králové zavítati. Však musím Vám, velevá
žený pane starosto, říci, že se hodní osmnáctníci bili u
datně a statečně, opovrhujíce smrti. Každý jednotlivec
byl"cetým mužem! A já douám bezpečně, že pluk na
vrátí se zpět do Hradce Králové ozdoben palmou vítěz
ství. Žádám Vás,velevážený pane starosto, abyste všem,
kteří na mém poranění tak vroucí podíl berou, vyslovil
můj nejsrdečnější dík!<

Vyučování v Hradci Králové bude zahájeno na ško
dách obecných a měšťanských dne 16. října. Zapsané

o 8. hodině ranní, BRZŠÍ jest udáno na návěštních ta
bulkách příslušných ústavů.

Proltserský sbor ©. k. gymnasia v Hradci Králové
odvádí počínaje 1. zářím měsíčně 1 proc. svých příjmů
ve prospěch raněných a jich rodin.

Další přispěvky na Červemý kříž a spolky pomocné
zaslaly bisk. konsistoři: Farsí úřady: v Šlapánově K
71.50, v Rovni K 235.43, v Dašicích 75 K, v Hor. Heřma
aicích 17 K, v Hlinsku 10 K, v Poniklé K 23.42, v Krou
né K 18.83, v Mladočově 110 K, v Častolovicích 16,80
K, v Dubenci 300 K, v Lomnici n. Pop. 100 K, v Potě
hách 20.31 K, v Bystrém u Nov. Města 33.05 K, v Újez
dě u Chocně 57.40 K, ve Slatině n. Zdob. 44.30 K, v Hab
rech 50.40 K, v Třebechovicích 50 K, v Cerekvici 55K,
v Roketnici 100 K, ve Vel. Losenici 33.17 K, v Javornici
30 K, v Borohrádku 68 K, v Lánech na Důlku 34 K, ve
Voděradech 83 K, Jos. Žaloudek, rolník v Kozohlodech
(farnost vlkanečská) 4 K, Jan Sischka, traťmistr ve Sla
tině n. Zdobnicí 10 K, hořický vik. úřad V, sbírku 114.51

K. Vi. sbírku 145.18 K, vik. úřad jaroměřský 764.23 K,
vik. úřad jičínský 393.60 K, vik. úřad skutečský 114.27
K, vik. úřad lanškrounský 566.57 K, děkanský úřad v
Hradci Králové 45 K.

Odštěpný žemský spolek Červeného kříže v Hradci
Králové zjistil, že nedostává se nemocným a raněným
vojínům, navrátívším se z bojíšť, spodního prádla, t. j.
košil, spodkův a ponožek, ježto jich zásoba jak u vojínů
v poli stojících, tak i raněných a nemocných, vracejí
cích se do svých domovů, úplně jest vyčerpána. Dosud
darovaná zásoba Červenému kříži nestačí ani k podělení
pro vojíny raněné a nemocné, kteří jsou ve zdejších vo
jenských nemocnicích. Z té příčiny prosí Odštěpný žen
ský spolek Červeného kříže v Hradci Králové, by uspo
řádána byla sbírka spodního prádla, též ponožek, ruč
níkův a kapesníků. Prádlo nemusí býti nové, též prádlo
vyspravené a čistě vyprané jest vtáno. P. T. obecen
stvo se žádá, by prádlo, jež věnovati chce našim vojí
nům, laskavě odevzdávalo na radnici v popisném úřadě
(na Malém náměstí čp. 123 v přízemí), který toto zašle
sběrně Červeného kříže v Hradci Králové. — Dále žádá
c. k. okresní hejtmanství v Hradci Králové, by věnová
ny byly pro Úřadovnu pro válečnou péči | zřízenou

při c. a k. ministerstvu války peněžní neb jinaké dary,

k dalšímu odéslání vhodně zabalené. — Jako dary v pří
rodrinách pro vojíny v poli jsou vítány: Čaj, čokoláda,
kakac, cukr, cukerin, sušenky, tvrdý sýr, uzené maso,
sardinky, salám, sušené ovoce, kompoty, marmelády
(povidla pokud možno v dřevěných krabičkách), ořechy,
kaštany, medicinální vína, rum, minerální vody, ovocné
šťávy, doutníky, cigarety, tabák, kapesní nože, prak
tické zapalovače, dýmky, příbory jídelní, mýdlo, ohří
vací láhve, tužky, papír listovní, vlněné ponožky, čepi
ce sněhové, živůtky všeho druhu, šátky na krk všeho
druhu, chránítka -na uši, nátepníčky, dalekohledy, bu
soly. P. T. obecenstvo žádáme, aby tyto dary ráčilo
též odevzdávati na městském úřadě popisním, který za
šle je c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové, jež je
svému určení odevzdá. — Z purkmistrovského úřadu
král. věn. města Hradce Králové, dne 1. října 1914.
Starostův náměstek: J. Russ m. p.

Příspěvky vyživovací pro přislušsíky mobilitova
mých. Úřední list našeho c. k. okr. hejtmanství otiskl
prohlášeni: Aby záamtezehy byly případy vyplácení VY
živovacího příspěvku osobám, které pozbyly nároku na
příspěvek vyživovací, buďtež drženy v patrnosti osoby,
kterým příspěvek ten k výplatě poukázán byl. Za tím
účelem nechť p. starosta sestaví abecední seznam všech,
kdož k činňté službě povolání byli, pokud jich příslušní
ci v tamní obci bydlí a příspěvek vyživovací dostávají.
Každý případ, kdy pozbývá se nároku na příspěvek,
budiž sert ohledně osob shora uvedených bezodkladně
oznámen. Nároku na povolený příspěvek se pozbývá:
1. Návratem živitelovým z činné služby. 2. Stal- se ži
vitel sběltemi. 3. Odsouzením živitele ku trestu těžkého
žaláře anebo k ještě přísnějšímu trestu. 4. Po uplynutí
šesti měsích ode dne, kdy živitel a) v boji zemřel, b)
po boji nezvěstným se stal, c) následkem poranění v
činné službě anebo po onemocnění ještě před propuště
ním z činné slažšy zemřel. V případě, že osoba, které
byl poukázán vyživovací příspěvek, obdržela v připa
dech zde pod č. 4. a, b, c. gvedtných jimaké vojenské
zaopatření, mehší než dosud vyplácený příspěvek, nutao
to sem rováěž oznámit, Příbížní zraněných, kteří ob
drželí dovojenou, mají ovšem nárok na povolenou pod
poru,

Kdafišt přolšáče domdbraáčh. Obce předvědot dó
mobřarice vnásledujícím pořádku: Dné 19. Píjma:Byt
ce, Boltárna, Dobfěniče, Dotrálice, Dub, Hrádek, Kleni
ce, Kratdhohy, Kuňčice, Lhótá pod Libčáký, Libčany,
Lodin, Lutsno, Mokrovotsy, Mžany, Nechantce, Nechanf
ce Staré, Nerošov. — Dne 16.Fljna“ Obědovice, Petro
vice, Popovice, Přím Horní, Přím Dolní, Probřaž, Pách
lovice, Raďikovíce, Radosťov, Rásrice, Rukdnice, Sobě

tuš, Sovětíce, Stěřirka, Stráčov, Afesetice, Suchá,
Syrovátka, Těchlovice, Třesovice, Trnava, Voznice, Zví
kov, Žélí. — Dne 17. října: Běť, Blesno, Březhrád, Bří
za, Bukovina,Černilov, Čí, Člstoves, Dfvec, Hradec
Králové. — Dné 18. října: Nový Hradec Králové, CHhrm,

Libnfkóvice, Librantiče, Lípa, Locheňice, Mallovice,
Neděliště, Nepasice, Oujezd, Piletice. — Dne 19. říjma:

ské Předměstí, Předměřice, Říbsko, Roudnička, Rozbě
řice, Rusek, Sedlice, Skalice Velká, Skálice Malá. —
Dne 20. října: Slatlna, Slezské Předíněstí, Šťěnkov, Stě
žery, Střebeš, Světy, Svínarý, Svobodité Dvory, Třebe

chovice, Urbaálce, Věkoše, Vičkovice, Všestary, Ví
Tava 2

Hotovení přešosných baráků. Za času válečného
jde to po americku. Stavitelé pp. Fšodk a Černý dávají
hotoviti za Labem naproti úřednickým domům v místě,
kde byto dříve hříště, řadu velkých přenosných bud.
Pracuje na tom dile 20 tesařů velice pilně — někdy
až do půlnoci. Zavedeno tam k tomu účelu provisorně
elektrické světlo. Okrouhlý účet za všecky baráky Činí
75.000 K. Jejich účelem jest poskytnouti útulek raněným
a vystěhovalým Polákům. Tyto provisorní příbytky
zde se zhotoví a odešlou se na misto určení (nejspíše k
Chocni, kde jest veliká kolonie vystěhovalých Poláků),
tam se teprve sbijí a postaví.

Polští -vystěhovalci částečně zajeli i na Králové
hradecko. Někteří jsou v Hradcí Králové, Praž. Před
městí, Předměřicích a Kratonohách.

Zdražování na Hradecku pokračuje. Na př. v
Hradci byl prodáván 1 hl čočky za 70 K, kdežto týden
před tím za 60 K, hrách nabízen za 40 K. Silůě přidražilo
žitu i pšenici v našem kraji na všech trzích. Pšenice
placena v Hradci 27.50 K, v Rychnově 26.60 K, v Hoři
cích 28.40 K, v Jaroměři 27 K. Žito prodáváno v Hradci
za 2.2 K, v Rychnově za 22 K, ve Dvoře Králové za
22.50 K. Ceny másla se mnoho nezměnily, ale bram
bory byly na všech trzích dražší. Ke všemu nabídka
byla celkem skrovná, protože se v nynější pohnuté
době mnoho dodává do Pruska. Není ovšem divu, že i
v drobném prodeji ceny potravin značně stoupají. Jest
liže za nynějších mimořádných poměrů není naděje na
brzké zlevnění nejdůležitějších životních potřeb, proto
tím úsilněji má se dbáti aspoň o největší obmezení neza
městnanosti. V Praze a.ve Vídni učinila v tom směru
kroky hradecká deputace, vedená p. dr. Frantou, který
podrobně vylíčil hospodářské. poměry našeho města a
poukázal, jak jest nutno, aby se začaly prováděti v
městě nouzové stavby státní. Deputaci slíbeno, že stát
vykoná vše, co jest mu za daných poměrů možno.

Čáslav. Počátek škol roku na c. k. vyš.
gymnasiu stanoven jest na den 13. října. Dne 12.
Hina konán bude zápis žáků do prvé třídy spolu s při
jímacími zkouškami. Téhož dne mohou se dáti dodateč
ně ještě zapsati ti žáci vyšších tříd, kteřt tak v září
neučinili. Vyučování konati se bude pravidelně ve všech
třídách ústavu, neboť budova jest úplně ponechána jé

nom školským účelům. Vzorné vyčištění všech místností
vylučuje naprosto jakoukoliv obavu ve příčině zdraví
žactva. — Na obec. a měšť. školách čáslav
ských jak chlapeckých tak dívčích vyučování ještě za
hájeno býti nemůže, ač školní správy se o to pečlivě pří
čiňují. Že se strany rodičů, pečujících o vzdělání dětí,
se to těžce nese, jest samozřéjimo. Boliužel nelze tě doby
v našem městě sehmati jiných příhodných místností,
kde by děti pod dozorem učitelstva mohly býti vhodně
zaměstnány. Snad budoucnost tomu aspoň částečně od
pomůže. — Sociální: komise, utvóřenáze zá

konala sice v minulých dnech opět jedou schůží, ale
výsledek její se celkem rozběh! na prázdno. A přece jéSt
tolik potřebí, aby ukázaly se také skutky, zvláště když
i se strany samých vojenských úřadů se podává v ji
stých směrech pomoená ruka. Potřebí jest tím více č
nergické čimosti této komise, poněvadž zdražování něj
důležitějších potřeb životních, chleba a rozličhých dru
hů vařiva, stoupá v poslední době do značně výše. Vý
mluva a ohledy, že kdysi pokus sociální komisé zklamal,
nejsou dostatečnými důvody k nečinnosti. I kdyby Za
opatření životních potřeb pro chuďší vrstvy občánstvá
spojeno bylo s obětmi se strany obce, neznamená to V
nynější vážné době ničeho. Toho nebude obci jistě ni
kdo vytýkati.— K povšímnutí správě dráhý.
Nové jtzdní řády, které v minulém měsíci vstoupily V
platnost, vyvěšeny byly sice v nádražních místnostech,
ale v obsahu velmi neúplném. Tak na př., kdo by chtěl
jeti z Čáslavě do Kutné Hory, nenalezne ani stopy po
připojení ze Sedlic do Kutné Hory. Podobně, kdo by

bližší přípojka ku trati c. k. severozápadní dráhy. My
slíme, že by se pro tyto jízdní řády přípojek na hlavní
trať naší dráhy nalezlo na návěštních tabulích místo,
když se tam nalezne místo pro dráhy cizí, se severozá
padní drahou vůbec nesonvisící. Víme, s jakou obtíží
sháněli mmozi cestující zprávy o jízdě na přípójkách a.
jak trapně na ně působilo, když na otázky dostalo se
jim odpovědi — pokrčením rameny. Za normálních časů

poskytly cestujícím imformací různé kurýry, dnes však

benevolencí vykle | tomuto přání vstříc a že brzy ob
jeví se jízdní řády všech přípojek na hlavnítrať ve ve
stibalu nebo na peroně našeho nádraží. — Evakua- 
cya Krakova a jiných haličskýchměst jest znátijiž ©
i v našem městě, Řada polských rodin nastěbovala se
k nám a další transporty se očekávají. Chudší vystě
hovalci, kteří přibyli do Čáslavě, byli umístění v okol
ních obcích, kde jednak spíše naleznou výdělek při pol
ních a jednak laciněji se obživí,

rvrnémukřířiv HradcíKrál.Poratlov 8 Pokorná 5 krab. cigaret, Procház
kové F. starší prádlo. Petrová A. 3 koň,, knihy.
Polborné,choť zahrad, 2 polštáře. Růžička, pa
píráfs 106 obálek, 81. RobovyR. a M 3 krab..
cigaréb Reeové, vroh, poštovní správoovábalik
plátna. Ráliš Fr, sklenář Ósklenic. Presidento
vá Rotrová látku na 6 košil,6 spodků,6 ruč,
6 kapes., 6 ponožek. Rodkosová? pářů slaměn.



ntofil. SL Reimannová S. 2 košile, 3 ponožky.
úžičková 2 koš., 3 spodky. Richterová 5 koš.

Kanovník Dr.Rel Fr. 27 m plátna. Siblíková, vdova po prof. 1 prost., 2 košile, 2 spodky,
2 ponožky a různé starší šperky. Rad. Slámová
1 prost.a různé bílé látky. President. Srpová 8

t., peřinu plněné, 3 pokrývky, 6 košil, 6 ruč.
B ponož., 3 polšt. a cíchy, 6 kapes. a doutníky.
Suchánek, lékárník kolínskou vodu. SI.Steinová
koš jablek, 6košil, 3 spodky, 12 ponožek, 2 ka
pesníky. Místodrž. radová Smutná 12 ručníků.
Dvorní rad. Steinfeldová 2 flianel. deky, 3 spod.,
6 ponožek, 2 prostěr. Prof. Součková 12 spod.,
2 páry trik, 3 košile, 2 koš. trikové. Boučková,
choť maj. domu 2 koš., 1 spod., 6 polšt., 9 ka
pesníků. Součková staré prádlo. Svobodová,
choť prof. 5 košil, 3 trik. košile, staré prádlo.
Steinová 6 košil a starší prádlo. Součková 3
polšt. s peřím. Nejmenovaná 18 sklenic. Ingen.
Stejskalová 6 košil. Dvor. radová Srbová balí
ček doutníků. JUC.Steinfeld Ant. krabič, cigaret,
Sixta R. 4 koš., 2 spod., 4 ponož. 1 prost a 3
lžíce. Svoboda, vicerektor Borromaea balík
cigaret. Skrovný, soustruž. 6 holí. Svobodová
zařízené želez. lůžko. Správcová poštov. 2 pro
stěr. 3 polšt. s povl.Smolíková, listovní 1 pro
stěr., 1 obvaz, 3 povlaky. Rad. Sturmová 6 koš.,
2 spodky, 1 zlatý prsten, 1 medal., 1 knoflík.
Dvor. rad. Srbová balíček doutníků. Soudilová
8 košile, 3 spodky. 7 ponožek. Šaršon Firm. 12
žínek, 12 mýdel. Šubrt6 ruč. Šejnohová Frant,
ukrářetví 12 prostěradel. Wáolavíková 12 pá

rů ponož., 3 trik. košile. Inepokt Švorčíková 5košil, 2 prostěr., 3 spodky. Svorčíkovábisguit.
Šárová 6 ruč., 1 pár spodků. Šimková M. 11
koš., 3 spod., 94 ponož. Šejnohová 6 koš, Schei
nerová 6 tuotů kapes. Taussig Fr. Hr. Kr. 25
košil, 12 spodků. Taussigová 8 tuotů ochran.
špendi, Topinka Fr. 3 páry pantoflí. Taussig
Fr. 6 lžíček, 4 koš. Turková 2 krabice cigaret.
Uhlíř, materialista 17 obvazů, 6 bal. vaty, Ubro
vá 8 eklenio, 10 skleniček, 6 lžíc. Hotelierová
Urbanová 7 prost. Velss Boh. Firm. 2 prostěr.,
2 koš., 20 obvazů, 6 trik. koš. a 6 povl Vaněk,
drog. 1 berlu a bednu obvazů. Set. T.Weissová
1 polšt, s převlek., 12 kapes. Weiss Fr. 12 ruč.
Vrch. kom. Wallesová 20 m šifonu. Profesor.
Wiplerová 4 prost, 10 koš., 6 spod., 7 kapesn.
Plukov. Weiglová 27 m látky. Weihengstová,
vdova po stav. 12 košil. Weibaurová 2 prostěr.,
2 koš., 1 spod., 1 cíchu a 1 polšt. Veselá, choť
okr. kejtm., Král Dvůr 10 tuotů košil, 6 tuctů
kapes., 6 tuotů polštářů. Zámečníková látku na
kalhoty. Žaloudek Fr. 4 koš., 2 spodky, 4 trika,
II Nápoje, jídla, lahůdky atd pp. a ppí: Levít
kováŽ | vína,1 1koňaku.Host.Liška3 1vína,
1 1 koňaku, 1 | ovoo. vína, 1 I likéru. Dr. Mal
burg. Smiřice 50 | vína. Macáková hlav. trafika
18 krabio cigaret. Obchodník Michálek 1 balík
čaje. Medic. továrna na léky prostřednictvím dr.
Gutha odoritu 1 láhev Blitrovou a 7 lahví litro
vých. Nejmenovaná 3 ] Malaga. Najmanová, kan
tin. 4 krabice cigaret. Uzenář Novák 2 salámy.
Petrofová E. M. 9 vánoček. Procházková 1 bal.
čaje. Pilnáčková, Praž. Předm. cukr, kávu, čaj,
čokoládu. Pokorný Ant, mistr komin. 2 | vína.
Reichl, Pr. Předm. 2 | vína, 2 | koňaku, 2 I li

kérů. Rálišová 10 sklenio na p Řezáčová 1bal. čaje. Součková, choť prof. 1 vel. a 5 mal.
lahví ovoo. vína. Srbová, choť dvor. rady 1 litr
mal. šťávy. Šandová 100 poukázek na šumící
nápoje. Šejnohová různé cukrovinky. Urbanová,
Grand Hotel 2 I ovoc. vína, 2 ] rumu. Weisso
vá T., ohof setníka 5 l ovoc. vína. III. Peníze:
81. Ulrichová K 10. IV. Obce: Neděliště, sbírka

rádla žen a dívek, 4 prost., 87 košil, 41 spad.,
87 ručníků, 6 párů ponožek,50 kapesníků. Kra
tonohy, množetví růz.staršího prádla, 6 párů
nových spodků, 2 tucty kapesníků. Puchlovice,
různé starší prádlo. Lípa, 13 košil, 16 spodků,
9 párů ponož., 10 ručn., 7 trik. košil, 12 kapes.
Blešno, 50 košil, 20 spodků, 19 ruěn., 17 ponož,,
30 kapesníků. Radikovice, 33 košile, 12 spodků,
11 ruč., 20 kapesníků. Plačice, 2 prost., 30 koš.,
20 spod., 27 párů ponožek, 12 ručníků, 19 ka
pesníků. Věkoše, 3 prostěrad., 6 košil, 6 ručn,
1 trikot. Roudnice, 4 prost., 97 košil, 42 spodků,
30 párů ponož., 67 kapesníků, látku na obvazy
a 7 K hotově. Předměřice a Mokrovousy po
bedně staršího prádla. Lhota pod Libčany, star.
prádlo, 58 košil, 30 spodků, 7 párů ponožek,
15 ručníků, 17 kapes. Bukovina, 24 kusů star
šiho prádla. Lubno, starší prádlo, 4 prostěradla,
21 košil, 9 spod., 3 páry ponož., 10 ručníků, 1
obal. Černilov, 2 bal. různého prádla. Rozběřice,
větší množství různého star. prádla. Všestary,
množství staršího prádla.

Uprázdněná nadace pro studující c. k. vyš. gymmasla.
Nadace Františka Xav. Lauschmanna pro žáky c. k.
vyššího gymnasia v Hradci Králové uprázdněna jest od
1. října t. r. Nárok na tuto nadací mají v první řadě
pokrevní příbuzní zakladatelovi, dále potomci zesnulých
jeho sester, potom studující z Mliletina a kdyby těch
nebylo, studnjící gymnasia příslušní do Hradce Králové,
ne starší 15 let. Právo presentační vykonává ředitel

-e. k. vyš. gymnasia se sborem učitelským téhož ústavu;
schválení pak presentace vyhraženo jest obecnímu před
stavenstvu společně s obecním výborem v Hradci Král.

s ředitelstyj c. k. vyž. gymnasia v Hradci Králové. —
Bližší Informace udílf purkmistrovský úřad (konceptní
oddělení) aneb ředitelství gymnasle v Hradci Králové.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.vHradoi Král..Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vknsné střádanky.

Různé zprávy.
Jednota sv. Methoděje ve Vídni následkem války

octla se ve veliké nesnázi a bldě. Úroky z velikého
dluhu se zvýšily, nikde nelze vypůjčití peníze na umo
ření dlubu, milodarů značně ubylo. Jak dostojí Jednota
svým povinnostem vůči dluhu 200.000 K na kostele váz
noucímu, vůči udržování českých služeb Božích v osmi
kostelích, které stojí ročně 14.000K? Trapný to pohled
do budoucnosti! Opustí ten lid český, jeho chráma jeho
služby Boží staří, štědří dobrodinci v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku? Má její blahodárné a důležité pů
sobení v době válečné býti zmařeno? Tato úvaha na
plňuje nás oprávněnou obavou. Proto prosíme snažně
důstojné duchovenstvo, které ví, jak potřebná jest lidu
náboženská výchova, na níž se zakládá časné i věčné
blaho: Neračte nás opustitl sami, ale povzbuďte též.
zbožné, zámožnější osoby ku podpoře Jednoty, aby se
zachránilo dílo, které před 38 roky za netušených ob
tíží se zbudovalo. Nedávno jsme v novinách četli, že
Jistý poslanec po tisících odkázal na národní podniky,
na Jednotu sv. Methoděje nevzpomněl však ani nepa
trným obnosem. Tážeme se: Není dílo Jednoty vlaste
necké a tudíž podpory hodno? Koncem listopadu má
Jednota zaplatiti 6000 K, na tento velký obnos má 450
K. Hotového jmění nemá — jen dluhy. Jak splatí svou
povinnost, jestliže její příznivci mimořádnou podporu
Ji neposkytnou? O tuto snažně prosíme na adresu: Jed
nota sv. Methoděje, Vídeň III., Rennweg 8.

Paříž začíná se modilti. Když se poznalo, že zed
nářské zásady pomohou ve válce asi tak jako tonoucímu
pavučina, počali houfně obyvatelé navštěvovati chrámy,
v nichž volali k sv. Panně Orleánské o přímluvu. V ne
děli Z7. září konala se veliká prosebná pobožnost ve
chrámu Notre-Dame, které se sůčastnilo 30.000 lidí. Ná
městí a ulice kolem chrámu byly posety účastníky.
Všichni generálové, důstojníci a úředníci, pokud dleli v
Paříži, účastnili se bohoslužeb, přiznávajíce bezděčně,
že dosavadní prakse, která vyháněla katolíky z vojska
a úřadů, byla naprosto nesprávná. Po procesí kardinál
Amette udělil apoštolské požehnání Také všechny o
statní kostely plní se četně. Náhlý a hromadný záchvat
lítosti jest tím významnější, že z Paříže již týden před
tím zmizely skoro tři čtvrtiny obyvatelstva; přes to
tolik účastníků bohoslužeb! Ovšem veliká změna dosta
vila se teprve pod dojmem událostí velice zdrcujících,
tedy hodně pozdě.

Z dermnikufranconzského lékaře, Wolfova kancelář
oznamuje 5. t. m.: Z denníku jednoho francouzského
vojenského lékaře 4. setniny 6. pluku zákopníků, kterýž
to denník dostal se do německých rukou, byly nám
dány k disposici tyto záznamy. O ústupu Francouzů
u Taliseulu píše lékař: Není již pořádku, není již kázně.
Generálové a štábní důstojníci jsou naprosto bezhlaví a
na nic nepamatovali. Jest pocit, že zavládlo tu téměř:
»Zachraň se, kdo můžeš!l« Ve stanu u Maisoncelle uči
nil lékař tyto zápisky: Ranění jsou většinou — a to
jest okolnost pobuřující — provázení dvěma nebo třemi
kamarády, kteří nejsou ničím jiným než bídnými leno
chy. Jsou to vojfní z jihu. Jdou nazpět, téměř ani nebo
lovavše a jsou šťastní, že mohou zpět dopravovati ra
něné, aby měli záminku pro vyhnutí se boji. Přes to
však jsou velkými vychloubači a vychlonbají se, fak
si statečně vedli. © tom, jak zmizela každá mužná ká
zeň, uvádí se toto místo: Obraz, který poskytuje Attig
ny. jest odporný a kromě toho bláznivý. Nejošklivějším
jest plenění. Vojíní vypáčili dvéře a pijí všechno víno
a alkohol, který naleznou. Plení dokonce | obchody kle
notníků. To jíž nejsou lidé, nýbrž zdivočelá zvířata. Je
den pěšák 17. sboru, který všude utíkal aniž bojoval,
chlubil se tim, že raněné Němce ukopal. O vojsku z il
hu píše lékař: Vojsko z jihu jest hodno vší nenávisti.
A Jak jest bezhlavé! Někdo řekne, že spatřil tři hulány
a ihned se dává celý tábor na útěk. A přece tu stojí
téměř celý armádní sbor! Skutečně, kdo takových dnů
nezažil. nemůže si učiniti pojem, na jaký až stupeň mo
hou lidé klesnouti.

Všelicos. Závěrečné přelíčení s vrahy arciknížete
Františka Ferdinanda a jeho chott počne 12, t. m. — 36
poddůstojníků a prostých vojínů hanáckého pěšího plu
ku č. 54 bylo vyznamenáno stříbrnou medailí za udat
nost. — Dle »Nár. Listů« zemský soud v Berlíně roz

věděl z Paříže všechny předáky soc. dem. svazu dělnic
kého pro jejich agitaci nepřátelskou vládě, — Car ode
bral se ke frontě, aby prý svojí přítomností dodával
vojsku odvahy. Také president Poincaré s ministry ode
bral se k armádě. — Dle posledních zpráv byl až do
sud čtvrtý díl srbské armády učiněn neschopným dal
šího boje. — Pro uprchlíky polské zřízeny Jsou ve
Vídni tři polské střední školy. — Belgičané vykáceli v
okolí Antverp asl milion stromů, aby znemožnili Něm
cům krytí.

Brambory
dodává za mírné cemy

Bap až do sklepa "B

Královéhradecká
bankovní jednota
v Hradci Král., Adalbertinum.

Ruský myslitel minulého stoleti o stavu Ruska. Dr.
Zdiechowski uveřejnil důležitou úvahu o prvním samo
statném mysliteli ruském Petru Čaadajevu (1794—1856).
»Hlidka« dle polského autora úvahy uvádí tyto myšlenky
Čaadajevovy o Rusku: »Nedostává se nám vůdčích, zá
sadních idef — idef povinnosti, spravedlivosti, práva,
pořádku. Idee ty jsou výtvorem dějin západu .... Sto
jice mezi východem a západem, opírajíce se jedním ra
menem o Číňany a druhým o Němce, měli jsme sloučiti
v sobě dva světy, dvě zřídla vědy, obrazivost a rozum.
Stalo se jinak. Ciz! oběma světům, přešli jsme světem
nic mu nědavše a nic z něho nevzavše. Neměli jsme ú
časti v rozvoji kultury a zkazili jsme všechno, co jsme
jen chtěli z ní si osvojiti. .. Kdysi veliký car chtěl
uás zcivilisovati a pro poblďku hodi nám plášt kultury
— plášt jsme pozvedli, ale osvěty jsme se nedotkli.«
Nedotklo se jí Rusko, poněvadž zlý osud odtrhl je na
úsvitě dějin od rodiny národův evropských a přinesl ma
první zrna osvěty ze zkaženého mravně í rozumově
Byzancia; nízké pohnutky odervaly Byzancium od vše
obecného bratrství, od církve, a odtud »přijali jsme ideu
již zkaženou lidskou vášní«. V té pak době, kdy by
zantská setba vylučovala Rusko z rodiny národův, oži
vovala Evropu životodárná idea jednoty. A ve slunci
té idee, která »v den posledního splnění tajemství vy
koupení sloučí všechny city a myšlenky v jeden cít a
jednu myšlenku — a padnou všechny přehrady dělící
lidstvo« — ve slunci té idee křesťanské kráčeli po věky
národové západní přese všechny vzájemné roztržky.
Abychom pochopili ideu církve obecné, jež slednoco
vala národy evropské, »přečtěme toliko Tassa, a uvidí
jme všechny národy ležící v prachu před Jerusalemem;
vzpomeňme. že po patnáct století všichni chválili Boha
jedním jazykem, skláněli se před jednou duchovní vlá
dou a měli totéž přesvědčení; všimněme si i toho, že
během oněch patnácti století každý rok, v týž den a
torž hodinu, týmiž slovy vznášely se písně chvály Nej
vyššímu. slavící památku největšího z obdržených do
brodiní.. . Podivuhodná to harmonie, tisíckrát krás
nější nad všechny harmonie motného světa! ... Když
tedy sféra, ve které žijí Evropané, jediná, ve které lid
stvo může splniti uložené mu poslání. jest ovocem ná
boženského vlivu, a když s druhé strany slabost naší
víry odervala nás od všeobecného ruchu, ve kterém se
rozvinula a výraz nalezla společná idea křesťanství a
uvrhla nás do řady národů, jimž souzeno jen prostředně
a v pozdní době míti užitek ze všech plodů křesťanství
— zdaž nenf tu zřejmou věcí. že jsme povinní všemi si
lami a všemi způsoby oživiti v sobě víru a dáti si
pravdivě křesťanský impuls, poněvadž všechno na zů
padě stvořeno jest křesťanstvím ...« — Těmito ko
nečnými všeobecnými slovy zastřel autor jedimý nutný
důsledek, k němuž jasně dospěl, že totiž Rusko musí se
snažiti vrátiti se k jednotě s církví římskou,k níž cestu
uzavřelo mu Byzancium. Ale současníci dobře pocho
pili pravou jeho myšlenku; car Mikuláš zakázal hned
vydávati časopis. kde byl »List filosofický« vytištěn,

ník, poněvadž Rakušan nemůže býti v Německu pova
Zován za cizozemce. — V maloasljské Ispartě a okolí
zahynulo při zemětřesení 1500 osob. — Společenstvo
pražských uzenářů zabývalo se v poslední době my
Henkou zrušíti výrobu párků, ježto mnozí z nich bytt
pro výrobu malých uzenek pokutování. Nyni se však
rozhodli ponechatt výrobu uzenek. — Dle »Zeltu« bude
co nejdříve uveřejněno nařízení vlády, kterým se zru

vysokému svému postavení a dřívějším zásluhám ve:
vojsku prohlášen za blázna a dán pod policejně lékař
ský dozor. Výsledkem »Listu filosofického« pak bylo,

kého, jichž ohlasy jsou až dosud: slavjanofilský a zá
padoevropský. Slavjanofilé zaujaíi oproti Čaadajevu sta
novisko negativní: dle nich pravoslavná Rus s carským
absolutismem jest povolána. aby na jevišti světovém
zaujala místo, jež dosud měl katolický a protestantský
západ. Takto polatý slavianofilismus zdegeneroval se
brzy ve všeruský nihilismus. zabarvený divokou nadějí
ve zničení všeho, co není pravoslavím a co není Rus
kem. Podobně druhý proud, západoevropský, přibral
podobu nihílistíckého mesianisrmu, vzav si za vzor ni
koliv Evropu katolickou. leč Evropu revoluční Ale
kdežto revolucionisté západní jsou poutání celou tradicí
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-$ute svou při přišťimu papezi, jenz bude od sněmu
„zvoten (lomek: Děje urnuversty| Pražské, 237.)
Bylo tedy patrno,:že ani'v dobé prvníno záchvatu
revolučního nemínil Cechové spojení s Rimam
zcela přervati. A roznášely se přece po Čechach
pomluvy, že kostnický sněm odsoudil Husa na zá
„Kladěkřivých žalob a >pomocí peněz a jinými rog
nými obyčeji« (Srv. Vavřinecz březové u E
mlera, 332. Palacký III, | 256.) Nu, a od sněmu
takto (byť nespravedlivě) rozkřičeného měl býti
zvolen papež, k němuž se husité odvolávali Zjevno
tudíž, že ani v největším podráždění nebyli Ceoho
ve právě pro heslo »pryč od Ríma.«

Když konečně po nešťastných bojích sněm :ba
silejský zval Čechy k přátelskému narovnání cír
kevních rozporů, přijali kališníci list koncilu se si
zami v očích. Táboři a Sirotci sice neradi viděli,
že se kališníci chtějí odebrati k vůli aarovnání do
Isasileje, ale naposled se k smlouvání pfipojili sa
mi. Zda to bylo nějakým svědectvím urputného
odboje husitůproti Římu?

rozkolník, který se nemusil zbraně katolických

Sileje s hrdým sebevědomím, že basilejský sbor
v otázkách pravého křesťanství sami poučí, ale

„přecešli. Když pak před počátkem jednání (1433)

proslov, dojal je až k slzám. Ačkoliv se přítomní
čeští vyslanci v některých bodech víry s církví
rozcházeli, přece projevili úctu a přízeň k před

zástupce nejen sněmu, ale i papeže. V dalším
jednání, jež se odbývalo v Čechách, byli zástupci
sněmu v Praze vítáni s okázalou úctou. | později
osvědčovali Čechové otcům basilejským velikou

některých husitských požadavků.
Než nám hlavně běží o poznání poměrů husitů

k samé papežské stolici a proto pokračujme dále.
Papež Eugen IV. chtěl již před dokonáním smluv

že ještě posečká, aby jednání mohlo pokračovati.
Také zval Čechy na příští sněm do Ferrary, kdež
by se vyjednávání dokončilo. Když ujednáli Če
chové se sněmem basilejským konečně podmínky
spojení s církví a sněm je přijal slavnostně do lůna

správě katolického biskupa Filiberta, ač byl cizi
nec. Když r. 1439zemřel, pochován byl dle zprávy

a žalostí.« (Staří letopisové čeští, 115.) Jistě tento

tomu, aby se husité ještě více s Římem sblížili.
Jest aspoň.zajímavo, že byl za něho zvolen za ka
Jišného správce mistr Křišťanz Prachatic, důvěrný
to přítel Příbrama,- obránce papežství. Jest to po
zoruhodné proto, že-do toho času byl radikální Ro
kvcana v dtuchovenstvu kališném první osobou;
Čechové krátce ještě před tím se ustanovili, že
musí býti po dokonání smluv s Basilejí jejich arci
biskupem právě Rokycana. A přec nyní byl usta
noven správcem kališnictva muž Římu daleko od
danější. Křišťan z Prachatic zemřel již 5. září 1439
(v témž roku jako Filibert). Ačkoli již Filibert ne
byl na živu, přece se Rokycana ani nyní nedostal
k vládě. Téhož roku totiž dle zprávy letopiscovy
svolání byli všickní mistři a kněží na rathouz Sta
roměstský, aby vyvolili sobě některého vyššího.
[ zvolili mistra Příbrama a mistra Prokopa z Plzně,
aby oni řídili běhy duchovní.< (Staří letanisové

smrti roku 1408

vala, leč nešťastnou náhodou papež zemřel právě
v té chvíli, když se k němu ubíralo r. 1447 české
poselstvo. A zesnulý papež prý velmi toužebně
Čechy očekával. (Staří letopisové čeští, 145.)Kdy

-by bylpapež aspel o skravný čes iléle žil, snad
-se móhlo státi dobré narovnání, poněvadž Musité
ještě ve svých věroučných zvláštnostech něbyli

„příiš atvrzeni a směli administratora' ftímu velice

mu poselstvu českému elíbil jen, že pošle v té zá
Ježitosti do Čech svého legáta. (Tomek: Dějepis
-města Prahy VI 142—145,Staří letopisové, 145.)

Některé zprávy, jež ho o husitech od někte
rých českých katolíků došly, činily ho opatrným.
Bohužel,žeto byty správy s části strannickyzbar

ská delegace přirozené zarmoncena, chlácholil při

»Budu s vámi mluviti

jsa z nízkého stavu povýšen na důstojenství nej
vyšší, nemám na tomto světě po čem více bažiti,
leda po cti a slávě Boží a spasení duší lidských..
Mé srdce Čechům nad jiné národy, ba nad přiro
zené přátele nakloněno jest, vždy však podle Bola
a přikázání jeho.« (Nejvíce tehdy Čechům uškodilo,
že v ten Čas se znovu Rokycana přičiňoval státi
arcibiskupem; aby se to nestalo, byly sděleny do
Říma všecky náboženské zvláštnosti Rokycanovy
a leckde jeho úchylky byly ještě nesprávně zveli
čeny. Sám Mikuláš nepřímo doznal, že jest zde Ro
kycana největší překážkou. Palacký IV, I, 148.)

Ač papež svojí odmítavostí Čechy zarmoutil,
přece jich na sebe nepohněval.

Starý letopisec zaznamenal při témž roku
(1447) důkaz skutečné úcty katišníků k tomuto
papeži; píše, že tohoto roku rektorovi university
pražské poslány byly buly papežské, v nichž o
známeno úředně zvolení Mikuláše V. Spolu bylo

svatou a vykonal procesí se členy university za
zdárné panování papežovo. Žádosti té bylo ra
dostně vyhověno. V kostele sv. Havla byla zpívaná
mše >a hned po čtení mistr Jindřich učinil na ka
zatedlnici slavné napomenutí, chvále jmenovaného
Mikuláše na životu i mravích jeho. A když doko

a učinil pěknou řeč, než počal čísti. Dokonav, zpí

vali Te Deum laudamus, a potom dokonalí mši.(Staří letopisové čeští, 145.)
Tak 'si počínali Čechové k stolici papežské,

ač od ní dosud nebyli přijati za věrné poddané.
Za krátko na to ještě téhož roku papež potěšil Ce
chy bulou, v níž stvrzoval práva pražské uni
versity, ač býla v rukou kališných. A tu zase ka
lišníci »mši zpívali slavně o Duchu svatém a ká
zání bylo latině od mistra Příbrama; a dokonav
kázání četl přede všemi, že papež potvrzuje uni
versitatem (universitu) a všecko což od Urbana
papeže a císáře Karla (Otce vlasti) jest privilegi
emi utvrzeno. A z toho bylo jest veliké potěšení
mistřun'i šťtudentůmučení Pražského.< (Staří leto

si Čechové papežské přízně velice vážili? Když se
v Římě o lásce husitů k papežskému stolci doví

|„chové zasé.staopak byli v damnění, že tak dobrý

skládali největšínaděje,
: Když pakskutečně roku 1448římský kardinál

Karvajal jako prostředník ku Praze přijížděl,u
chystali mu Pražané uvítáhí co nejslavnější. Vyšli
prý Pražané proti němu s tak slavným proceším,
jako by měli nějakého krále přijati; neboť >v té

licí j malí, kanovníci (katoličtí), všichni doktoři,
a každé ře

meslo ze všech měst Pražských pod korouhví svou
z Prahy vyšli jsou až k Krči proti němu. A páni
konšelé starorměstští napřed pod nebesy šli, za ni

hůlkami svým obyčejem starodávním šli jsou; a
tak jsou jeho pod nebesa přijali, i šli s ním do Pra

dobré vůle lidem. -A když po Praze jel skrze Nové
město do starého, všudy ve všech klášteřích a ko
stelích proti němu zvonili, a až do kostela Matky

nům. Ježto toho neslýchali od dávního věku, aby

nali husité, když jejich církev stále ještě kvetla.
Legát Karvajal byl triumfálním přivítáním tak

mu Čechové originál smlouvy s Basilejí ukáží.

til. Se všech stran se sbíhali ozbrojení sousedé, po
voz zastavili a legát, chtěl-li život zachovati, mu

sil kompaktáta bez meškání vrátiti. (Srv. Staří le

husita by se divil, proč kališníci tak veliký po

můžeme, že si husité smluv s církví učiněných ví
ce vážili, než jak by činili nynější liberálové. Kdy
by byli husité nechali ujeti kardinála hostejrič, bý
valo by zřejmo, že jim spojení s církví příliš k
srdci nepřírostio; ale oni učinili pravý ogak. Jak
to natfšené přivítání, tak to hněvivé vyprovázení
+AGrrvajalabylo makavýmsvědectvím, že se Če
chové chtějí počítati za syny cíťkve obecné. Kom
paktáta chtěli pro sebe podržetí jako patrný dů

drteré výsady jim povolili a za pravé údy církeveJe

uznali, Věděli,že je papež spíše :za člany -olrlwve
uzná, jestliže mu budou moci „předložitikaždou
chvíli osvědčení delegátů basilejských.

Zdejest patrný zoutalý výkřik těch,kteří sc
„domuíval, že zmizením kompaktát jejich -pázka
S Rímem, s církví pravou násilně se přelrnáva;
tona -myslimíti sluší i když povážíme,že v kom
paktátech byly uloženy smlouvy tolikopolovičaté,
neúplné a že nebyly dosud stvrzeny nejvyšším ú
řadem .církevním, jejž představuje mec papežská.

Tato neblahá episoda byla počátkem novíého
obratu v husitské při. Neústupní kompaktátisté se
velice jtřili a počali se dopouštěti některýeh
schválností proti římskému dvoru. Postavení vý
středního Rokycany -bylo tím skutkem více mezi
kališníky upevněno a uvážlivý Příbram téhož roku
zemřel. Na druhé straně však nmozí kališníci ne
zviklali se v úctě před Římem ani po příhodě
Karvajalově; naopak uleknuvše se.zcela rozhodného
vystoupení vyslance papežského, přetrhli spojení
se sapoluvěrci a přidali se k církvi beze všech
výsad. Tak učinili mnozí pánové, jako z Hradge,
z Kolovrat, z Hasenburku a jiní. (Srv. Winter: Zi
vot církevní, 21. Denis: Konec samostatnosti le
ské, 135.)

Když obratný pán Jiří z Poděbrad dobyl lstí
S radikalějšími kališnáky Prahy (1448), ustoupila
Vlada murnych kausniků | hustum | Vystřednezeum.
kKokycana byl v září téhož roku slavnostmé v
Praze pozdravován a uveden na faru Lýnskou.
Nyní počal Kokycana ovládati celé kahsnictvo; ale
jakkoli svým působenímpočál spíše odváděti ná
rod od Rilma než přivádětí k němu, přece se neo
Stychal psati prosebné listy Mikulášovi aby mu
daroval arcibiskupskou stolici pražskou. V Rúmě
však věděli, že mustr Cechy ve zvláštnostech vě
roučných utužuje a proto se žadateli mimo vlídné
oúpovédi z Růna ničého nedostalo, 1 Jiří z Podě
brad si s papežém tehdy dopisoval, osvědčuje z di
plomauckých příčin papeži naprostou poslušnost.
Když vše málo u dvora římského prospělo, počali
Cechové vyjednávati o spojení s církví východní.
To nemohlo býti papeži ovšem lhostejno. Proto
vyslal na sever dva učené kričze, aby se starali
o úplný návrat Kališníků do církve; jedním z nich
byl slovutný Mikuláš z Kusy a druhým Jan Kapi
strán, mnich přísnější řehole minoritské. Jan Ka
pistrán počal poutati r. 1451 na Moravě k svým
kázáním otromné davy posluchačů. Tisíce a tisíce
kališníků přiváděl nazpět.-kŘímu. Líbilo se všem u
přímným Čechům, že tento slavný mnich, nabá
daje lid k mravnímů obrodu, sám šel napřed stkvě

takový
Svatý misonář přišel do Čech o třicet let dříve,
co tu mohlo býti hrůz zažehnáno! Kéž aspoň přišel
před rokem 1448, kdy ještě hašteřivý Rokycana

Leč nyní kališné panstvo spolu s Rokycanou
se postaralo, aby Kapistrán svou činnost v Če
chách rozvinoati nemohl. Panstvo neslo s velikou
nelibostí, že svatý mnich nechce konfiskaci če
ských duchovenských statků sctrvalovati, a Roky
cana zle se bouřil, že káže misionář proti kališným
názorům o přijímání pod obojí. Proto platil Kapi
strán u Rokycany za kacíře, ač vyvíjel nepopěrnou
reformační činnost. Kalich byl Rokycanovi milejší,
než všecka mravní reformace, po níž dříve husité
tolik volali. Páni čeští a Rokycana se nedali másti
ari tůn, že lid obecný houfně osvědčoval mnichovi
svou přízeň. Jiří z Poděbrad, jenž byl politickým
představitelem kališného panstva, povolil nátlaku
švých druhů a Kapistránovi v Čechách kázati za
pověděl. Ano, když svatý kazatel přišel přece na
Krumlov, dosti pánovitě psal Jiří katolickému pá
novi Oldřichovi z Rosenberka, aby prý člověka
pokoje vlasti nebezpečného u sebe nestrpěl a co
nejdříve vypudil. (Palacký IV, I, 250.)

Vždyť již na Moravě ukládali páni kališní Ka
pistránovi o život z hněvu nad jeho prospěchem.
Rokycana proti němu bojoval i zúmyslnou | lží.
(Srv. Dubravii L. XXIX, 237.) 1po smrti ho ještě
ostouzel.

Ani schůzka Čechů v Řezně s Mikulášem z
Kusy nepošinula Čechy blíže k Římu. Husité vy
jednávali dále s církví východní. Když však Ca

vání přerušeno. Nyní zase správce kálišný počal
papežské stolici prokazovati přízeň větší; zcela
přirozeně. Škodilo mu však to, že římská kurie
o jeho dřívějším stanovisku byla dobře zpravena.

- Nástupce Milkulášův Kallist III. (od r. 1445) o
všemsám vybízel Čechy, aby k něrmmposelstvo
k vůli narovnání sporů vypravili; leč to mu ne-
bylo lhostejno, že se chtěl i nyní Rokycana státi
za souhlasu kališníkův arcibiskupem, ačkoli Často
správce kališný do Říma poníženě dopisoval.

Vtombyl posmrtimladičkéhokráleLadi
slava Pohrobka (1457) zvolen za krále českého

bratnýpolitik,alenebylpřitomkališníkemvášnívým;s Rokycanoučastonesouhlasil,ačsebál



vaci Jiřího byli pozváni dva biskupové uherští,
takže slavností akt měl míti ráz úplně katolický.
Á Jiří složit přetl samou korunovací před biskupy

-přísahu tohoto znění: >Slibuji a přísahám, že věrně
zachovám poslušnost a shodu jako jiní králové

katoličtí.v jednotě pravé víry, jak ji svatá římská
církev chová; že katolickou -víru vší mocí chci
chrániti a národ mi poddaný dle obezřetnosti Bo

„hem mi dané ode všech bludů, sekt a kacířství a
(od jiných článků sv. římské církvi a víře katolické
-odpornýchodvolávati, k poslušnosti, souhlasnosti,

- sjednocenosti, k obřadům a bohoslužbě svaté řím
-skécírkve přiváděti a přiměti chci.« (Srv. Dubravii
Historia,244.)Takpřísahalai manželkaJiříkovaJo
„hana z Rožmitálu. Z této přísahy byla v Římě ve
liká radost, ačkoli se král před kališníky zřejmě

„Rokycanových náboženských zvláštností nezřekl a
„teké těžko zříci mohl. Dvůr římský se domníval,
že nyní Jiří přivede národ k poslušenství římské
mu. bezpodmínečně. Kališníci se zase naopak na
jisto. domnívali, že jim vymůže nový král optvrzení
kompaktát v tom smyslu, jak si je sami vykládali,
poněvadž Jiří opatrně před nimi smysl své pří
sahy tajil. Tak se ocitl Jiří mezi dvěma ohni. Ro

„kycana k tomu všemu dvěma listy r. 1458 ujišťoval
papeže, že prý nejsvětější Otec: shledá krále če
ského povolným ku Stolici apoštolské ve všech
věcech vedle Boha jí svolujícím. Tu ovšem počí
nalo mezi Jiřím a papežem vřelé přátelství; Jiřího
papež nazýval »svým nejmilejším synem.«< I ná
stupce Kallistův Pius II. z počátku osvědčoval k
českému králi srdečné přátelství.

Když město Vratislav nechtělo kališného krále
za svého pána uznati, poslal roku 1459 Pius IL.
do Vratislavi legáta, který přísně vratislavským
nařídil, aby se Jiřímu poddali. Jel s vyslanectvem
toho města do Prahy, kdež ve veřejném slyšení
nejprve sám k Jiřímu promluvil: »lito vyslanci
přišli ve jménu obce Vratislavské k Úvé Milosti,
žádajíce, aby již všecky sváry, roztržky a nevole
přestaly, a chtíce učiniti řádné poslušenství. Protož
nejjasnější králi! rač Jasnost Tvá královská milo
stivě jim odpustiti, cokoliv a jakkoliv proti Tvé
Milosti se provinili a je laskavě na milost přijati,
neboť na Tvou královskou Velebnost přísluší mi
losrdenství.« Pak předstoupili vratislavští kněží
a doktoři, prosice, aby Milost -královská nepo
slušnost milostivě prominula; prý se za to chtí za
dlouhé zdraví královo modliti. Pak laikové vra
tislavští několikrát poklekli před králem a nejpo
kornějšími slovy prosili, aby Jiří vinu jejich pro
minul; prý své proviněnízcela uznávají a chtí nyní
královské Jasnosti povždy věrni zůstati. Hle tedy,
jak mocněpapež dovedl zakročiti ve prospěch Ji
řího.

Papež, maje stále na mysli přísahu Jiříkovu,
žádal na králi, aby se.do Říma dostavil a zde slib
věrnosti a poslušnosti zřetelněsložil. Ale Jiří stále
odkládal a hledal příležitost, jak by se mohl tohoto
málo vítaného úkolu zhostiti, poněvadž husité dů

„razněji počali žádati stvrzení kompaktát, která se
ovšem s přísahou královou srovnati nedala. Aby
v případě důrazného papežského zakročení nezů
stai Jiří osamocen, proto vyjednával s Němci,kteří
ho chtěli voliti za císaře. Ale sám Rokycana zřejmě
proti tomuto zámyslu.se postavil, a Jiří na místo
obdržení koruny německé musil roku 1461 vydati
z vůlekališníků majestát, jímž se zřetelně zavázal
hájiti kompaktáta a vymoci stvrzení mistra Roky
cany na arcibiskupství. (Srv. Dr. Kalousek: České
státní právo, 257. Palacký IV, II, 165.) A za tako
vých okolností znova osvědčoval papeži že mu
bude co nejdříve po vůli. Bystrý Pius II. hru Ji
řího nyní vlastně již prohlédl, ale dosud nechtěl
vcházeti s. Jiřím v otevřený boj; čekal. A tu ko
nečně Jiří r. 1462 vypravil i z nátlaku Čech po
selstvo do Říma, ale s trochu jiným účelem, než
jak papež očekával. Poselstvo sice ©tlumočilo
osvědčení královy poslušnosti, ale žádalo zároveň.
aby byla stvrzena kompaktáta. K tomu nutno do
ložiti, že král. sliboval pouze poslušnost za sebe a
nikoli též jménem národa, jak se čekalo.

Papež byl ovšem překvapen, ale bez hněvu
počal vyšetřovati siýsl kompaktát. V. příčině
zboží duchovenstvu odňatého se papež vyslovil:
>O statky duchovní“ * „vovány, snad
no bude; neb ti, kteří zapis. ©: * statky) mají,
škod žádných míti nebudou, ale opatřením církve
dosti jim zůstane.« Ale v příčině kalicha byl papež
neoblomný, poněvadž samo vyslanectvo řeklo, že
většina husitů považuje přijímání z kalicha za nutné
k spáse, což jest bludem proti víře katolické; nechť
prý tedy Jiří navede národ k přijímání pod jednou.
Ovšem pokud byl na živu Rokycana, bývala by
námaha Jiřího skoro marnou. Ale papež doufal přec,
že se národ v té věci pokoří, Nedivíme se příliš
důvěře papežově, povážíme-li, že mu do této doby
byly stále zasílány z Čech dopisy vyjadřující do
konalou poslušnost a ochotu. Čechům škodila při
slyšení též okolnost, že byl přítomen kardinál Kar
vajal, který sektářskou činnost Rokycanovu dobře
znal a o ní při této příležitosti vykládal. Papež se
rozloučil s vyslanectvem velice vlídně a otcovsky.
(Erben: Výbor I, 663—714.)

..————.—.—......—-.
: Veledůstojpému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
raěíti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své olastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
ředměty neb výkresy zasílá nau
ázku franko bez závaznosti koupě.

Vše se posíld posvěcení. Prdce ruční.

SHad veškerých slatých a ch klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. : Netářské
prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského vědy na skladě.

Staré slato, stříbro a drahokamybupuje sa nojoyššíosny

JAN STANĚK,
pasíř a oiselenur

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
V"

OO000000

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

"plněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i-cizo

zemských.w

Cetná uznání zvláštězkruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

OO0000000000000

sh arevná

kostelní

ona dk,
Fr. Uhlíř,
Thu ural

Cenníkyarozpočty na požádánízdarma.

Český
květinový

MED
se zárukou neporušenosti prodává

po celý rok v Jevné oeně

JOSEF JELMNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.
k Á

m
hd

w| vHradci Králové [v
nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

km | Cenymírné,vyřízenísprávnéarychlé. [|

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn.
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

-doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového máčiní.
Cenníky,vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY..
OBRÁZKOVÉ CEN
NÍKY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU

1869.

HO ŘÁDU
NEJČESTNĚJŠÍ vy
ZNAMENÁNÍ.
CÍS. AKRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.

JHOOJ19"1005014MozjpyspzucuzKa|(ji

silicí a chuť povzbu- výtečné nahořklé
zujícífrancouzskévíno příchutijedině -.

od firmy

L.Violet,Thuir (ve Franeii).
Všude k dostání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Josef Svoboda, Praha, Hrál.

Vinohrady čís. 1094.

a podporujte
katolický tisk!

KNIHY
pro školy obecné a měšťanské dívčí jakož
i ohlapecké, užívané v Hradci Králové,
dle předepsaných vydání, dostatečně na

skladě; — užívané

W o weškolní sešity,
jakož i veškeré ostatní +

o

psací a kre
slicí potřeby

lze obdržeti ve

Družstevním
knihkupectví

a nakladatelství)



| Veledůstojnému duchovenstva i katolickým
laikům doporučujeme co nejlépe

k ukládání okladů ó

ArálovéhraĎeckou:
bankooní jednotu

v Hradci Králové — Adalberiinum, 

která jest podnikemnaším a obslouží vás.
v každém případě nejvýhodněji.

Průběh války.
Bojiště východní. Dne 8.říjnaú

ředně oznámeno, že u Barycze, na silnici do
Přemyšlu, byli Rusové zahnáni, Řešov námi
obsazen. .

-| Úřední zpráva ze dne g. října sděluje, že
naše ofensiva přinutila Rusy, aby ustali ve
svých marných útocích proti Přemyšlu, které
v noci na 8 říjen dosáhly vrchole a při nichž
útočící utrpěli obrovské ztráty. 8. října dopo
ledne byla dělostřelba proti pevnosti slabší, a
útočník zahájil sčástí svých sil ústup U Lau
cutu, ležícího uprostřed mezi Řešovem a Jaro
slavi, trvá bitva. Zároveň obsazen Rozvadov,
ležící v přímé linii východně od Tarnobřehu
na trati podél řeky Sanu, čímž severní hrot
úhlu, jejž tvoří řeky Visla a San, jest už prost
Rusů. Tento vítězný postup na severozápadě
a západě od Přemyšlu, jakož i vtrhnutí našich
vojsk přes Karpaty, verečským a užockým průs
mykem, tedy. na celé karpatské čářejižně od
Přemyšlu, do Haliče k Jaslu, Samboru, Chýro
vu a Turce, nezůstal bez vlivn na ruskou ar
mádu obléhající Přemyšl, která je nyní ze tří
stran ohrožena ,

„Ústup Růsů z marmarošského kotmitátu
mění se v útěk. U Bočka bylo rozprášeno sil
né oddělení. kozáků ©Uřady již se vrátily do
Marmarošské Sihotě. ©..

Dne
jeden útok na jihovýchodní- frontu Přemyšlu,
jejž posádka -opět za těžkých. ztrát útočníko
vých odrazila. Následoval všeobecný zpětný
pohyb Rusů před pevností se nalézajících..Zá
padní frontu museli úplně vykliditi; tam již
vtrhla -naše jízda. Nepřitel pokusil se sicekrýti
svůí útok na pevnost posunutím vojenských
sil na západ, avšak nikde nemohl vydržeti pro
ti našim přispěchavším armádám. 5 až 6 rus
kých pěších divisí, které zaujaly posice u Lan
cutu, ustupuje směrem k Sanu. Rovněž byla
jedna kozácká divise a jedna pěší brigáda,
která zaujímala východně od Dynova opevněné
stanovisko,po krátkém odporu zahnána.

10. - m. odrazilo naše vojsko,postupujícík Přemyšlu, obkličovací vojsko tak, že nepřítel
nyní stojí už jen před východní frontou

Dle soukromých zprávobsadilo rakouské vojskótaké naftové území Boryslaw a Drahobycz,
dosud Rusy držené. |

Jr RAv a Ležajsk jsou opět v našemdržení. Východně od Chýrova pokračuje rovněž
náš útok dále. V ruském Polsku byly odraženy
všechny pokusysilných ruských sil překročiti
Vislu u Ivangorodu a jižně od Ivangorodu.

——

M4 „AM

U Grojce, jižně od Varšavy padlo 2000

útoky r. a ro. ruské armády, podniknuté proti
východopruským armádám. Také obchvatný
pokus Rusů přes Širvintu byl odražen a Ru

sové ztratili A000 zajatců a 14 děl. Lek jestopět v moci Němců,kteří se i od severu blíží
k Varšavě a jsou vzdáleni od ní asi 50 km.

Ruský car po návštěvě vojska na bojišti (?)
vrátil se do Carského Sela. Vyslechl pouze
zprávy velkého generálního štábu a dvou ar
mádních velitelů. Vedle toho navštívil car pev
nosti Kovno, Brest Litowsk, Bialostok, Viluo
a Osověc.

Bojiště západní. V sobotu, dne ro.
října o 11. hod.dopoledne obsadili Němci Ant.
verpy a všecky jejich tvrze, po r2denním bom
bardování. Předvydáním posádka kvapem o
pouštěla město. Část její, většinou Angličané,
prchla do neutrálního Holandska, kdež byla
odzbrojena; druhá, větší část — Belgičané —
hledá spásu útěkem na západ, do Brůgge a
Ostende. Pádem Antverp uvolnéno jest na
100.000 mužů vojska německého a spousta
dělostřelectva, které se vrhne asi do Francie.
Po Autverpách přijde řada na ostatní belgické
a francouzské přístavy ua kanálu la Manche,
čímž znemožněno bude Angličanům vyloďovát

ve Francii...
Král belgický Albert prchl také zavčas

z města a nepomohla městu ani těžká děla

bombardování více než 48 hodin dobyta byla
druhá největší pevnost světa a velký světový
přístav, jehož obchodní obrat jest větší uež
samého Londýna. :

Západně od. Lille byla ro. října německou
jízdou úplně poražena jedna francouzská jízdní
divise, u Hazebroucku pak poražena druhá
francouzská divise. Po úporném boji obsadili
Němci Douai a-Lille. Nastává útok Němců na
pevnost Belfort. o

, Německé vojsko na svém postupu od
Antverp obsadilobelgické město Gent. Belgická
vláda přestěhovala se z Ostende do Bordeaux.

. Po pádu Autverp náčelník gen. štábu
Moltke vyzuamenal železným křížem četné ra
kouské důstojníky a poddůstojníky motorových
baterií.

- Jižní bojiště. V Niši už doznali, že
4. srbská armáda, vedená Božanovičem, byla

ského vojska východně od Krupanje je ne
udržitelna — +»Reichspost. sděluje, že ztráty

lehce. V Srbsku vzmáhá se hnutí proti Rusku,
Pašičovi a králi Petrovi. . .

Na moři. Dne r. října byl ruský obr
něný křižník třídy »Bajan« před finským zá
livem německým torpédem potopen.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. 0.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

"Vkusné střádanky.

Katolíci za války.
V olomouckém semináři umístěno 400

raněných a democných, které obstuhují boho
slovci. Arcibiskupská residence i domy kanov
níků upraveny pro 800 raněných.

Ředitelství »Dědictví Svatojanského v Pra
ze« IV.63 věnovalo pro nemocnice vojenské

výtisků knih, jež jeho nákladem byly vy
Šány. Krámská cena knih těch jest přes 12.000
korun. Ředitelem »Dědictví« jest prelát dr.

Inserty jtají se levně.
Obnova vych v pátek v poledne.

Dobrovolný pomocný výbor v Praze II,
který byl založen k podnětu Zemské rady kato
líků, jest řízen kněžími a laikv, kteří jsou ka
tolíky organisovanými. Odeslal dva tisíce kom
pletních garnitur teplého prádla a další zásilka
jest již připravena Dne 10. t m. úřad válečné

litováním, že teplého prádla dochází málo,
Dosud došlo 8706 teplých košil, 5948 spodků
4210 šál, 29.489 párů nátepníček, 16074 pono
žek, 7248 kuklí na hlavu atd. z celéříše. Jeli
kož do toho jest započítána 1 zásilka našeho
pomocného výboru, patrno, jakým Ivím podílem
přispěli katolíci čeští. Což jest málo věcí v kon

fekčních skladech velkoobchodníků, aby tito
nemohli obětavosti katolíků dostihnouti?

Svaz žens. katol. spolků utvořil pracovní
výbor dam jako odbočku válečného výboru;
v něm jest zaměstnáno 12 dobrovolných kan
celářských sil, které den co den udílejí radu
a pomoc mnoha stům lidí. Denně přínáší pošta
na 800 zásilek. Do nemocnic zaslal již pracovní
výbor I2.000 knih a celou spoustu žurnálů
v nejrůznějších jazycích

Dle usnesení křesť.soc. radnice vídeňské

Františku: Salvatorovi obnos 100.000 K. J. V.
arcivévoda chválil velké akce obce vídeňské
ve všech oborech válečné: péče. Sluší připome
nouti, že vídeňský Rotschild, který vydělává

Předsednictvo našeho Svazu Hospodář
ských společenstevpropůjčilo bezplatně míst
nosti pro kanceláře a skladiště pro válečný po
mocný výbor. O topivo se postaral upřímný
katolík Josef hrabě -Nostitz. V Praze jsou
vzorně vypraveny nemocnice na Strahově,
v Emauzích, v Marianském ústavu u Milosrd.
bratří, u Milosrd. sester pod Petřínem, ve smí
chovském klášteře Sacre coeura v Strakovské
akademii. .

Záhřebská dómská kapitula věnovala dne
5. září 20.000 K Červ. kříži. I jednotliví ka
novníci k těmto účelům věnovali značné část
ky zvlášť. Jednotliví faráři v Chorvatsku činí
dle příslušných pokynů ordinariátu arcibiskup
ského vše možné, aby raněným vojínům a
rodinám mobilisovaných přispěli ku pomoci
V Brně jsou pro raněné zřízeny nemocnice
v klášterech: u augustiniánů (kteří první na
bídli zřízení a vydržování nemocnice pro 20
raučných, věnovali značný obnos a-najídli pro

Alžbětinek a Milosrdných bratří.
»Nár. Listy« dne 5. října sdělily o krajan

ské nemocniční lodi v Terstu: -Velitelem par
níku je dobrotivý a přelaskavý muž, dr. Václav
Poledne, Čech, primář, který miluje naše raněné
jako matka své dítky. Na parníku je ještě jiná
dobrá duše, lodní kaplan R. Můller, jenž se
stará o naše raněné a věnuje se jim takovým
způsobem, jak může činiti duše, zasvěcená Bohu.

od jednoho raněného ke druhému, nosí jim
vodu, různá občerstvení, ovoce, cigarety, tabák
a vše, čeho si přejí. Zkušená ruka lékařova,
laskavá a utěšující slova kněze, péče a milosr
denství ošetřovatelek a dobrota námořníků na
palubě mírní bolesti raněných. Nic jim ne
schází, takže říkají, že jsou v nebi.«

V Německu.k péči o zraněné byli při
bráni též jesuité a. lazaristé.

Rakouská provincie jesuitská poskytla na
lazarety ve Vídni-Lainzu 2 místnosti s 30 lůžky,

1200 m? a 6 zvláštních pokojů, v Innomostí
polovici bohosloví s 250 postelemi, v Lublani
nově vybudovaný, ale dosud nezařízený kostel,

Ondřeji v Korutanech větší část svého ústavu
asi pro 200 mužů, v Travniku v "Bosně část

je místo pro 5o nemocun a na Velehradě
mnoho pokojů s postelemi pro 300 nemocných.
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Třicet členů rakouské jesuitské provincie stoj
před nepřítelem, jiní jsou činni v lazareteci
a v duchovní správě.

Františkánská provincie ve Fuldě dala
všecky své kláštery k použití pro raněné. Řada
olských františkánů přistoupila k polským
egiím, sestaveným v Krakově k podpoře řa

dového vojska. 1800 haličských uprchlíků u
„místěno v budovách jmenovaného již kláštera
sv. Ondřeje.

Opat kláštera cisterciáckého v Oseku
Scharnagel věnoval Červ. kříži 600 K, rodinám
záložních vojínů 400 K a pro pozůstalé po
padlých vojínech odevzdal zemský zástavní list
v ceně 10.000 K. Vídeňští barnabité dali raně
ným k použitíveliký kapitulní sál svého klá
štera. Řardinál dr. Pitil,který již dříve věno
val veliké obnosy Červenémukříži a jiným
podnikům milosrdným, odevzdal nyní svůj
zámek v Hor. sv. Vítě s celým parkem Červ.
kříži a věnoval pomocnému úřadu nově 1500 K.
Dle. zjištění vídeňskéko ordinariátu zřídily
klášterní a jiné duchovní ústavy v Dol. Rakou
sích dosud 22 nemocnic, v nichž připraveno
pro raněné 1200 lůžek. Arcibiskupové a bisku
pové vesměs odevzdávají značné dary a navště
vují pilněraněné, pokud jsou tito dopraveni
do biskupských měst.

PRVNÍČESKÁ 5 NAŽIVOT
PRAHA, palác „Koruna“, Václavské náměstí.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Kulturní jiskry.
Posudek „Národní Politiky“ v č. 280.

(z 11. t. m.) o nové knize Dra Fr. Reyla »Jádro
křesťanské sociologie«. »Pro ty, kteří se budou

eshtit zahloubati do filosofických úvah učeného
královéhradeckého theologa, podáváme stručný
přehled a jakousi základní myšlenkovou osnovu
jeho nového spisu. Své »Jádro křesťanské sociolo
gie« předkládá nám autor se čtyřetran. V první,
jaksi úvodní stati, promlouvá o významu
křesťanské sociologie vůbec,rozebíraje
a stanově nám povšechné pojmy sociologie vše
obecné a křesťanské sociologie zvláště; při tom
poukazuje na důležitost studia této nejnovější
vědy, netaje se při tom ovšem nikterak nesná
zemi, jež studium sociologie provázejí, a to
hlavně proto, že teorie i obsah její jsou neustá
leny a její vědecká metoda nepevna. Spisovatel
dospívá tu kritickým rozborem hlavních socio
logických škol, zejména Comtovy, Spenzerovy,
Marxovy a Durkbeimovy, že škola sociologie
křesťanské má pro svou soustavu nejspolehlivější
základ ve staleté filosofii křesťanské, byť často
i podceňované stranickým učeným světem. Další
partie Reylovy »Sociologie« přibližují se základ
nímu thematu knihy už těsněji. V oddíle o in
dividuu aleduje kniha historioký vývoj hod
noty individua a probírá kriticky veškera při
rozená práva, jež s pojmem individuálnosti
těsně myšlenkově souvisí. Jsou to zejména: svo
boda, rovnost, soukromý majetek, právo na sebe
určení a mravní podstata i rozvoj osobnosti.
Tyto partie o přirozeném právu individuálním,
jakož i úvahy o. různých možnostech jeho ome
zení nebo potlačení, náležejí k nejpůsobivějším
partiím knihy, a bude o nich uvažováno ze
jména v této mimořádné době válečné. Autor
vykládá případy, kdy právo na existenci, ač je

právem jinak nejvýš důležitým a nedotknutelným, přece jen někdy podléhá vyšším příkazům
omezovacím, a to tehdy, kdy toho vyžaduje uhá
jení veřejného blaha aneb záchrana celku. Vy
kládá — na př. v akcích válečných — o státu
jako o morální osobě a stanoví veškerá pravidla

jeďbe

mezinárodních úmluv právních, kdy tato mo
rální osoba má nezadatelné právo požadovati na
svých příslušnících nejvyšší oběti svobody, statku
i života. Jak už praveno, tyto partie budou v pří
tomné době obzvláště zajímati. Zde jeví autor
oproti mnohým jiným analogickým episům
značně mnoho samostatné metody. Vycházeje
ze základní myšlenky, že »jádrem sociologie
jest studium individďa ve společenekém celku«,
usiluje na rozdíl od četných sociologických škol
vystihnouti podstatu a přirozenostjednotlivcovu,
aby si sestrojil spolehlivou základnu pro hodno

knihy pojednává o společnosti a vykládá
v prvních odstavcích základy, podstatu i účel
její, hlavně ovšem se stanoviska křesťanské mo
rálky a křesťanské [ilosofie. Na to věnuje zcela
samostatná pojednání třem nejdůležitějším spo
lečenským útvarům: rodině, státu a církvi, vy
mezuje jejich původ, účely, sociální i mravní
podstatu, jakož i jejich vzájemný poměr. Část
čtvrtá zabývá se konečně myšlenkou usku
tečnění sociálního ideálu praktio
kou sociologii. Věnovánaje praktickéso
eiologii čili politice, pojednávajíc o dvou pochy
bených typech sociální politiky: individualismu
a sooialismu — a nalézajíc v křesťanském soli
darismu jedině aprávný klíč k řešení palčivé
krise sociální. Krise ona podle autorova mínění
nezáleží pouze v nestejnoměrném rozdělení ma
jetku, ale hlavně v úpadku veškerých individu
álnfch a sociálních oností, jež dříve dovedly bla
hodárně vyrovnávati odvěké a „nijak nezměni
telné společenské rozdíly. Spis Reylův byl vydán
nákladem Politickóho družetva tiskového a jeho
tendence je dána už duchem sdružení. Je psán
jasně, srozumitelně, v přísně křesťanském rámci,
terý samozřejmě diktoval už i nejedno určitě

vyhraněné hledisko.« — Spis má 364 stran.
Cena 5 K, v originální vkusné vazbě 7 K.
Objednávky vyřizuje Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Náhlý obrat stanoviska. Francouzská

vláda prodávala zkonfiskovaná kostely a jinéolrkovní budovy i k podnikům světáckým; ty
starobylé kostely, které potřebovaly opravy,
rozkazovala raději bořiti. Nyní však zednáři
spustili veliké protesty, jak prý jest piškozována
střelbou německou »jejich« kathedrála v Remeši.
Zatím francouzský lišák využil věží proslulé
kathedrály k účelům válečným, ačkoli dříve
tolik vytýkal katolíkům zneužívání chrámů. Teď

ovati; ale z jakých důvodů!
Válka a Lužičané. Redaktor »Katolického

Posla« v Budyšíně kaplan Dalenk, jenž studoval

gymnasium v Praze, odešel jako vojenský kaplank vojsku a redakci »Katolického Posla«převzal

kněz J. Sauer: katolický Posel«praví v jednomz právě minulých čísej: »Budouenost jeet nám
zastřena. Nic nezpomůče tu starost a pláč. Jimi,
se nic nezlepší. Jen jedno chceme činit: Bohu
důvěřovat a k Němuse modlit. Za války roku
1870 až 1871 dosti Lužic Srbů povo
do zbraně,ale noměsněneho jn padlo.pa
dleme se a Bůhi nyní povede náš lužicko
srbský lid a naše vojíny. Neztrácejte důvěry!
Když doma zůstanete, zpívejte a pracujte! Jsme
všichni v rukou Páně. Od Něho všecko očeká
vejme a oddaně přijímejme, nebot Bůh jest
Pánem nade vším,« Toto pro í časopisu
Lužických Srbů dosvědšuje zbožnou, oddanou
povahu a sílu konservalivních zásad a mravů.
udržujících malou tuto větev slovanskou při
spořádaném kulturním životě. Statistika doka
zuje, že právě tito katoličtí Lužičané jsou nej
pevnější baštou národnostní, kdežto Lužičané
protestantští valem se poněměují dobrovolně,

Vatikánský list „Osservatore R+mano“
zdůrazňuje ve svém úvodníku: Ve sporech lid
stva a v krvavých konfliktech, které z nich
vznikají, ohtěla a chce svatá Stolice zachovati

nejúplnější a naprostou nestrannost, protože
klade své poslání míru a lásky k bližnímu mezi
všemi národy světa bez rozdílu rasy a nábožen
ství nad každý jiný zájem. Poslušní tohoto ot
covského vedení, mají dbáti všichni věřící:mír
nosti řeči, zejména kněží. Tito mají tudíž klásti
nad přání o vítězetví své země, samo o sobě
oprávněné, zajisté lidštější a křesťanštější přání
světového míru a užívati vždy též vůči nepřá
telům nikoli slov pohrdání a zášti, nýbrž feči,
prodohnuté láskou k bližnímu.

, ©Abrahamoviny českého učence dra. Čeň

p Zíbrta. Horlivý pracovník v oboru českýchdějin a vědeckého národopisu našeho dožil se
12. října padesátky svého života jako ředitel
knihovnyMuseakrálovstvíčeského.:a mimo
řádný universitní profesor. Obsáhlá studia konal
v Praze, Mnichově, Berlíně, vzdálených slovan
ských zemích. »Jsemz lidu, žiji pro lid a po
kládám za svou povinnost zachovati vše, 00
krásného jsem našel«, tak se vyjádřil neúnavný
tichý badatel. Obrovské jest jeho dílo, o němž
pracuje již třicet let. Od r. 1900 vydává »Biblio
grafii české historie«, proslul jako redaktor
»Českého Lidu« a »Musea královgtví českého«.
Bibliotéku téhož Musea značně obohatil. Za své
nesčetné úvahy, za své zásluhy o poznání staro
bylých poměrů Slovanstva všeho byl jmenován
členem četných učených společnosti ve slovan
ských zemích rakouských i zahraničních. Bůh.
mu popřej dlouhá léta nerušeného zdraví k další
záslužné práci!

Čínská vláda a milosrdné sestry. Po
hanská čínská vláda vyznamenala katolické mi
losrdné sestry, ošetřovatelky nemocných. V.zá
ří. 1913 vstoupily františkánky do nemocnice
pro nezhojitelné nemooné v Šanghaji; nemoe
nice byla pak nazvána nemocnicí sv. Josefa.
Když nedávno některé sestry opustily nemoc
nici, vyjádřil jim představenýměsta, sám pohan,
dík veškerého obyvatelstva a odevzdal jim
zvláště ražené medaile s nápisem v čínské řeči,
»Nemoonice sv. Josefa« a »Na památku.c« Dále
jim doručil jménem občanstva diplomy, v nichž
vzorná obětavost sester ve službě nemoených
a chudých jest vyjádřena dojemnými slovy.

O
Tiskem Biskupské Kn oBároT bylprávě vydán nový náklad modlitební kniby

| Adott Honig:

Vojinůvpřítel čilivoják vé|
svém životě a modlitbě. |

Knížka, čítající 306 stran kapesního
formátu, podává v I díle vřelým slohem
důležité pokyny pro život vojenský, jež
jsou proto zvláště cenné a praktické, že
autor spisku je vojenský duchovní správoe;
IL díl obsahuje pobožnosti všeobecné (mod
litby denní, modlitby a písně ke mši svaté,
k sv. zpovědi a j.) a pobožnosti pro zvláštní
poměry vojínovy (modlitby odvedence, ve
válce a jj), modlitby na doby a slavnosti
roku, k uctění P. Mariea různé.

Výtečnou knížku tuto, jež by neměla
scházeti žádnému vojáku, lze obdržeti buď
u dra KL Žůrka 0. S. N., Nová Říše
ma Moravě, nebo v Biskupské tiskářně 
v Hradci Králové.

Cena brož. výtisku pouze 30 helářů,
cena výtisku v plátně vázaného BOhaléřů.
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umozt francouzské tolerance. Zu
í ve Brancij čtvali a jinou

nu lidaké ečadati proti bBatolíkům,sli

vali,jak bání 0 olivost zavedou.Lečdveřepá vášeč, v jaké hyly vychovány od zednářů

da Mve,propukái Zá kdy se Franaietopi, nejvíce potřebuje, aby nastalo va
oobských řadáeh trechu svornosti“ Na 12000

frapoouzakjob kněží bylo přinuceno bojovatipo boku Volnomyšlenkářů proti německému
Vojska.Částkněšťtbyla“zajatíupoliiWjinými
bojovníky francouzskými a umístěna v Seunen
lagaru.1 ibyli suroxě wráženíod 'agolu

zajakých krajanů. Sprosté apíbání pokračovalotak soustavně a hromadně, že duchovní byli

nycenísi si ty divisnímuT
šbosi vení.Kdyžto

velleno biskupu paderbornskému, ohlásil.
tělství 7. armádního sboru, že by byl oshoten
ubytovati žařáté kněze v některém biskupském
ústavě. Velitet generál baron Bíssing ochotně
k tomu svolil pod podmínkou, že budou vojíni

ivoi,

slavu duchovenského i potom vojensky stže.
žení. — Takse sáslo kněžím franoouzským ně.
mecké onečně přístávem“klidá; "vysvo
bozením z barbarského vzteku vlastních krajanů.
Taková episoda jest poučením i pro jiné kato
ky, kteří se domnívají, že volnomyšlenkářská

| knuta sviští jen nad zády »klerikálů«, Mají snad
ve Francii ožebračení knéží jakoukoli politickou
moc? Mohou zneužívati svého postavení k útisku
občanů jinak smýšlejících? A přece fanatická
zloba vyčí na tyto občany z každého volno
myšlenkářekého koutu, týrá kněze i tenkráte,
když se tito řadí k jiným bojovníkům k vůli
obraně společného atátu. Klerý Hun, Vandal
anebo Tatar tak surově se choval k vlastním
spolubojovníkům, jako se chovají volnomyčlen
kářstvím vycepovaní francouzští vojáci? Proti
vlastním krajanům jeví Francouzi kuráže dost,
ale před německými děly prchá jejich spráskaný

rok jako mladý zajíc. Lidé tolik zbabělí
hledí vymstíti se bezbranným, ovšem vlktěi

nezachrání.

Vážná doba nutká k úvaze © nadpři
rozenu. Masarykova »NašeDodalv č. 11. na
psala: »Na všech stranách jeví se stupňování
a zvrouonění náboženského oitu, cítf se živěji
náboženské potřeby, mohutněji vystupují do po
předí náboženské institkly. Máme na'zřšteli ne
pouze oftelelní bohoslušby vojenské, nařízené na:

* mnoze úřady státnínui, Jako v Něnvecléti santrýni
'ctoářem, v "Rusku 'carerí.“ Míníinů" něofidfetní;
dobrovolné projevy náboženského ořt, jichě
jeme svědky. V Praze lebposorověti plné ko

„stěly, mimořádné bohoslužby v hodiny jindy
neobvyklé a vádycky dobřenavštívené; po vett
kově jest patrný týš zjev. Jsou místa jindy silhě
odeírkevněná a nábožensky vlažná; dnesvyka
zují přehojnou účast při bohoslužbách .. . Jest
patrno. že tato najednou se vyskytnuvší nábo
Ženská horlivost má mimonáboženské pohnutky
a cíle... Ale bylo by nespravedlivo hbázetido
této příhradý šmahem všecky nyní zvýšené pro
jevy náboženského eítu. Namnose projevuje se
tu jen patrněji a nápadněji, co jest latentně
(skrytě) v člověku y. Nábošeaský cit je

zdestále, jan projev jeho jest nyní patrnější.
A mimojo: co mnohý člověk v

ální al'acho sy f
pslšní ve dvémsvdon » to čhoe,

jiní projevkéspolečně s jinými, v kostele, přibohoslížbě, aby náladou jiných dal stupňovati
svůj vlastní cít, a aby ávou vroucností stupňo
val vřelost druhých. Teňtorys nezaslubuje od
soúzení, ani posměchu... Zvýšený cit nábožen
ský v dnešní době nebezpečůnetví dokazuje, že
náboženetvřje opravdu zdrojem útéčlý a sífy,
vydatnou složkou života. Jeví li se náboženskost

v nebezpečenství ové znaměná to jen, žev nebezpečenství člověk cítí palčivěji potřebu
síly, a dále to znamená, že té síly z nábožen
ství víc přijimá. Skeptikové se vždycky posmí
vali a posmívají teď zae, že prý ve válce obě
strany se modlí o vítězství svých zbraní k té
muž Bohu, a jemu poroučejí svou věc jako
spravedlivou. — Spravedlivost kterékoli věci je
pojem subjektivní, právě tak jako její užitečnost.
Myslím ostatně, že mimo bohoslužby přímo vo
jenské daleko víc modliteb prosí dnes o mír
a zaražení krveprolití a boje, o vío lásky mezi
národy, než o vítězetví. Ale i prosba o vítězství
má svou oprávněnost. Žádný národ dnes nebo
juje zbytečně a lehkomystně jen pro boj a pro
vítězství a pro slávu; každý zápasí o ideu,
o existenci, o nejdražší statky. V tomto boji
jest mu potřebou poručiti svému Bohu svou
vše, a činíto třeba formou modlitby o vítězství,
jako se člověk modlí o jiné věci, na něž sám
nestačí, vtori přesvědčení, třeba nevysloveném,
že konečné rozhodnutí jest a přes modlitbu zů.
stane v rukou toho, který pro náboženského
člověkařídí osudy jednotlivcůi národů. Takové
modlitbě haučil křesťany Kristus: »Otče, nechť
odejde ode mne kálích tento« — to bylo jeho

Í, ale »ne, jak já chci, ale jak Ty choele
lo vyvrcholením jeho"nodřitký. Jen špatn'

| lidská duše může se posmívati. Posmívati

se zvýšetému náboženskému citu a popírat
ve

v'tomi nálloženství, byfo by totéž, jako popíra

cenu zvýšei Obštavosti a dobročinnostiválce a póšthívatí se jí. Jest jisto, že potřeb
obětavostia:dobročinnostijsst ie, o trů

.. 21780es
V Rumunsku zemřel75le

rol, z rodu HóHenzollernského. 1 od roku
1866, kdy povolán bojary rumunskými za kuí
žete. Válkou rusko-tureckou, jíž se s vojskem

rumunským súťastnil, vybojoval úplnou neodvislost Rumunska, které roku 1881 prohlášeno
královstvím. Karol býl nejen králem, nýbrž i
nejlepším politikem na Balkáně. Nástupce vy

choval si sám,de jím synovec jeho, korunníprinc Ferdinand. Král Ferdinand narodil se r.
1865 v Sigmaringen v Německu a korunním
princem jest od r. 1889.

Kardinál státnítajemník Ferrata
zemřel minulou sobotu. Narodil se roku 1847.
Papež Lev XIII. jmenoval jej kardinálem a
činným byl zvláště ve službě diplomatické.
Nynější papež Benedikt XV. po svém zvolení
jmenoval ho státním tajemníkem, jímž nyní u
stanoven kardinál Pietro Gaspari.

Albanie. Essad pašabyl jmenován pre
sidentem vlády a vrchním velitelem Albanie.

Zásobiljste již svůj
M sklep uhlím?

ý"král Ka

Uhelné oddělení
Královéhradecká.
bankovní jednaty,

a králové

| ulnlí kusové, kosti
Ú zd ceny najenyršěší

Za válečného ruchu.
Jak oslavovali čeští vojáci a důstojníci

35. pěšího pluku sv. Václava. V malé horské
vesničce po voj. defilé kdy rozdány 7 poddů
stojníkům sbor. velitelem stříbrné medaile za
udatnost, sloužena byla o půl 12. hod. mše sv.

užstvo dobrovolně se súčastnilo, pln psýdný kostelík českého mitýžstva;“ m čí

hh řaďost, že mihoů rúčasťníti kšeho 'Půtřona. Pionéři sami si odzvonifi vŠehní
zvóhy a zvuky zvonů hiholřy po horách a
hiteařy obyvatelům, jak čeští vojínové sláří pa
mátku našeho patrons. Plukovní hůdba“ hrála
»Božepřed Tvou velebností«, po české modlitbě
za padlé — oísařská hymna a pak mužstvo ža
zpívalo si českou štarou válečnou píseň »Svatý
Václave«. Všeobecný úsudek, že s takovou fa
dost! nikdy neslavili památku sv. Václava. ©

Uloha bankéřů v době válečné. Každý
stav v době kritické v zájmu státního celku má
prokázati světle oprávněnost a důležitost své
existence. Vizme, jak nejsou jen mobilisováňi
vojíni, ale jak jest mobilisována dobročinnost,
věda lékařská, služba opatrovnická, žurnalistika,
různá odvětví průmyslu, dopravní prostředky
atd. Rolník dává ze svého mála, poskytl stodoly,
stáje a jiné místnosti, jichž sám k obživě nutně
potřebuje, k účelům válečným. Sokolské jednoty
ochotně propůjčují tělocvičny, na jiehž dopla
cení se ještě musí sbírati. Dělnické organisace
dávají k disposici budovy, které posud po pil
ných sbírkách mezi lidmi chudými zaplacen
nejsou. A kláštery? Které místnosti jsou v nie
zbytečné? Dávají snad: z nějakého přebytku
kláštery ty, které by svého členstva neužfvili
bez každoročních milodarů obětavých katolických
laiků? Jestliže tedy tito lidé jak místnosti tak
své ruce propůjčují do služeb lásky k bližnímu,
sami si od úst utrhují, sami se uskrovňují. Nh
innobých místech právě dobrovolným přijímá
ním raněných zastavuje se pravidelný choď ta
kých zaměstnání, která slbuší k obživě mnoha
lidí. Tedy zde jsou oběti chvalitebné a věelilé.

A kdyby dal itřetinu evóho
jmění, ještě se mu osobníní snášením váléčný:
obtíží vyrovná každý statečný vojín, který třeba
nemá majetku žádného. A přihlásí-li se někdo
z patriotismu do války dobrovolně, předčítakové
občany, kteří by byli ochotní rozdati většínu
svého majetku. Nechť tedy všecky složky na
díle humanním pracují stejnoměrně dle svých
sil! Ať každý stav dokáže, že v době velice
zodpovědné stojí na svém místě a že jest pro
blaho státního celku důležitým a nevyhnutel
ným!

Myšlenky Dostojevského o válce. Pro
elulý publicista ruský F. Dostojevský (1821—
1881) zakusil mnoho útrap, netoliko vynikl že
niálním pérem, ale také velikou zkušeností. Co
soudil o válce? Jako jsme uveřejnili bez po
známek výroky vynikajících mužů jiných, zasrná
menáváme bez vmísení vlastní kritiky následu
jící myšlenky, jež Dostojevský reprodukoval dle
úvahy zcela pokojného, mírného a bystrého
civilisty r. 1876: »Velkomyslnost hyne za dlou
hého míru a místo ní vzniká cynismus, lhostej
nost, nuda a leda snad zlostný posměch, a i to
jen více pro zábavu, než vážně. Možno určitě
říci, že dlouhý mír dělá lidi zatvrzelými. Zá
dlouhého míru sociální převaha vždycky sa

zák uKEEREKÁKára cšstranuaha
a kapitálu. Pootivost, lidumilství, sebeobětování
ctí de, cení se a vysoko se váží ještě hned po
válce; ale čím déle trvá mír, všechny fyto krýg
ná, velkomyslné vlastnosti blednou,sáhgou, zj
rají a bohatství a ziákuchtjvost usbva všedh
ny. Zbude na koneo jen licoměrniotví — lioo
měrnietví poctivosti, o sti, povinaosti, takže
s a smaď budou Pre Jedtě věšitipřese
všechen cynismus, ale jen pěknými slovy, pro
forma. Pravé poctivosti nebude a zbudou jen

formul louhy m pocýnenů — to jestňri pěgfi:brou " mír rodi apatii, sprostoft, roz
vrat, otupuje city. Radosti se nezjemňují, nýbrž
hrubnou. Hrubébohatatví nemůže se radovati
z velkomyslnosti a vyžaduje si radovánek skrom
nějších, bližších k jeho zaměstnání, t. j. k uko
jení choutek tělesných. Radost stává se maso
žravou. Tělesné utky vyzývají chlípnost, a



chlípnost jest vždyckysurová. Nemůžeteto po
přiti, protože nelse popříti hlavníhofaktu,že

sociální převaha za dlouhého míru a kópočvždycky. se akloní.k hrubému bohatství, — Vě
dy s. umění „rozvíjejí wp.vždy..v.první periodě
po -válge. Vojna je.obnowuje, osvěžuje,probouzí,
posiluje myšlenky a:dává podněty. Za dipuhého

práce vymáhá velkomyelnosti, ba i cbětavosti.
Ale kojik učenců: odolá nákaze míru? Lživá
poctivost, samolibost, požitkářství zachvátí:i je.
Co si počnete na př. s takovou vášní, jako zá
vist? Jest hrubá a nízká, ale pronikne i:v nej
šlechetnější duši ueneovu. Také jemu se zachge
míti podíl z všeobecné nádhery a lesku ....
Zachce se slávy; ve vědě objeví se šarlatánství,
honba po efektech a hlavně utilitarism (prospě
chářství), protože se zachoe také bohatství. V
umění totéž; zase honba za efektem, za něčím
rafinovaným. Prosté, jasné, velkomyslné a zdra
„vé myšlenky nebudou již v módě; bude třeba
něčeho méně postního, bude třeba uměním buditi
vášně. Znenáhla ztratí se cit pro míru a harmonii,
vznikne křivení citu.a vášní, tak zvané zrafi
nování citů, jímž cit jen hrubne. Všemu tomu
umění podléhá vždycky na konci dlouhého mí
ru.. Kdyby nebylo na světě vojny, umění za
hluchlo by úplně. Všechny lepší myšlenky do
dává umění vojna, boj. Jděte na tragédii, po
hleďte na sochy . .. Bohatetví, hrubé požitkář
ství rodí lenost a lenost rodí otroky. Má-liotrok
býti udržen. v. otroctví, jest nutno.odníti mu
svobodnou vůli a možnost osvěty. Za dlouhého
míru množí se zbabělost a nepoctivost. Člověk
svou přírodou je. velice náchylný k zbabělosti
a negtoudnosti; vím to dobře podle sebe. Snad
právě proto zrovna dychtí po váloe a má tak
rád vojnu. Vidí v ní lék. Vojna rozvíjí bratr
skou lásku a spojuje národy. — Jak, že spo
juje národy? Nutí je, aby si navzájem sebe vá
žily. Lidumiletví rozvíjí se nejvíce na bojišti.
Je to skoro podivný fakt, že vojna méně lidi
rozezlívá, než mír. A skutečně nějaká politická
urážka v době míru, nějaká drzá smlouva, po
litioký nátlak rozezlí mnohem více, než krvavý
boj.
a Angličany za krymské války? Naopak, ještě
jsme se sblížili s nimi, jaksi jsme se s nimi
spřízněli. Zajímalo nás jejich mínění o naší
chrabrosti, hýčkali jsme jejich zajatce. Rusko
e radostí o tom čítalo v mnohých novinách,
ale nepřekáželo nám to, abychom se velko
lepě bili. Duch rytířství se vzmáhal. O ma.
teriálných zhoubách války ani mluvit nebu
du. Kdož by neznal zákona, dle něhož po válce
všechny síly jako by se nově rodily? Hospo
dářské síly země vzrůstají desateronásobně,
jako by se z hromového mračna spustil vy
datný déšť na zprahlou půdu. Těm, kdo za
války utrpěli, všichni hned pomáhají, kdežto
za míru celé kraje uohou dříve vymříti od hla
du, než se pohneme a věnujeme zlatku. Kdo
měří dnes duši dle duše, dle křesťanské míry?
Měří se dle kapsy, moci, síly, a lid to dobře ví
ve svých masách. Tu nevzniká v něm závist,
nýbrž jakýsi nesnesitelný pocit mravní nerov
nosti, příliš urážlivé pro prostého člověka. Dá
vejte svobody, pište nové zákony,. ale nerovnost

nezmizí z nynější společnosti. Jediným lékem
je vojna :.. Společný vznešený výkon -velko
myslnosti tvoří nejpevnější svazek živlů ne
rovných svým třídním postavením. Velkostatkář
i mužík, bojujíce spolu v dvanáctém roku, byli
si bližší, než doma ve vsi za doby míru.a

„Kde se dbalo nejvíce o rozmnožení
vojska. V prvých dnech srpnových musili
francouzští řeholníci opustiti i Řím, aby dle
rozkazu zednářské vlády francouzské nastoupili
službu u francouzských pluků. Všichni kněží
musí sloužiti ve francouzské armádě zrovna
tak jako laikové. Seminaristé jsou tam šmahem
odvádění k vojsku a teprve po tříleté službě
vojenské jeat jim dovoleno studovati v seminá
ři. Tato bezohlednost ovšem jest diktována sna
hou, aby se počet kněží ve Francii 00 nejvíce
obmezil. Ergo — ohtěla takové rozmnožení voj
ska církev či kruhy protiofrkevní? | Vyvolali
snad válku tito kněží odvedení?

————

Hřesíná listy —
(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna.

Z. Administrační. Přes důtklivé upomínkydo
sud gmozí P. T. odběratelé naši neuznali za potřebné
"vyřovnati svoje nedoplatky. | Opětujeme tudíž svoji
zdvořiloužádost o bezodkladné zapraveomí
dlužných obnosů a očekáváme,že dotyčnípp.
abonentl povinnost svou k dám laskavě vykonají. Uzná
zajisté každý, že bezpeněz zejména v přítomných do
bách nelze novin vydávati. Neračte zapomínatl!

Příčina zdražování. Poukázali jsme již

ani malorolníci ani pekaři. Soc. dem. tisk ob'hal
kolem ožehavé otázky rozpačitě. Konečně však
přece »Právo Lidug bylo nuceno jíti ven aspoň
s touto nekonfiskovanou trochou pravdy: »90u
kromá spekulace v touze po zisku neuložila ai
bohužel ani v této době, tak vážné a plné obětí,
mezí, a žene ceny potravin do výše více, než
je danými poměry oprávněno. Zde pak hrozí
nebezpečí, že v dohledné době, nebudou-li tu
položeny meze, dostoupí ceny takové výše, že
úplně ohrozí pomocné akce, jimiž se opatřuje
dělnictvu práce, aby mělo aspoň částečný vý
dělek, z něhož by mohlo býti živo se svými

mnoze sotva polovinu, nebo dvě třetiny bývalé
své mzdy... Částečná opatření proti neodů
vodněnému a neoprávněnému vzestupu cen,
spočívající v 5 51. ř. z., stávají se, a jak prak
tické zkušenosti ukázaly právě v poslední době,
stala se i úplně bezcennými, nebyly-li stejně po

kde zvláště spekulace má příliš volné pole. Ma
ximální cenník pro maloobchod nezpůsobí žádné
příznivé změny cen velkoobchodu, naopak musí
se jim přizpůsobiti, dříve či později, poněvadž
maloobohodník prostě nenakoupí, nezaplatí-li
tolik, kolik velkoobchodník žádá. Bude-li sta
poven maximální tarif pro velkoobchod, budou
ge ceny maloobchodu dle něho říditi směrem
dolů. V naději na další vzestup cen zadržují se

se vyšších cen, tak že zlo ee ještě zhoršuje a
vyvolává pravou. nesyňdomitou spekulaci s ce

Bamipotravin, pvtáně 'obllf a' mouky.c “ Vtázka: Zdražují tolik a jí z nynějšído

nadměrnýziskklerikálovét © Je 7
Nakupování obilí k účelům spekulativ

ním. Úřední list c. k. hejtmanství královéhra
deckého ohlašuje: (Císařskýmnaříz.z 1. srpna
1914. čís. 194 říš. zákona zakázáno jest a jako
přečin se tresce nakupovati nebo zadržovati
výrobu nebo prodej takového zboží, které nutně
slouží k výživě, za tím účelem, aby ceny toho

obavy, že zejména obilí by mohlo býti za ta
kovýmto spekulativním účelem skupováváno,
upozorňuje a žádáse veřejnost, zvláště kruhy
zemědělské ve vlastním zájmu, aby každý zji
štěný případ takovéto obilní lichvy oznámily
buď zdejšímu úřadu 'nebo přímo ©. k. státnímu
zastupitelství. Též obecní úřady se žádají, aby
této záležitosti trvale věnovaly co nejbedlivější
pozornost. :

Kněžské finance. »Český Západe právě
konstatuje, že kněží dosud nedostali platu za
vyučování v uplynulém školním roce, ačkoli již
započal nový školní rok. Jiným stavům 8e vy
plácí řádně, jen duchovenstvo stále čeká. V zá
padočeském kraji veliká řada kněží čeká na to
zaplacení jako na jediný svůj větší příjem. Tito
kněží uklidňují své věřitele poukazem, že již
peníze přijdou. Když se vložila do věci kon
sistoř, rozeslaly okresní školní rady po správách
škol vyzvání, aby jim vypracovaly nové zprávy
o počlu náboženských hodin za školní rok
1918-1914. Kněží stýskají, že zprávy byly za
slány již konoem minulého škol. roku — a že
snad tedy celá záležitost půjde znovu všemi
instancemi, kterými mohla jíti v prázdninách. —
A pak prý kněží sami zavinili nynější těžkou
dobu! To by své finance zvelebili!

Nový vynález v bezdrátové telegrafii.
Inženýr Pirro, odborný šéf v ministerstvu pošt
a telegrafů, byl 9, t. m. na rozkaz ministra
Riccia přítomen pokusům s nejnovějším vyná
lezem kněze Argintieriho v Aguile. Pokusy do

adly. výborně. Jde tu ov nového “zachycovače
ezdrátové telegrafie, který pracuje bez antén,

bez spojení se zemí, bez spojek, bez galvaniokých
sloupů a leydenských lahví. Jediná pomůcka je
elektrické vedení k osvětlování domů a jedno
duchý kapesní přístroj, který si snadno a lacino
může každý zhotoviti. Přístroj pracuje na jakou
koliv vzdálenost.

Prospěšné tažení proti lichvě. »Wiener
Zeitung« sděluje a vykládá: »Válečný stav zhor
šil situaci hospodářsky slabších kruhů. 'Proti
potřebě úvěru a potřebě zboží stojí jen nepa
trná nabídka, jež namnoze také uměle je zdržo
vána, aby se zvětšil tak zisk. Jsou důkazy, že
hospodářský fivot počíná trpěti bez
mesnými požadavky jednotlivců Tyto

zjevy jsou tím zavržitelnější v době,kdy.zřetel
na všeobecné blaho může býti 4 musí býti žá
dán od každého občana: Vláda'so proto odhodlala
provásti již nyní návrhy, které obsahují osnovy
novgly. ků občaňskému: zákdnniku "a trestnímu
právu. Z podstatných rozdílů nového práva o
proti platnému zákonu dlužno se zmíniti: Nové
právo prohlašuje stejně jako německý občanskýzákon každou lichvářskou amlouvu
za neplatnou astíhá tím takéliobvusvěcmi.

něny. Nové právo nežádá, aby slíbené něho po

jsou. .v nápadném nepoměru. Podle platného
práva nemůže býti činěna námitka lichvy u ob
chodů, když obě smluvní strany jsou obchodníky.
Tato výjimka odpadla, poněvadžprávě tím vy
dává se kupecký obchod, zbudovaný na úvěru,
vykořisťování. Jak lichva úvěrová, tak věcná
bude příště trestnou. Nové právo neobsahuje
platný předpie,že lze dosíci beztrestnosti lichváře
tak zv. účinnou lítostí, Trestní ustanovení byla

počet osob, může stihnouti za zločin trest žaláře
od 1—5 let. Mimo to může býti uložena i peně
žitá pokuta až do 20.000K a vysloveno zrušení
obchodu.

Odprodej přebytečných vojenských ko
ní rolnictvn. Předsednictvo katol. spolku čes.
rolniotva podalo.na o. k. ministerstva orby, zem
ské obrany a války memorandum, -aby: po
skončení války byly přebytečné a zraněné koně vo
jenské prodány bez dražby rolnickému lidu O
yčejně po válce koná se na takové konědražba

v místě skončení. války, kde různí spekulanti
koně lacino nakoupí a draho je pak rolnictvu
prodávají. Jeho Exo. pan c. k. ministr orby na
toto důležité mýmoranduca --saslal předsedovi
spolku posl. Šamalíkovi následující odpověď:
»Vysoce etěný pane poslanče! Za velmi cenný
podnět ve příčině odprodeje přebytečných koní
po válce vzdávám Vašemu Vysokoblahorodí
srdečné díky a kladu si za čest sděliti, že se
současně u ministerstev války a zemské obrany
vřele přimlouvám, by na ctěný návrh pokud
možno zřetel vzat byl. V dokonalé úctě Zenker.
Ve Vídni, dne 21. září 1914.« Podaří-li-se usku
tečniti žádost katol. rol. spolku, aby přebytečné
koně po válce rolnictvu byly bez dražby pro
střednictvím zemědělských korporací přenechá
ny, bude tím.získána pro.náš rolnickýlid velmi
cenná výhoda! Dosud se této důležité otázky
rolnické žádná korporace neujsla.

v našich kancelářích jsou
upraveny až do odvolání

od 9. hod. dopol.
do 1. hod. odpol.

| Královéhradecké
bankovní jednoty

s v Hradci Králové. :: |

Cirkevní věstník.
OsobnlJeho Exceleace nejdp biskup

vrátil se ve čtvrtek dne 8. října večer z Karlových Varů,
kdež dlel na léčení, do Hradce Králové. První jeho ce
sta zde vedla v pátek 9. t. m. k chorým a raněným vo
jnům. Jeho Excelence navštívil všechny nemocniční u
bikace vojenské v průvodu dp. vojen. kuráta Stan. Kor
duly a slov. pp. lékařů a voj. úředníků nemocničních.
Otcovská slova útěchy a povzbuzeňí našla jistě radost
ného ohlasu v srdcích vojínů, jak zřejmo bylo z roz
jasněných tváří. Nejdp. biskup poděkoval slov. pp. lé
kařům za jejich obětavé působení a za pozornost mu
věnovanou. Trvalou a drahou památkou útěšné návště
vy nejdp. arcipastýře budou jistě všem »Matičky« z
pouti lourdské, jimiž byli podarováni. V neděli ráno
zahájil nejdp. arcipastýř nový školní rok v bisk. kněž.
semináři o 7. hod. ranní slavnostním »Veni Sanctee«.
mši sv. a promluvou v seminářském kostele sv. Jana
Nep. Odpoledne súčastnil se pohřbu mladistvého hrdiny
důstojníka dra Jiřího Czurby, jehož tělesné pozůstatky
za slavné asistence nejd. kathedrální kapituly vykropil,



Vzpomněl jsem si již smnobokrát na Vaše slova.
Já se dle tohotidíma jsemdosud díkyPánu. Bohu
všemohoucimu žiy a zdráv a doufám pevně v Boha,

že mne zachová . . Tady je krajina špatná,samý mo
čál a kde ne, taktráva vysoká. Když se do ní člověk

dostane.mácodělat,aby přešelnadruhý břeb.Mněso
stal, důstojný pane, veliký záarak; praštil do me Šrap
nel z kanonu a utrhl mí ze zad půl tornistry a roztrhl
mt šálek. Jak jsem ležel v linii, odhodil mne půl melru
zpět a chvála Bobu jsem vstat živ a zdráv. J.V.z V.
se mne ptal, co mi je, on ležel vedle mne. Naši důstoj
nici se tomu obdivovali, když mne viděli. V tom byla
jistě ruka Boží. Já jsem vstal a modlil se k Bohu za
záchranu, aby Rodička Boží se přimlouvata u Pána Bo
ha našeho. Tady by měli být U někteří... co naši
svatou víru tupí a urážejí, když rány z kverů a děl
zní celý den a celou noc a jde o krk každou minutu.
Ono se to lehko hovoří tomu, kdo má všeho dost a
jakživ nic takového neprodělal, ani vojákem nebyl. Ta
dy jsou lidé všech stavů: učitelé, profesoři, doktoři práv
a inženýři. Každý vzývá Boha o pomoc . . . Já se mod
lím denně kolikrát, aby mě Bůh zachovat živého a zdra
vého, abych mohl zase do mašebo kostelíčka | slou
žit Pánu Bohu za to, poděkovat, že mne ochraňuje. Dů
stojný pane faráři, prosím Vás, byste byl tak laskav a
napsal mé manželce žádost na hejtmanství o podporu . .
má dvě děti a sama v továrně málo vydělá . .. S Bo
hem na šťastnou shledanoul«

Hospodářská zimmí škola v Kuklesách zaslala nám
svoji jubilejní výroční zprávu, v niž v úvodu nalézáme
článek řed. školy p. Michálka: »Třicet roků práce ve
prospěch českého zeamědělství« a »Oslava jubilea ško
ly«, dále i obvyklé zprávy čjgolní, z nichž zřejmo, že
ústav v posledních letech dospět k značnému rozvoji a
těší se neobyčejné návštěvě. V posledním roce byl na
ústavě -81.chovanec, takže škola návštěvou žactva jest
nejen prvá v král Českém, ale v říši vůbec. Rovněž í
veřejné působení školy jest přičiněním ředitele velice
značné. Ústav pořádal čtyřměsíční hospodářský kurs
pro. c. k. zeměbranu v Jaroměři a 2 kursy odborné a
celou: řadu přednášek pro rolnictvo. — Ústav má bo
baté sbírky. školní, pokusné pole atd., vůbec vše, čeho
k názornému vyučování třeba. Školné ani zápisné se
neplatí, Méně majetným chovancům půjčují se knihy z
bohaté školní knihovny. Nový školní rok počne dne 3.
listopadu. Přihlášky nově hlásících se chovanců přijtmá
ředitelství školy, které veškeré „dotazy ochotně zod
poví a výroční zprávu zdarma zašle. Škola poživá prá
va veřejnosti.

Němeoký Brod. -V Kutné Hoře začne ve čtvrtek 22.

hovi pro zločin nedokonaného podvodu. Roth jest ob
žalován, že dodal zkaženou a lidskémuzdraví. nebezpeč
nou mouku armádě v poli, že falšoval potraviny a do
pustil se přestupku nového zákona o vojenských do
dávkách. Otec Rothův pocházel z Oolč. Jeníkova,kdež
obchódáva! obilím a moukou. Nebyl to muž zámožný,
měl jen malý krámek. Ale zmohl se přece časem tak,
že sl koupil dům po záložně a v Něm. Brodě mlýn,
který velice účelně zvelebil. Syn B. Roth, který mlýn
podědil, začal již se značným jměním. Nyní mu kromě
parního mlýna náležejí cihelny a jiné veliké reality.
Spolu s Rothem jsou obžalování jeho zaměstnanci
Freund, Bažant a Macharovský pro spoluúčast na ne
dovolených machinacích.

2ďár na Morfavě, V nynější těžké době dostalo se

velice miléhopřekvapení obyvatelům nedaleko ležící
ho mlýna. Majitel p. A. B. dlel na válečném poli. Jest
znám jako muž velice zbožný. Postavil na př. nádher
nou kapli, v kostele klečel obyčejně na dlažbě po ce
lou mši sv. Minulou sobotu babička pf. M. M. vykou
pala nedospělé dítky, které se pak vroucně modlily za
tatička. Naposledy volaly: »Rodičko Boží, navrať nám
tatínka živého a zdravého z války domů!« Jakmile to
dořekly, otevřely se dvéře, objevil se muž v tváři pře
padlý — očekávaný tatiček. Děti se daly radostí do
pláče, počínaly si v záchvatu náhlého vesel jako bez
rozumu. Když první návaly radosti se trochu uklidnily,
vypravoval otec o zmužilosti našeho vojska i v okamži
cích přetěžkých. Pan A. B. nebyl raněn, vracel se k
svým drahým jako rekonvalescent po přestálém vnitř
ním těžkém neduhu.

Litomyšíský vlkarlát. Na Červený kříž a pro spol
ky pomocné zaslán byl bisk. konsistoři I. obnos 600 K
z vikariátu. litomyšlského a sice: Z farního úřadu- v
Sloupnici 159.94 K, v Dolním Újezdě 141 K, v Kórberu
78.38 K. v Jansdoriě 129.20 K, v Abtsdorič 160 K.

100 (Zaslánade77
Z reservní wemocsice vojemské v Hradci Králové.

Čeští vojínové z 3. oddíhm náhradní nemecsice V
Hradci Králové dovolují si touto cestou vzdáti nejvře
lejší díky

slovutnému panu primáří MUDru J. Mejsneroví,
slovutnému panu MUDru F. Brabcovi, |
pánům medikům Jiřímu Březinovi a Alf. Winklerovi
a váženým dámám ošettovatelkám

za laskavou pečlivou obsluhu při ošetřování, kterého se

jim dostávalo a dostává v plné míře.Vděční vojínové.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu,
ku proráděníJj kpoos v dpertncmo ledon

BOHUKA BEKAvHOREKUTIM.Ae niecoPON

(

Pnrdabice. Na scéně kriminalistiky ukázal se 400
vu pověsáný+korenal: svědeke prooseu Lbolova,jehož |:
svědactví mělo: ublížit šalujícímu kněgl. Josef Skala

| byk již tehdy znám jako individuum zchátralé, náleže
jící ke kriminální. spodině, jaké se slušný člověk štítí.

, Ale- sty, které se snažily ztýraného kněze znovu DO
trestati, psaly sensačně a s radostí o »panuSkalovi«,
radily, co »pan Skala« má čink k uplatnění Svých vě

„domastí o aféře. Nyní v kanceláři obecního: úřadu u
kradl deštník. Když se okradený občan sháněl po svém
majetku, začalo pátrání. Skala zastižen v Jedné nálev
ně, ale již bez deštníku. Chlapík jej již prodal za 1 K
80 h. Skala se vymlouval, že -deštník vzal omylem mí
sto svojí hole. Ale s holí do kanceláře neše? a ten pro
dej také nebyl omylem. Tento člověk jest též ve vy
šetřování pro vraždu své manželky a zatím v žaláři
má dost příležitost; přemýšleti, že každá ničemnost se

nezdaří.

Různé zprávy.
P, Alois Dudeček S. J. z Kostelan na Moravě padl

na severním bojišti.
Pro slušnost boje. | »Kólnische Ztg.« napsab celý

ostrý článek proti. válečné karikatuře a pověstným
»Weltblattům«, jichž autoři, zatím co německý voják
celým svým životem prodělává válku, slovem i obrazem
»porážejí« nepřítele lacinými vtipy a karikaturami. —
»Kólnrische Zig.« vystoupila dne 3. října celým článkem
proti válečným »ulkovým pohlednicím«, v němž konsta
tuje odpor vojáků i neválčící německé veřejnosti proti
těmo poblednicím.| »Národní Listy« poznamenávají:
»Ulkové pohlednice« berlínské a videňské facony zdobí
v Praze výkladní skříně četných naplrnických obcho
dů, zejména speciálních obchodů s pohlednicemi, a kaž
dý Pražan na svých pochůzkách ulicemi a náměstími
učinil si o nich ještě před otištěním citovaného článku
»Kóln. Zig.« svůj úsudek, rovněž tak odmítavý, jako je
článek německého kolínského listu. Tyto »válečné po
hlednice“ majísvůj původ v pobnutkách ryze zištných,

| a jejích tendence jistě není vedena onou čistou a nadše
nou myšlenkou, která naše vojíny proniká na bojištích.
I bylo by záhodno i z důvodů hospodářských, aby tyto
»Ulkové pohlednice« berlínské a vídeňské facony zdobí

obyvatelstvo znamenají jen bezcenné lákadlo a sensaci,na něž dnes nemůže být peděžtí o

Ústřední Matice Školská i v době válečné odvá
žila se otevřiti přes 110 vlastních ústavů, spoléhajíc jed
nak na podporu svých 'odborů, jednak na podporu o
braaných Jednot a sdružených institucí. Některé ústavy
byly ve vážném nebezpečí, že budou trvale zavřeny,

-jiné byly zavřeny dočasně. | Učitelům a pěstounkám,
jichž dekrety končily 31. srpna 1914, nemohla znovu
býti místa zaručena. dokud nent úřady na jich platy.
Matice však stárá se o to, aby obdrželi místa ve služ
bách jiných. Z učitelstva a ze členů kanceláře jest na
80 mužů ve zbrani. Avšak, poněvadž školská činnost
matiční nemůže býti zastavena, pracuje se na školách
i v kanceláři s napětím všech sil. Odbory Ústřední
Matice byly zavčas o stavu věci uvědoměny a ohláše
no jim, že bude možno jen potud vydržovati školství,
pokud bude míti pokladna matiční dostatek příjmů. Ve
liká svízel jest odtud, že jmění matiční jest uloženo v
nemovitostech (arci zadlužených), nebo v cenných pa
pírech kursu dnes neznámého, a že nyní jen výminečně
jest možno na tyto hodnoty obdržeti hotovost peněžní.
Člnovníci matiční a odborové věnují tou dobou ochotně
své síly pomocným akcím válečným, a příjmy Matice
závisí na dobrovolném rozhodování každého jednotliv
ce. Jest potěšitelno, že právě v této době šlechetní do
brodincové i na smrtelném loži pamatují na Ústřední
Matici školskou v testamentech, a že nejvěrnější přátelé
její posílají bez vyzvání a bez upisování Matici sva
továclavský dar, který jest na podzím jediným
zdrojem příjmů matičních.

- O převratu v soc. dem, internacionále napsal »Ná
rod«: »V ohromných proměnách a krisich, které prodě
lává všechno evropské lidstvo, je stálým zdrojem úvah
situace a chování socialistické internacionály. Musíme
zaznamenati ohromnou trhlinu, která vznikla v těle so
'clalistické internacionály protestem německé strany
soc. dem. proti mezinárodnímu socialistickému bureau
(kanceláři), které — jak známo — sídlí v Belgii a vy
dalo spolu s francouzskou sociální demokracií projev,

který se snaží vylíčtí děhictvu neutrálních států genesí
(vznik) nynější války ve smyshi zahraniční | politiky
francouzské. ' Tato událost, která formálně znamená
ztroskotání mezinárodní sociální demokracie, je jen dů

sledkem toho, jak sociální demokraté jednotlivých zemí
přihlásili se k obraně svých vlastí, jak uchopili se

jsou členy. Platnost basilejských a bernských porad o
eblížení Francie a Německa a o souručenství německé
a francouzské sociální demokracie na prospěch míru
přestala; sociální demokraté obou zemí nemohli zapříti
svůj patriotismus a postavili se až do fanatismu na 0
branu svých národností a jejich integrity (celistvosti).
Pro nás je to potvrzením názoru, že sociální demokra
cie nemůže se odříkati nacionálních starostí svého ná
rada, s nímž je spojena těžkými úvazky nejen krevní
ho příbuzenství, ale také“ společného a jednotného po
litického, kulturního a hospodářského vývoje. A Jen
positivní účastí v politickém životě národů a států,

| kladným spolupůsobením ve vládách nepude mori a
vlivu,-kterého ji nepropůjčila dosavadni jeli mezigárod

ni organisace, salolená většinou na:negaci životníchosudů národů a států.«
Změna mezi soc. demokraty | anarchisty. Soc. de

„mokrat Vatllaat, který po zavražděn Jaurésa
řízení časopisu »L' Humanité«, je dnes horlivýys naoj
onahistou. Dle jeho názoru není účelem Francie, aby do
cílila vítězství nebo míru, nýbrž aby definitivně zničila
pruský imperialism. Napsal: »Hervé před časem roz
dělit celou Evropu; toto rozdělení však musí býti nyní
změněno. Jakmile Francie v Berllně (I) nadiktuje mír,
Rusové vezmou sl Berlin, Angličané severozápadní přo-.
vincie Pruska a vše ostatní nechť připadne Francií.«
—. Ovšem jak Rusové tak Francouzi zatím majf do
Berlína dále než před vypuknutím války. Vaillantovo
náhlé nadšení rozhodně přišlo pro Francii pozdě. — Ke
všemu samo »Právo Lidu« sděluje: »Německé listy v
říši a s nimi i sociálně-demokratické »Hamburger Echo«
přinášejl stručné zprávy o tom, jaké stanovisko Za
ujali někteří ruští revolucionáři v dnešní světové válce.
Dle těchto zpráv zastavil se ruský anarchista Burcev
v těchto dnech na své cestě z Paříže do Petrohradu v
Christianii, hlavním městě Norska, a odpověděl tu na
řadu otázek, jež mu položil spolupracovník tamějšího
Soc.-demokratického listu. Burcev se vyslovil, že Ce
stuje jen proto do Ruska, aby tu vyšetřil, jaké vyhlídky
má obrození ruské demokracie 'a aby pak dle toho za
Hdil svou agitaci. Válka Jest dle něho skutečností, s níž
se musí počítati. Přišla prý proti vůli ruského lidu, ale
musí býti dovedena až do konce. Vítězství trojdohody a
Ruska stvoří také podminky pro demokratické Rusko a
pro avolnění jeho potlačených národů. Pokud bulle vál
ka trvati, zachovají ruští revoluciodáři vůči vládě Joyál
ni stanovisko, trvajice ovšem při tom na svých děmo
kratických požadavcích. Veliký počet ruských revoluci
onářů bojuje ve vojsku francouzském, anglickém a bel
gickém a mnoho jich také "již padlo. Ný vývoji ruské
demokracie jest prý také interesována Anglie a Francie,
a byly prý v tom směru uvedeny v pohyb veliké síly.«
— Také známý rmský anarchista kníže Krapotkin, jenž

byl desetiletí vevyhnanství vAnglií a ve Francii, vrací
se nyní -do Ruska. — Za'to však soc. demokraté Ta
kouští a němečtí bojují próti trojdohodě se zápalem
daleko větším, tak že ani ruský anarchista ani pařížský
socialista boje ve prospěch svých vlastí nerozhodnou.
Právě 6. t m. telegraf sdělil, že generál Gaflieni vypo
věděl z Paříže všechny předáky soc. dem. svazu pro
agitaci nepřátelskou vládě, v níž přece jsou také soc.

dem. ministři. Mezi vypovězenými Jest pět poslanců.
Tedy to horování $rancouzské sec. demokracie jest pře

ce jenom chabé, protože předchozívýchova. vtiskla. pa
Hžským demonstrantům nesmazatelnou *přížet:

Do Loard! Popis české pouti do Lourd, pořádané.
r. 1913. Sestavil dr. Alois Kolísek. »Spolek českoslováň
ských poutníků do Lourde uspořádal r. 1933 přvní čes
kou spolkovou poat do Lourd a popis této pouti nyní
svým náklademvydal. Je to první kniha nákladem 10
hoto nového spolku vydaná a to kniha velmi krásná,
která jistě plně zaslouží, aby co nejdříve byla rozebrá
na. Spisovatel, jenž se svými bratry -již dříve tři české
pouti do Lourd vedl (r. 1908, 1907 a 1911) a -jenž pří
první spolkové, nebo-li čtvrté české pouti r. 1913 byl
duchovním vůdcem, pouť tuto duchapině popsal a do
popisu toho snesl a urovna| všechen hlavní materiál o
Lourdech, takže kniha tato jest jakýmsi sborníkem věcí
lourdských, obsahujíc stati rázu dějepisného, literární
ho a kulturního. Každý, kdo se o lourdskou otázku za
jímá, najde zde návod a poučení. Pro tyto vlastnosti
bude kniha »Do Lourd« nejen lourdským poutníkům z
r. 1913 milou památkou na jejich pouť, ale i všem ctite
lům Marianským pramenem důkladného poučení, u
šlechtilé zábavy a duševního povznesení. Kniha čítá 415
stránek a jest vyzdobena četnými krásnými vyobraze
ními a mapkami. Cena její jest pro členy lourdského
spolku 4 K, pro nečleny 5 K. Objednávky přijímáa vy
řizuje buď knihtiskárna V. Kotrby, Pštrossova nl. č.
200, Praha II., nebo pokladník. lourdskéhospolku A..
Kašpárek,. farář u „Panny Marie Sněžné, Praha II..

Jungmannovo náměstí č. 20.
Všelicos. | Císař: jmenoval arcivévodu následníka

:Karla Františka Josefa majitelem pěšího pluku, jehož.
majitelem byl zvěčnělý arcivévoda František Ferdinand.
— Řecký zdravotní úřad prohlásit Soluň za zamořenou
morem. — Zemřelý rumunský král Karol, ač vládl ná
rodu většinou pravoslavnému, v závěti své žádá, aby
pohřeb vykonal katolický duchovní. — Ve střední Ha
liči v území Rusy vyklizeném obnoveno bylo deset 0
kresních hejtmanství a v nejbližších dnech počnou úfa
dovati další tři okresní hejtmanství. — Válečný zpravo
daj Roda-Roda oznamuje, že včasným isolováním všech
podezřelých a všeobecným očkováním omezilo se 034
mocnění cholerou na případy úředně hlášené. Nákaza
se nikde nešíří. — Pohyby vojska a střelbou děl zahná
na byla z lesů ardenských ve Francii stáda divokých
vepřů do krajů sousedních. — Císař Vilém po dobytí
Antverp telegrafoval velkovévodkyní Louise badenské:
»>Bohubudiž za tento nádherný úspěch v hluboké po
koře děkováno. Jemu budiž vadána čestl« — Ministr:
vyučování vydal ke všem zemským školním úřadům
výjimečná ustanovení o předčasném připuštění žáků
středních škol, povolaných k vojenské službě, ke zkouš
ce maturitní. — Vláda zrušila na čas obilné cla; zrušení
týká se pšenice, žíta, ječmene, ovsa, máku, fasolí atd..
jakož i mouky. — Vojenská správa zamýšli zříditi sbor
dobrovolrých cyklistů.



bože v hů. bor
jsou uložena, v brožurághy jež vycházejí měsíčně

pod titulem »Časové Úvahy«.

jestKrd ne Jébt: 32 bvlce
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >Časové Úvahy vy
cházejí ,již áctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsouJíŽ rozebrány.

Posud však jsou na skladě u větším množství

tylo Se u Cenav hal.U z děla . 16
Odlava V anova * . 8

Žaloba vyděděnceXX. věku (poednání o liberalismu) . -. .
Hasitství a svoboda —.

Zpráva o sjezděčeskoslovamskýchkatolíků vHradci Králové

Veliký biskup (životopis biskupaEduarda JanaNep. Brynycha) . .
Pokoraa náboženství... . - 
Několikslov ©papežství ——Katakomby. . 0
Plys VIL aNapoleon
Česká konlesse .. . .
Moderní. náboženstvíMasarykovo .
Jubileum mariánské a Lurdy -. .

50 cisplritistů 1...
Sta ci sociáníchÚámokratů:

a eeE5.
Braňme se tiskem : .
Návštěvou u Slovanů (o Polácích aSlovácích)
Volné kapitoly o spořivosti
Sociální význam svěceníneděle
Svobodná škola . . 8

Jesulté a jejich protivalcí . < 8

poápiek přirozenéa a hák o 8čes „ volehníma občas-vedl. ve -slákr '« . :8
Převaha protestantů nad katolíky. . . 16

Katolici, o iu 4 “ 8Útok prot dnaodb udřone: |
kou .,: a2

Katolie dk „dhškyatksá 16Řím a úniversíty. 8
Proti VolnéMyšlence . ... 8
Proti VolnéŠkele - . . - „16
Volbydo českého stěmu ... . A
Inkv církevní„ £ 0 E E

teneciví v ducítu aaském . - 8
Zlociaskéchmletí.n . 16

O „duši lidské - . . 8
Měcbar: a křesťanství . . 8
KarelIV.,Otec vlasti.: © 32
Kiýšter.v Podlažicích a městoChrasí . 8
Stěrý. a nový názor světový . 8
J „a česká literatura -. 8

oslavený Jan Sarkander - 8
o Lourdy . „16

úcty Svatojauské . 8
Příčiny soclální nespokojenosti K6
Čechové, prohlédněte!. 8

»Jasěčal vražda« Ferrerova ve světlerozumua pravdy - 16
é zahrady . 8

Mravuj:velikostKristová-:—-tá jd “Božství . . ie 67. 16
'Pohřbívatiči spalovatimrtegly? 8
„Autoritaa svoboda.—Pastýřskýlist arcibisku

pů a biskupůrakouských . .. s
:Obrana školy katolické. |. 16
Volná Myšlenka se stanoviska náboženského,

; Hlosofického a soclálního . [o
Žlyot lidský s náboženstvím a bez sěho . ©. 8
Jept náboženství věcí soukromou? . 24

-Charakter . 16
Jagyková otázka v Čechách . 80j
Péče ©mládež ve světle katolického Životní

„ honázoru ——.
Sv. silsšle 8

Při objednávkách brožur v ceně od8.do 4 4
nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň
4 výtigky.

Cejéroční předplatté na běžnýročaík (12 bro
že) činí pouze 1 K.

Je- objednán výtisk. jediný, nutno přídati k.
-udané ceně 2 hal., při objednávce. dvou až tří vý
tisků. ptipočítávají se na porto 4 hal.

. Při hromadných objednávkách poskytujeme
vělký slevy. Objednádi se zvlášť veliký počet
brožer, činí sleva až 50 procent.

Z-toho všeho patrno, že z vydávání našich
"poučných brožur není finančního zisku, a že na

„opak vydavatelstvo v zájmu. dobré věší., „oobotgě,
:přinášíoběti. Rs ky
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stará "Záštita“. sd. duchovenstvu naskytá se zde

v Chrasti uChrudimě.

4
“ gtáddsjliloBili
gldiániihZsýtethitístí

: ša5í zEž Mj„s dilkdá ž :
Š

b»
ň

ě

vANNE.100 1088,L RE,Meta,
autorpoukazu do manošk: „vážnéS..řírod a

tvořitPon Sní Hivzslkusvěta, objevy hvězdářské,naukupoj našízeměkoule, 0: postupu -zem :veníku
živdtana zerál.Vysvětlujevů vý ŠÍ
rostlinné a živočišné,konstatujeeA epřeklenutelný
rozdíl mezi člověkem a zvířetem, odůvodňuje
důmyslně, jak podstatně se liší duše lidská od
duše zvířecí, dokazuje možnost vzkříšení lidských
těl, přesvědčuje, že všecko lidstvo pochází od
jedněch. prarodičů (Adama a Evy). Podrobně
vysvětluje zprávu bible o stvoření světa a pou

kazuje, jak účelný di její význam paedagogickonáboženský. Uvádí doklady, jak moderní věda

JE zprávu Písma sv. o stvoření světa.pisovatel ke konci pojednává o poměru vědy
a. víry, uváděje doklady, že víra rozum nezotro
čuje, nýbrž velmi účinně doplňuje jeho meze
Církev nestaví se na odpor vědě, nýbrž jen dob
rodružným domněnkám, které každou chvíli
mění rozmarně svoji tvářnost. Obmezujeme se zde
jen na běžné poznámky o knize obsahu přebo
hatého, kterou by měl čísti každý katolík v době,

ea se snaží naši protivníci všemožnými vymy
Pnna uváděti prostý lid v domnění, že skutečná věda odporuje vířů

„Kniha, která probírá všecky nejčastější ná
mřtky proti článkům naší víry, jest psána slohem
velice přístupným, způsobem populárním. Veliká
její cena spočívá netoliko v účelu obranném,
ale i v podrobném poučení. o těch zjevech zá
vážných, s nimižse setkávámekaždodenně; dává
hluboce nahlédnouti do tajů přírodních, vzdělává
rozum na základě nejnovějších výsledků příro

dovědeckého studia.„Spis telk důležitý, který jest hlavně pro
kněze (kazatele a katechetu) nepostradatelný,
vydán ve skvostné typografické úpravě (29 tis
kových archů velké osmerky) nákladem Politického
družstva tiskovéhov Hradci Králové. Cena bro
žovaného výtisku K 6—, cena výtisku ve vkusné:
vazbě celoplátěné s ochranným kartonem K 8+
Objednávky vyřizuje obratem Družstevní knih
kupectví v dci Králové, Adalbertinum.:

provádí absol. ©.k. odborné šk

„ok umělesko-zázn Mr,če
Zal. 1850. Zal, 1850.

Karel Zavadil,

AntoninZavadil
nejstaršíumělecký.-

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

zešáha stříbra, bronzu a jinýchkovů € : každém slohu, od
ne uššího do nejbohatšího

dešfi"dle liturg. předpisů.
čn „měnípráce umělecké

cemy. Veškeré opravy a shovu

zřízení provádí se co nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

všech druhů,koká dříví
palivové nabízí vkaždém množství *

128 oeny nejlevnější

V Komenského třídě.W VK



54T, AGATROÁDA.Veválečné době
hleď každý zavčas chrámiti se nakažlivých ně

. mocí, zvláště:

cholery a úplavice
tm, že opatříšsobě ochranný dormásí..

prostředek: 2

Faráře L.V. Hory
(zákonem ohráněno) c

Vade mecum
účinný, dieteticko-profylaktioký, bylinný, likérový
přípravek, zhotovený dle prastarého, veleosvěd
čeného rodinného předpisu. „Vade mecum“ upřá
vuje trávení, posiluje zažívací orgány a Činí je
tim vzdornějšími proti choroboplodným organis
mům,.nemělo by v žádné rodině ani domácnosti
chyběti, poněvadž lepší je malá pomoc včas,
nežli velká nemoo potom. Obdržeti lze po 150,
3, 5 a 9 K ve všechsluš. drogeriích neb u fy.:.“.

„Vade mecum“, Dašice (Čechy).
Na sta pocbvalných uznání ze všech dílů světa a věbeh
stavů i nejvyšších leží u firmy každému k nahlédnutí. „Vade
mecum“ bylo vys. c. k. ministerstrem obchodu a vnitra po
voleno, u c. k. prašské české nnirersity chemicky skonšemo

a bezvadným prohlášeno. 

Učně řádné
za mírných podmínek přijme ihned +

©. v i 9Světoznámý
. o o vwmalínskyý křen

letošní sklizně nejlepší jakosti zasílá v 5 kg po
štovních balíčkách i ve velkém dobírkou Josef
Mikaleoký, vývoz malínského křenu v Kutné které povolánído řádu mají a výchověa ošetřování
Hoře. , Cenníky franko. osiřelých dítek aneb miseii věnovati ne chtějí, nechť

ee obrátí s dotazem stran„přijpat na představenouropka (u Teplic). :

Hluboce jsme byli dojati nad četnými vzácnými projevy soustrasti, jichž
se nám dostalo ústně, písemně a telegraficky nad úmrtím našeho předobrého
chotě a otce, pana

Antonína Hrnčíře,
©k. kontrolora technické finanční kontroly v. v.

Vrouoně děkujeme vsdp. prelátu a děkanu Mat, Musilovi a oatatnímu
důst. duchovenstvu, pp. účastníkům pohřbu, všem pp. dárcům věnců a kytio,
jakož i všem, kdož jakýmkoliv způsobém bol náš zmírniti se snažili a nám
tak drahého na poslední cestě ku hrobu doprovodili. Vyslovujeme všem

| mmnětší VojtěchRažž,
i díky nejupřím nější. závodželezářeký,koloniálnía vbarvách,

V HRÁDCI KRÁLOVÉ, 12. října 1914. . Hradec Králové.

(Rudott Hrnčíř, 7 arie Henčiřová : a
úředníkŽivnostenskébanky:ve.Vídni, 3 choť. ' Do papirnického

syn. ,. obchodu
přijme se děvče,

které navštěvovalo měšťanskou Školu. Nabídky
—————“í pod zn. „Pootivost“ do administrace t. 1.

Panu Jos. Elsnerovi, majiteli pohřeb. ústavu, děkujeme za skvostné vypravení pohřbu.

-ESUO ETO SEOPCE:
/ VARTA,AVE PVVS) j . X ň KV 2

GP SE GES) 80)
DOE P, .U.É.———Ů—>.—

UN / V W STAVYhla SZR 'SPS
D/K

P MO ( i
x3(6M

CODE

AOAMAMESK) |
k

X +Poděkování.
5NAD

Za příčinou skonu našeho drahého syna a bratra, pana

A JUDraJiřího Czurby,
uotěna byla-světlá památka jeho způsobem dojemným. nesčetnými projevy ústními, písemnými, telegra-.
fiockými,dary květinovýmia nevídanýmúčastenstvím kruhů nejširších při pohřbu..

. "Zaprojevy ty, za všestranná ujištění, že drahý náš zesnulý zůstane všem, kdo ho znali, v dobré
paměti, za veškerá vlídná slova útěchy skládáme všem své .

vroucí díky.
Zvláště pak a v první řadě děkujeme Jeho Excellenoi Nejdůstojnějšímu panu Dru. Josefu Dou

bravovi, biskupu královéhradeckému, za velkou pootu drahému zvěčnělému našemu tím prokázanou, že
osobně vykonal smuteční obřady v kathedrále a že oslavil památku jeho krásnými slovy nad rakví pro
nesenými. Děkujeme pak dále slavné městské radě, veledůstojnému duchovenstvu, slavnému sboru dů
stojnickému, pp. zástupcům úřadů samosprávných a zéměpanských, pp. zástupcům škol, spolků atd.
a vůbec všem, kdo drahému zesnulému našemu poslední poctu prokázali a tak k zmírnění bolu našeho.
přispěli. a

V HRADCI KRÁLOVÉ, 18. října 1914.
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ukázala obilním spekulantům, že nařízení mini

padně zákon ze dne 26. prosince 1912 ř. z. č. 23%,
není jen kusem potištěného papíru. Vojenská sprá
va Spekulantům nakoupené zásoby zabavila a za
platila za ně ceny uvedeným nařízením stanove
né. V některých hejtmanstvích byly rolníkům za
baveny veškery zásoby za mobilisační ceny. Tím
více je nutno, aby spekulanty nahromaděné záso
by obilí byly rekvirovány dle zákona o válečných
úkonech. Spekulanti vydělali již miliony zisku lev
ným nákupem obilí, nebudou tedy poškozeni, ne
boť tyto miliony zaplatili již konsumenti a vojen
ská správa zdraženým nákupem. Na trzích v Tiš
ňově, Bystřici nad Pernštýnem, Novém Městě a
j. nakoupili agenti velkých obilních firem obilí,
které mělo býti dopraveno do skladišť, z nichž pak
teprve za nejvyšší ceny mělo býti prodáno. Avšak
po trhu vládní komisaři nakoupené obilí zabavili
»jménem zákona« a agentům dali poukázky na re
kvisiční ceny. Spekulanti ztratili řeč, třásli se jak
osyky. Tak měla by býti stavena všecka obilní
lichva spekulantů v přetěžké době válečné.«

Firma Rudolf Mosse inserovala v minulých
dnech i v českém tisku: »Velkého výdělku lze nyní
až s 5000 korunami docíliti na základě rad vídeň
ské soukromé bursy.«<— Inu, spekulaci jest mnoho
možného i v době tak obtížné, kdy celé masy mí
sto výdělku věnují těžce nastřádané groše ve pro
spěch občanů, kteří jsou válkou zatíženi.

V Nýřanech zabavena vaječná zásilka vídeň
ské firmy Blochovy, určená do Německa. Do afé
ry jest zapleten i obchodník Fischel s jinými po
mocníky. Někteří spekulanti nakoupili v Čechách
obrovské zásoby vajec za velice levnou cenu, za
drželi je ve svých skladištích a pokusili se 0
transport tohoto zboží do Německa i v Domažli
cích a Ústí n. L. Došlo tak daleko, že v Plzni jed
no vajíčko prodáváno za 14 haléřů, zatím co Bloch
u Fischla měl obrovský sklad vajec. Úřady za
kročí zajisté nyní i proti jiným spekulantům, aby
tak zjednaly respekt k ochranným nařízením.

Šamalíkovy >Selské Hlasy« poukazují na ce
sty spekulantů. Velkomlynáři a obilní spekulanti
na trzích obilních při počátku války zvyšovali ce
ny obilí přes úřední cenník. Rolnictvo začalo hned
prodávati tam, kde se platilo hodně a hned. Pro
hospodářské svazy a družstva však upsáno obilí
málo. Napřed se platilo a odbíralo obilí od velko
statkářů, ale zásoby rolníků čekaly po pět týdnů.
Do trhu bursovního zatím vrazila spekulace bur
sovní, která skupovala veliké zásoby šmahem.
Náhončí bursiánů chodili pa vesnicích a kupovali
velice horlivě. Malorolníci ceny nezvýšili. Kdyby
se bývalo u nich kupovalo v pravý Čas, ceny by
se tolik nyní nezvýšily. >»Sel.Hlasy« prohlašují,
že vděčně vítají úřední ceny obilí. Jestliže speku
lanti tolik získali, pak ovšem rolník, jehož zásoby
nepřišly do trhu, za nynějšího času také začíná
prodávati tomu, kdo nabídne větší obnos, protože
daně a jiné dávky nečekají. Příčina těchto nepra
videlností ovšem vězí zcela jinde než v malorol
nictvu.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.VHradoliKrál.. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Husitské pokusyo smír
s Římem.

I.
Když se král dověděl, jak vyslanectvo po

chodilo, pronesl v rozčilení na sněmu (v srpnu
1462) některá ostrá slova a osvědčoval se, že do
smrti kompaktáta bude hájiti. (Palacký IV, II, 214.
Denis: Konec samostatnosti české, 77.)

Než již druhého dne po této řeči vstoupil do
sněmu papežský legát Fantin de Valle a nabádal
slovy bezohlednými rozčileného panovníka, aby ve
všem Pia II. poslechl; připojil také výhrůžky, které
v tento okamžik zajisté včasné nebyly. (Tento muž
byl krátce před tím v Římě advokátem Jiříkovým
při dvoru papežském; zůstal jím tak dlouho,pokud
se nepřesvědčil, že vlastně zastává politika obmy
slného a neupřímného. Pak vstoupil hned do služeb
Pia II. snad proto též, aby dokázal svoji loyalitu
a že jen omylem byl pomocníkem chytrosti Jiří
kovy.)

Jiří jej kázal za to uvězniti, což bylo ještě
větší neopatrnosti, než jaké se dopustil sám legát.
Teprve po dvou měsících byl legát propuštěn —
a král poněkud vystřízlivěl, když nová vzpoura
vratislavských nebyla nyní papežskou stolicí po
tlačena; dvůr římský zbavil Vratislav všech zá
vazků k Jiřímu.

Jiří se papeži zdvořile za svůj přehmat omlou
val; co prý na sněmu proti Římu mluvil, bylo pro
okolnosti nutností. Při tom však neopomenul svoji

tehdy veliká výprava křesťanstva proti Turkům;
a tu Jiří ťajně pracoval k tomu cíli, aby obrana
křesťanstva nebyla svěřena výhradně do rukou
papežských, ale aby bylo hlavní vedení její dáno
do jeho vlastních rukou. Leč nezdařilo se; nad to
papež rozkázal Jiřímu, aby se ve 180 dnech najisto
k zodpovídání za svou kališnou politiku do Říma
dostavil (r. 1464).

V tom však Pius zemřel a nástupce jeho Pa
vel II. (od r. 1464) na čas na přímluvu věrného
přítele Jiříkova, biskupa vratislavského Jošta, pro
ces zastavil. Ale když Jiří dlouho otálel s vypra
vením obvyklého holdovacího poselstva, ©vydal
proti němu (r. 1465) půhon, aby se osobně v Římě
zodpovídal z kacířství a křivé přísahy; za čtyři
měsíce na to zprostil poddané Jiříkovy poslušnosti
ke králi. Když to vše bylo bez výsledku, vydal na
něho roku 1466 klatbu, prohlašuje ho za bludaře
zbaveného královské kornuy. A nyní nastalo na
čas kruté nepřátelství mezi hlavou církve a če
ským králem.

Poněvadž král polský Kazimír neuposlechl,
když ho dvůr římský k výpravě proti Jiřímu vy
bízel, přijal posléze papež nabídku úlisného a So
beckého Matiáše, krále uherského, jenž byl zetěm
Jiřího. K tomuto králi se přidali též mnozí kato
ličtí páni a tak vzplanul hrozný boj, jímž hlavně
česká země trpěla. Jiří si vedl ve válce statečně,
ale naposled umdlen jsa bojem, přemýšlel o u
přímné dohodě s papežskou stolicí. I papež se po
čal dobřiti. Jiří osvědčoval, že prý nemínil papeži
nikdy úmyslně odporovati, ví, že miro církev není
spasení. Když pak Albrecht saský sliboval Jiřímu
přímluvu u papeže a žádal, aby mu Jiří projevil
své náboženské přesvědčení, odvětil král: »Donesli
na mne a obžalovali mne u Jeho Svatosti, jako
bych věřil, že kdo přijímá Nejsvětější svátost ol
tářní pod jednou způsobou, nepřijímá celého těla
Páně a nedostatečně přijímá pro spásu duše své
svátost samu; a ten, kdo pod obojí způsobou při
jímá, že by přijímal více dostatečněji, než kdo při
jímá pod jednou způsobou. — Já nikdy tak nevěřil,
aniž věřiti chci.« Mimo to se vyjádřil, že jsa zro
zen za kompaktát, rád by viděl, dovolila-li by mu
Jeho Svatost přijímati pod obojí; ale jestliže by to
nebylo úmyslem a vůlí Jeho Svatosti, že se chce
vůli Jeho Svatosti přizpůsobiti a jí se říditi. (Ham
meršmíd: Jošt z Rosenberka, 118. Srv. Palacký,
IV, II, 571. Balbín: Epitome rerum Boh. 599.)

V tomto čase také Rokvcana zcela přirozeně
ztratil u krále všecku důvěru a přízeň. (Srv. Pe
šina: Mars Moravicus, 859). | Jiří jistě si vzpomí
nal, co zbytečně prolito bylo krve pro Rokycanovo
mínění, že přijímání pod obojí jest nutné k spa
sení. Dle svědectví letopiscova již při počátku ne
blahé války Jiří z Poděbrad proti Rokycanovi vy
stoupil. Když totiž prchli r. 1467dva kanovníci sva
tovítští Hilarius a Křižanovský do Plzně, před
stoupili mistři a kněží pražští s Rokycanou před
krále se žádostí, aby na místo uprchlíků dosadil
hned kněze kališné; tak prý bude krátce zjednána
jednota nahoře i dole. Ale Poděbrad, který ani v
čase dřívějším zbytečně katolíkům ubližovati ne
chtěl, nepřijal tento vychytralý návrh. Odvětil Ro
kycanovi stručně: »Mistře, dosti's mistroval; nechť
my již také mistrujem.« (Staří letopisové, 184.)

Od té doby prý Rokycana ku králi přicházel
málokdy. Též jednomu kardinálovi římskému Jiří
vyznal, že římská církev jest učitelkou, mimo kte
rou není spásy; prý trvá v jednotě církve pravé a
jestliže se v něčem od víry obecné uchyloval, sta
lo se to bez kacířského úmyslu. (Sborník histo
rického kroužku 1893, 37.)

Když pak již přicházelo © poselstvo z Říma
s dobrými zprávami, Jiří právě (22. března 1471)
zemřel. Čtyři neděle před ním odebral se na
věčnost mistr Rokycana. Jiří zemřel jako řádný
syn katolické církve; Řím to sám uznal, pročež
beze vší překážky zesnulého panovníka nechali
kanovníci pochovati u sv. Víta při kapli svatého
Václava.

Rokycana ovšem více rozptyloval než sjedno
coval, ale to se dělo spíše k vůli nauce o kalichu
než z odporu proti Římu. Proč i tento sektář po
niženě prosíval, aby jej papež za arcibiskupa po
tvrdil? Na Řím se hněval vždy hlavně v ten čas,
kdy cítil, že jeho prosby doznávaly zřetelného od
mítnutí.

Kdyby nebývalo Rokycany a kdyby se ne
bývaly donášely do Říma i některé smyšlené ža
loby na kališníky, jistě byli by Čechové v tom
čase k Římu ještě více se přiblížili, než jak se za
panování Jiřího stalo.

Pamětihodno, že synové ©Poděbradovi po
smrti svého otce přestoupili ke katolictví; i mnoho
jiných znamenitějších kališníků přidalo se tehdy
zcela k Římu.

Leč jiní kališníci na přísnost papežské stolice
tak hned nezapomněli; počali se od katolíků nyní
ostřeji. odlišovati. Kalich, jako odznak husitský,
vstavovali okázale na četné budovy, rozhodněji
provolávali, že pod jednou způsobou jest jen svá
tosti půl; horlivěji podávali svátost nemluvňatům
a celými traktáty přijímání dítek obhatovali, Svá
tek Husův slaven okázale a některé římské oby

čeje, jako svěceniny a jiné, zavrženy. Zpívány po
tupné písně o papeži a nejnesmyslnější pomluvy o
římském dvoře přijímány u husitů ochotně za ber
nou minci. (Srv. Winter: Život církevní, 26. Er
ben: Výbor I, 755, 756.)

Nástupci Poděbradovu Vladislavovi II., vytý
kali kališníci, že jest »papežník bez kalicha.« Lec
kde tekla z náboženských nesnází i krev; smírčí
sněmy zemské nemohly dokonale zastaviti nepřá
telství mezi katolíky a kališníky. Husity. dráždila
ke všemu ještě ta okolnost, že Vladislav, jsa sám
katolíkem, více nadržoval katolíkům než husitům.
Leč všecky tyto nesnáze nesmíme považovati za
soustavné a rozhodné vystupování proti Římu.
Vždyť i v této době žádali husité za římské svě
cení svého kněžstva a prosili biskupy za svaté
oleje. Čeští politikové stále naléhali, aby apoštol
ská stolice kompaktáta potvrdila a kališníky za
pravé syny církve přijala.

V církvi kališné ovšem rostly stále více mnohé
zlořády, ale ani v největších zmatcích se nezapo
mínalo u pravých kališníků na spojení s církví.
Právě příval protestantství nutil pravé přívržence
kališnictví ke spojení s Římem, aby nebyly řády
husitské zcela ničeny povodní cizího učení.

Tak léta 1524 se dali kališníci do vyjednávání
telnost legátova a silná onosice bratří a luther
ských překazila zdárný výsledek.

Přes to vše kališníci nepřestávali doufati v ko
nečné urovnání. Jenže se zatím jejich církve ne
dostatkem řádných kněží a intrikami novotářských
stavů stále více rozpadala. Mnozí kněží, kteří se
na oko hlásili k církvi kališné, byli ve skutečnosti
lutherány, takže konsistoř kališná nepřestávala je
do Prahy volati k zodpovídání pro bludné učení.
Ti, kteří církev kališnou opouštěli, volali souhlasně
s Lutherem »pryč od Říma.«

Kališníci naléhali snažně na Ferdinanda I, aby
se postaral konečně o obsazení stolice arcibiskup
ské. Konečně byl vyhlášen (1561) a od papeže po
tvrzen (1562) za arcibiskupa šlechetný a bystrý
Antonín Prus z Mohelnice, který se ze všech sil
snažil zbytky husitů připojiti k Římu. Na snažnou
přímluvu tohoto velepastýře konečně povolil Pius
IV. r. 1564 Čechům přijímání pod obojí, ovšem pod
tou podmínkou, aby husité věřili o kalichu stejně
s církví. Leč tehdy bylo toto povolení skoro bez
významným, jelikož již většina husitů přestoupila
do tábora katolického a ještě větší měrou k pro
testantství, Starověrci kališní, vidouce zhoubu své
církve, rychle se vraceli ke katolictví beze všech
výhrad, a radikálnější kališníci se přidávali šma
hem k protestantům. :

Roku 1567 byla i kompaktáta vypuštěna ze
zemských zákonů, a rozkazů konsistoře kališné po
slouchal málokdo.

Doporučení o právě vyšlých
publikacích :

Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.

sociologie
Str. 3561. — Brož. K b.

Ve vkus. vazbě oelopl. s oohran. kart. K 7.

Dr.Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 170. -- Brož. K 6.

Ve vkus. vazbě oelopl. s ochran. kart. K 8.

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá
díla a zasluhují rozšíření.

Dr. Jos. Hanuš,
prof. real. gymnasia,

Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství

v Mradel Králové, Adalbertinum.

Kulturní jiskry.
Zvláštní pomník následníka trůnu. Zesnulý ná

sledník trůnu zanechal odkaz zvlášť hrdinné ctno
sti. Jeho úsilím byl obnoven klášterní chrám v
Halle v Tyrolsku, kdež pochována jest ctihodná
služebnice Boží, arcivévodkyně Marie Rakouská.
V klášteře zavedeno ustavičné klanění. Zakládací
listina váže sestry modliti se za osobní a politické
nepřátele následníka trůnu a jeho choti, aby Bůh
všem, kdož jemu aneb jeho manželce zlé učiniti
chtí aneb zlé učinili, zlé dobrým odplatil a k věč



ně blaženosti přivedl. Veliká duše jeví se v tomto
ustanovení, které zajisté vyvolá hluboký dojem.
Pomník haliský jest zcela svérázný a dle slov Pá
ně: »Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří
vám protivenství činí a utrhají vám.«

Šlechtičny srdcem. Zase odešla ke Královně
všech svatých jedna z duší šlechetných, o nichž
tak málo se píše. —Dne 14. t. m. byla pohřbena
vrchní představená kongregace Šedých sester M.
Klára Gabrielová v Praze. Zemřela 11. t. m. v
69. roce svého věku a v 52. roce svého řeholního
života. Její působení jest skvělou odpovědí na slo
va Písma: >Ženu statečnou kdož nalezne?< Jako
všecky řeholnice, kráčela i ona v díle lidumilném
často cestou trnitou. Není potřebí šíře uváděti, co
znamenají Šedé sestry pro trpící choré ubožáky.
Žádná žena nedovede sloužiti nemocným tak peč
livě jako Šedá sestra. Zesnulá stála v čele veliké
kongregace skoro dvanáct roků a počínala si v
zájmu vzrůstu humanního tohoto tělesa tak dů
vtipně a účelně, že si získala veliké vážnosti u
všech, kdož její nadšenou práci sledovali. Za je
Jho působení na kmeni ctihodné kongregace
vzrostlo v českých diecésích sedm zdárných vět
ví. Pamatovala také na výzdobu klášterního chrá
mu sv. Bartoloměje, chudina pak jí žehná za veli
kou dobročinnost.

Při této příležitosti budiž konstatováno, že v
»protiklerikálním« boji ani milosrdné sestry ne
jsou ušetřeny. »Nebojujeme proti katolíkům, pouze
proti klerikálům«<, houkali naši protivníci v odpo
věď na katolické obrany. Nuže, jsou mliosrdné
sestry klerikálkami? Zneužívají svého postavení
k politickému vlivu? Podplácejí při volbách jako
zednáři? Vyhánějí z nemocnic nekatolíky? Jestli
že kratičké volné chvilky věnují pobožnostem (mí
sto fintění a návštěvy zábav), to přece není kle
rikalismem. A přece právě Francie, učitelka zed
nářů jiných, hanobila řeholnice nejpustějšími po
mluvami a časopiseckými karikaturami. Ať tedy
se nikdo nedomnívá, že »protiklerikální« boj není
válečnou výpravou proti katolictvu šmahem. Kři
čí se, aby katolíci pěstovali humanitu. Kde však
katolické ruce v takovém díle začnou pracovati,
hned na jejich prsty dopadá nenávistný zednář
ský karabáč. Taková >osvícenská« akce ovšem
zároveň prozrazuje, jak neupřímná jsou humanní
hesla útočníků. Humanita, která pro lidumilné pra
covnice má karabáč, jest pokrytectvím vyššího
druhu a cynickým posměchem účinné lásce k
bližnímu vůbec. Ti však, kteří zakusili, jak blaho
dárná jest práce Šedých sester. nedají si svou
úctu k milosrdným pracovnicím vyrvati sebe
hřmotnějším posměchem líných polovzdělanců.

A vede se lépe Školským sestrám, které mají
tak obrovskou zásluhu o vzdělání dorostu žen
ského? Na př. v Chrudimi, v Praze a jinde založily
energické řeholnice výtečné vzdělavací ústavy.
V zápětí však ústa, která chrlila za peníze osvětu
na všech štvavých schůzích, sypala chuchvalce
sazí na nové majáky osvěty. Nenávistný fanatis

kům, kteří by se odvážili svěřiti své dcerky vý
chově učených řeholních žen. Došlo tak daleko,
že prohlíženy řeholnicím hrnce na plotně, že se

. počítalo, jaké množství chleba a čočky se dováží
-do chrudimského paedagogia atd. Osvětáři hleděli
uštvat obětavé šlechtičny srdcem, které za svou
obrovitou práci měly jen strádání. Lid však aspoň
nyní prohlíží účel čpavého dýmu, jaký byl šířen
od těch, kteří předstírali falešně, že jim jde o
světlo.

Také hrdinové. V >Čes. Slově« byla dne 10.
července karikatura, kterou uznalo státní návlad
nictví za urážku důstojnického sboru a armády.
Ale trestní vyšetřování neobjevilo, kdo dal ilustra
ci zhotovit a tisknout. Ředitel reprodukčního ústa
vu Hrach prohlásil, že klišé zhotovil na rychlo a
bezmyšlenkovitě, redaktor Pichl řekl, že ilustrace
neobjednal, štočku nepřijmul a do tisku nedal. Leč
po provedeném šetření Pichl odsouzen k pokutě
100 K, Hrach do vězení na měsíc. — Tací radiká
lové nás ujišťují, jak se dovedou obětovati pro ná
rod až do těch hrdel a statků.

Dr. Jaromír Čelakovský zemřel. Narodil
se roku 1841 ve Vratislavi jako syn proslulého
našeho populárního básníka Fr. Lad. Čelakov
ského. Gymnasium a práva studoval v Praze.

Když absolvoval studia právnická, byl zvolen deko inteligent velice agilní za starostu Akade
mického čtenář. spolku, jejž přivedl horlivou
prací k velikému rozkvětu. Když se stal r. 1871
„doktorem práv, pobyl kratší čas u zemského
soudu a pak se stal adjunktem pří archivu mě
sta Prahy. V té době již byl znám jako velice

ilný spisovatel v oboru dějin práva českého.
Roku 1888 se habilitoval jako mimořádný uni
versitní docent v oboru práva zemí koruny čes.
Roku 1886 již jmenován mimořádným profeso
rem téhož předmětu. Horlivé a bystré studium
pokračovalo tak, že Čelakovského práce dočkala
se velikého uznání jak našeho státu, tak daleko
za hranicemi. Obdržel řadu vyznamenání a ji
ných poct. Roku 1878 byl zvolen po prvé za
poslance sněmu zemského za venkovské obce
okresu kutnohorského a čáslavského. Od roku
1879 byl také poslancem říšským. R. 1891 byl

zvolen čestným předsedou Ustřední Matice škol
ské a r. 1892 stal so druhým archivářem města
Prahy. Ohromný materiál k dějinám práva čes
kého sbíral netoliko v archivech domácích, ale
i v bibliotékách cizích; pracoval v tom oboru
až do své smrti s pílí houřevnatou. Onemoeněl
cukrovkou a zemřel v pátek dne 16. t. m. Kdvž
se. mu přitížilo, navštívil jej ve čtvrtek dp. Ši
mon a pomodlil se e ním. Když večer přišel
kněz po druhé, byl chorý učeneo překvapen,
domnívaje se, že poslední hodinka rychle ještě
nekvapí. Leč vyzpovídal se, přijal tělo Páně a
druhý den již se rozloučil s tímto avětem na
vždy. Čestná pamět budiž českému velikánu,
který do kulturních dějin českých zapsal své
jméno písmem nesmazatelným.

Dary kardinálovy. Na paměťsvého semi
jubilea věnoval J. Em. kardinál-arcibiskup Lev
ze Skrbenských pro katolické chlapecké kon
vikty v Praze-Dejvicích a Doupově po 25.000K
a pro Spolek svat. Josefa v Praze ku podpoře
kněží deficientů v Čechách obnos 5000 K.

Momentky ze sarajevského procesu. Dr.
Premužič líčil obžalovaného Cabrinoviče jako
svobodného zednáře. Cabrinovič vypověděl, že
nemohl arcivévodu-náeledníka vystáti pro jeho
horlivý katolicism; dle soudu obžalovaného se
kryje svobodné zednářství s anarchismem v tom,
že oba mají na programu usmroení státních po
hlavárů. Cabrinovič chtěl usmrtiti aroivévodu
hlavně proto, aby se mohli rakouští Jihoslované
spojiti se Srby pod jedním státním útvarem.
Dle jeho dalšího dosvědčení měla opravdu srb
ská »Národní Obrana« za účel sjednocení Srbů
prodstřednictvím revoluce, v čemž byla podpo
rována studentským spolkem »Omladostí.«

Prinčip vypověděl, že svého činu nelituje,
že nenáviděl Rakousko. Z dalších výslechů vy
svítá, že protirakouští spiklenci byli vyučování
v kladení min, vyhazování tunelů a boření že
léeznič. tratí za dohledu srbského důstojnictva.
»Národní Obrana« se pilně zabývala vyzvědač
stvím, Srbsko se připravovalo horečně na válku
s Rakouskem. Srbětí komitové uvedeni v čin
nost a ozbrojení erbskou vládou již roku 1906.
»Národ. Obrana« byla také subvencována srb
skou vládou, která připravovala povstání v Bosně.
Svědek Miloš Pura byl spolu s Cabrinovičem v
sarajevské soc. demokracii, ale pro své spory
byl z ní dvakráte vyloučen.

Před soudem stojí též jako obžalovaní osm
náctiletý student Gjukič, šestnáctiletý student
Kranjovič, šestnáctiletý student Zagorac, sara

jevský gymnasista Perin, dovatenáoiilevýstudentForkapič a šestnáctiletý studující Kalember.
Tyto kapacity tedy se snažily (snad z vyspělého
»uvědomění« a »pod zorným úhlem nejbystřej
ších politických principů ?«) obraceti běh dějin.
Za to, že vláda zřídila s velikými obětmi pro
srbskou mládež řadu středních škol, odvděčili
se mladíci velezrádnými rejdy. Tacf hoši zahráli
si na proroky a reformátory.

Ale svedená mládež není tolik vinna, jako
ti dospělí krvežíznivci, kteří užili mladých ho
chů ke svým rejdům. Běda všem, kteří již v
mládeži dusí zdravý idealismus naváděním k
surovostem!

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,

Janské náměstí č. 163.

Vkd úzané čdi
Uotadystřádankové4) Jasb 8

Nové vklady (uložené v době moratorla) jl
se dle dohody a vyplácejíse z těchto v ob

nosy bez obmezenímoratoria.

Za válečného ruchu.
Velká statečnost českých vojínů v bitvě

na Sanu. Sám zpravodaj »Berliner Tagblattu«
dosvědčil, jak si počínali Čechové, když ruské
Šrapuely začaly ničiti most přes řeku a když
se zdálo, že prapory posunuté vpřed budou ztra
ceny: »V tom okamžiku nesmírného napětí o
brátily se pojednou zraky všech na pravo, k
Čechům, jimž jejich podplukovník, vztýčiv se v
třemení na koni, šavlí ukazoval na řeku a mlu
vil k nim česky. Rděl se čím dál tím více a
ačkoliv nemohli jeme zaohytiti ani slova, jemuž
nebyli bychom ani rozuměli, přece myslili jsme,
že rozumíme každému obratu jeho řeči. Hned
na to zaznělo v českých řadách téměř nadlid
ské volání, nesmírné množství, mávajíc ručnice
mi, s nasazenými bodáky vrhlo se do vody.
Uzavírali nám přímo cestu, brodili re čím dál
tím hlouběji, tlačili se jako šílení čím dál tím
ohnivěji vlnami, pracujíce oběma rukama a
když první dosáhli protějšího břehu, burácel

jésot řadami. Když. byli všichni na druhé straně,
promočení, nah šedi a dole téměř černi, tu:
se ani neotřásli, nýbrž běželi jako posedlí do
předních řad. Po několika minutách palba a
třeskot očividně se sesflily. Nyní došel také na
nás jakožto poslední zálohu rozkaz postoupiti
ku předu a tm následovali jsme příkladu Čechů,
tím radostněji, poněvadž nepřátelská baterie brala.
si nás již povážlivě na mušku. Rusové byli za
tlačeni do lesa, ale mnoho se z nich nezachrá
nilo, neboť pole bylo ruskými mrtvolami přímo

poseto. My však večer připíjeli jsme českýmratrům na smíření. Zpívali a křičeli jsme stří
davě německy a česky nebo co jsme pokládali
za česky.c

Francouzské jednání se zajatci. Pod
důstojník Frank z Delbrůcku vypověděl proto
kolárně: »Byl jsem jako zajatec dopraven do
Clermont Ferrandu na dělostřelecké ovičiště
Puy de Dom. V onom místě je internováno
asi 20 zajatých důstojníků a 700 vojáků. Cvi
čiště leží ve výši 1000 metrů. Dřevěné baráky
jsou velmi chatrné. Všemi jejich stěnami skučí
vítr. Mužstvo i důstojníci musí ležeti na ka
menné podlaze, na níž jest jen trochu špatné
slámy. Důstojníci jsou ubytováni v nejhorších
barácích. Jsou ranění nebo nemocní. Nemoc
přivoděna byla stejně jako u mužstva výhradně
drsným podnebím a neobyčejně špatnou stra
vou. Strava podává se bez rozdílu stejná, zda-li
lidé jsou zdrávi či nemocni. Zajatci jsou neoby
čejně sešlí. Na nemocné nebéře se žádného
ohledu. Leží s ostatními na kamenné podlaze.
I když lékař zjistil zápal plic, zůstávají tam ne
mocní tak dlouho, až vlastně umírají, bez po
krývky, bez pláště, částečně bez košile, bez
kabátu, punčoch nebo střevíců. Obvazů skoro
není. Mnozí nemocní byli postižení kostižerem
a horečkou od rány. Dozor nad nemocnými má
francouzský šikovatel, který dříve byl pod
důstojníkem v trestanecké setnině. Tento šiko
vatel ztýral bez příčiny zajatého nemocného
profesora práv, který sloužil jako poddůstojník
nejhroznějším způsobem, bez výslechu uloži
mu samovazbu a později ohlásil, že zemřel
Zajatci se domnívají, že poddůstojník byl za
střelen nebo zemřel následkem týrání.«M
ŠKOLNÍ

KNIHY
pro školy obecné a měšťanské dívčí jakož
i chlapecké, užívané v Hradci Králové,
dle předepsaných vydání, dostatečně na

skladě; — užívané

školní sešity,
jakož i veškeré ostatní

psací a kre
slicí potřeby

lze obdržeti ve

Družstevním
knihkupectví

a nakladatelství)
s v Hradci Králové ::

Adalbertinum.

Obrana.
Neustálá slídivá kontrola tobolek kato

lického kněžstva. Jisté kruhy střílí úmyslně
při svém tepání zdražovatelů kolem terče, ne
majíce chuti namířiti na pravé místo. Kněžatvo
jest osočováno soustavně buď z lakoty anebo
docela z vyděračství, jen aby ve zkalené vodě
davy neviděly správný obraz. Na př. »Právo
Lidu« napsalo pod titulem »Dobrodinec lidu«



5. t. m. toto: »Tišnovský kaplan P. Navrátil,
do kšeftu vypůjčoval si peníze, od koho

mohl, ani židovské mu nesmrděly, šel s na
upováním tak daleko, že po vesnicích v okresu

tiinovském sám a s několika bojovnými kleri

kály a la Šikula z Tišnova skoupil po brambor,tak že okolní rolníci již na trh do Tišnovane
jezdí. Tím se stalo, že chudý lid, který vždy na
týdenním trhu si brambory po 50 kg. kupoval,
nyní žádných za menší cenu dostati nemůže.

úsledkem toho mnoho žen a chudáků v po
sledním trhu reptalo hlavně proti kaplanu Na
vrátilovi, kterého mají za původce, že nyní do
statek bramborů na trh do města nepřijde« —
Na tyto i jiné pomluvy Navrátil odpověděl po
drobně a tak věcně, že přímozdrtil pomluvačné
jazyky. Vyjímáme z jeho obrany tato slova:
» bi kupuji na legitimaci vydanou Ústředím
Raiffeisenek — tak často již úřady prohlíženou.
Stanice, kam jsem obilí posílal, jsou vojenské
zásobárny v Brně,Olomouci a Vídni — jak do
svědčí staniční úřad v Tišnově. Není tedy třeba
míti starost, že obilí odchází do Německa! —
Roznesla se pověst, že skupuji brambory a že
je úmyslně zdražuji. Ba dokonce prý jsem na

bízel vyšší cenu než byla žádána a na tišnov
ském trhu bramborovém kupující jsem přeplá

oel a žesvými agenty, zvláště p. Šikulou, daljsem po celém okolí brambory skoupiti Je
ovšem potom vysvětlitelno, že se obrací zášť
liduchudéhoprotimně.—Nic není pravda!
Měl jsem v úmyslu koupiti brambory od p. Ra
šovského pro členy spolku, předvídaje stoupnutí
jejich cen. Nepřeplácel jsem je. Konečně ani ty
nekoupeny. Nikomu jsem nedovolil — ani ni
koho nežádal — aby jménem mým brambory
po okolí kupoval. Natrhu tišnovském jsem

byl. — Prohlašuji následující: Kdo mi dokáže,
že jsem o trhu na náměstí koupil jen 1 kg.

mne vyplaceno hotově 100 K. Kdo mi pak do
káže, že svými agenty, na př. p. Šikulou —
s nímž jsem již asi měsíc nemluvil — nebo p.
Severou — jak jsem slyšel — anebo vůbec sám

K.« — Dosti! Tážeme se jenom, zda by bylo
dovoleno v nynější pohnuté době psáti způso
bem tak bezoharakterním aspoň o skutečných
sdražovatelích, kteří cinkají statisíci a miliony,
ale »klerikály« nejsou. Kdo prohlížíkapsy ne
majetných tak, jako ruská policie zásuvky žur
nalistů, sám prozrazuje, že chce svými výpady
zúmyslně zastříti praktiky zdražovatelů sku
tečných.

ŠTaké kapsy malorolníků pod s0c.-dem.
inspekcí. Moravské listy píší: »Je zjevem na
nejvýš pozoruhodným, že právě tisk sociálně
demokratický s »Právem Lidu« v čele vždycky
označuje za zdražovatele a lichváře zemědělce,
že na tomto svém tvrzení ustavičně zarputile
do světa šířeném přes všecky důkazy opaku
setrvává. Je pozoruhodno, že »Právo Lidu«
proti pravým zdražovatelům nikdy do opravdy
nevystoupilo.«

Vídeňský kardinál kniže-arcibiskup dr. Pítil proti
pomluvačům kněžstva. Při prosebné pobožnosti u sv.
Štěpána ve Vídni. kázal též kardinál-arcibiskup dr.
Piffl. Pobožnosti se súčastnilo asi 12.000 lidí a ode dvo
ra arcivévoda František Salvator, arcivévodkyně Isa
bela, choť generalisima naší armády, s třemi dcerami
a synem, arcivévodkyně Marie Valerie s třemi dětmi,
dále zahraniční ministr hr. Berchtold a mnoho jiných.
Kardinál dr. Piffl ve své promluvě pravil též: »Budiž
mi dovoleno použíti této příležitosti k odmítnutt výčit
ky, která je činěna v posledních dnech našemu ducho
venstvu, jakoby bylo málo obětavé, Výtka tato je bez
důvodná. Každý dal, kolik mohl. Ovšem, kdyby byla
pravdou tvrzení, která se kolportují v kruzích církvi
nepřátelských o nezměrném bohatství duchovenstva,
pak ovšem bylo by duchovenstvo skutečně velice málo
udělalo. Ale „většina farářů má všeho všudy 2—3000K
ročních příjmů, z čehož musí podporovati místní chu
dobné, a tož nelže očekávati, že bude dávati sta a ti
síce na válečnou péči. Lépe situovaný klérus, nadace a
kláštery přispěli dle své síly a všichni vzali si memoc
né a raněné na starost. To stojí některý duchovní ústav
denně 200—400i více korun. Spočítá-li se denní vydání
pouze za 3 měsíce, co válka pomalu bude trvati, tož to
obnáší 20—40.000 K, o kterých však nečteme nikde v
novinách. A zda nejsounaše řády dosti obětavé do se
bezapření? Ošetřují většinou raněné. A kdo byly prvými
ošetřovatelkemi, kterým jsem žehnal jako dobrovotnicím
pro službu v infekčních nemocnicích? Naše řeholnice.
Kdo tehdy, kdy do Vídně přijíždějí četní ranění, vytr
vává 24 a celých 36 hodin v nejtěžší službě při opera
cích? Naše řeholnice. Jakéto hrdinky lásky k bližnímu
a Jaká to vtra, která plodí takové hrdinské sebezapření!
—.A ještě jiná pomluva šíří se proti katolickému ducho
venstvu. Že není náhodná a že nevzniká z místních po
měrů, dokazuje faktum, že právě tak se vynořila v
Německu, jako se vynořila u nás. V Německu úřady
vážně zakročly a zarazily nekalé řemeslo „pomluva
čům, kteří katolické duchovenstvo hrubě podezřívali z
nevlasteneckých a dokonce přímo z velezrádných ten
denci. Také u nás mmozí se domntvaljí, že v tom ohledu
mohou něco dokázati. Když bylo několik slovanských

Řuje z myšlenek rusofilských, myslí tito zlí a zlomyslní
lidé, že smějí veškerému katolickému kléru vrhnoutí
do tváře výčitku, že není v něm dosti lásky k vlastí.
Na jihu bylo ze 17 obviněných kněží již 10 propuštěno,
poněvadž udání byla úplně vymyšlena, a ostatní do
dnes ještě nebyli odsouzeni. Kolik je ze zatčených řec
ko-katolických kněží vinníků a kolik nevinných, nelze
dnes ještě přehlédnouti. Jako žádný rozumný člověk
nebyl by si dovolil celý stav důstojnický odsoudit přes
to, že se v něm našel Redl, tak nelze házeti blátem po
dezření a pomluv ani po duchovenstvu jako takovém,
1 kdyby se ukázalo, že vpravdě ten čí onen jihoslovan
ský nebo rustnsko-rusofilský kněz porušil svou povin
nost vůči vlasti. Či máme my kněží býti bezprávní a
vydání komukoliv na milost a nemilost? Katoličtí mu
žové! Jako přesvědčení katolíci znáte své duchoven
stvo. Dobře víte, že bylo vždy a je stále vlasti své

věrné. Zastaňte se ho proto, když je pomluvači ze ře
mesla tupí a hanobíl«e — Kázání kardinála dra Piffla u
dělalo na shromážděné muže vídeňské mohutný dojem.

Zprávy organisační
a spolkové.

Organisační činnost soustavná, o kterou požádal
nedávno sekretariát naší české strany křesťansko-soci
ální, nedá pokoje sociálním demokratům. V týdenníku
»Plameny« upozorňují na ni své soudruhy a vybízejí

stoupenců. To budiž povzbuzením všem důvěrníkům i

příznivcům křesťansko-sociálního hnutf k řádnému pro
vedení toho, co v zájmu doplnění organisace od nich se
kretariát žádá.

Katolickým organisacím! Zemský svaz katol. »Orla«

Svatých a Dušiček vykonaly sbírku ve prospěch raně
ných vojínů na Červený kříž. Obnosy zaslané budou se
veřejně kvitovati v listech. Vld. farní úřady žádáme o
laskavé svolení. — Zemský svaz katol. Orla v Hradci
Králové.

Jaroměř. Tuto neděli (25. října) bude v našem spol
ku dp. J. Sahula z Hradce Králové v obvyklou hodinu
odpolední konati přednášku: »Útěcha v náboženství«.

Církevní věstník.
Další příspěvky na Červený kříž a spolky pomocné

biskupské konsistoři zaslaly: Vikariátní úřady: Pardu
bický 515.16 K, Kopidlenský 871.36 K, Hostinský 465.31
K, Hořický (VII.) 32.70 K, Lanškrounský 83 K a 82 K;
farní úřady: v Modletině 12 K, v Heralci 53 K, v Se
maníně 40 K, v Dol. Bořikovicích 94.23 K; obec Kame
ničky (farnost Trh. Kamenice) 4 K.

Upozornění v příčině breviáře. Vid. duchovenstvo
upozorňujeme, aby si zavčas objednalo u Družstevního
knihkupectvíbrožuru »Variationes in divino
officio recitando«, kde jsou obsaženy změny
officia a dodatky na základě nejnovějšího motu propria
»Abhinc duos annos« a dekretu S. R. C. z 28. Hina 1913,
která jest nutna k recitování officia mimo známé Psal
terium. Vyšla v Římě a stojí brožovaná 70 hal. Direc
torium bude upraveno pro budoucí rok dle nejnovějšího
citovaného nařízení.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada dne 19. října. Družstvu pro stavbu
domů soukromému úřednictvu, zapsanému společenstvu
s ručením obmezeným, se sídlem v Praze, uděleno bylo
povolení k obývání jeho domů v ulici Jungmannově a
Šafaříkově, a pp. manželům Janu a Marii Hofmanovým
uděleno bylo povolení k obývání jich jednopatrového
domu v ulici Kydlinovské. — Technické kanceláři bylo
uloženo,“by zřídila při epidemické nemocnici jámu na
popel a smetí. — Požitek 44 K udělen byl z nadace
Poncovy rovným dílem příbuzným zakladatele nadace
pp. Fr. a Václavu Čermákovým, dále vdově pí. Můlle
rové v Zámostí a vdově Chmelařové. — Kolaudována
byla novostavba domu p. Zd. Ježka v ulici Jungman
nově. — Žádost tělocvičné jednoty »Sokol« zde za pro
půjčení tělocvičny v obchodní akademii ke cvičení
členstva postoupena byla ředitelství tohoto ústavu k
vyjádření. — Výkaz pokladní hotovosti ze dne 12. říj
na byl vzat na vědomí.

Počátek školního roku na zdejších obecných a mě
šťanských školách. Dne 16. t. m. začal školní rok pro
dívčí školy slavnými službami Božími, jež vykonal vsdp.
prelát a děkan M. Musil. Kdy bude vyučování na chla
peckých školách, posud se neví. Počínajíc však nedělí
dne 25. října bude pro žactvo obecné a měšťanské chla
pecké školy sloužena mše sv. s kázáním v kapli sv.
Klimenta o čtvrt na 9. hod. Žáci přijdou přímo do kaple
5 minut před čtvrt na 9. hod. P. T. rodiče se zdvořile
žádají, aby hochy své na tyto služby Boží posílali.

Sersam cen na týdenním trhu obilním v Hradci
Králové dne 17. října. 1 hl: pšenice K 30.40 až 32—,
žita 25.— až 26.50, ječmene 14.— až 16.50, ovsa 9.— až
10.—, hrachu 36.— až 48—, čočky 50.— až 80.—, ja

semínka červeného 150.— až 160.—, otrub žitných 15.—,
pšeničných 14.—; 1 kg: másla 2.72 až 3.—, tvarohu 0.36
až 0.40, vepř. sádla 2.32 až 2.40; 1 vejce 0.10 až 0.12;
1 kopa: zelí 6.— až 10.—, kapusty 1.20 až 3.—, drobné.
zeleniny 0.40 až 1.—; 1 pytel mrkve 1.— až 2—.

Na týdemní a obliní trh v Hradci Králové, dne 17.
října konaný, přivezeno bylo: hl: pšenice 148, žita 79,
ječmene 102, ovsa 160, čočky 3.5, brambor 356, cibule
70, jablek 188, hrušek 1.5; g: jetel. semene 3.5; kop:.
zelí 238, kapusty 200, drob. zeleniny 600; pytlů: mrkve.
80; kusů: podsvinčat 405.

Poděkování vojínů. Jménem zarmoucené rodiny vo
Jína Ondřeje Koscieleckého, jenž vzdálen jsa své vlasti
a svých drahých, ve zdejší nemocnici zemřel a dne 21.
října pohřben byl, vzdáváme vřelé díky panu primáři.
II. oddělení Jaroslavu Mejsnarovi za pečlivé ošetřování
a starostlivost, již zemřelému věnoval, dále dámám ošet
řovatelkám a dámám Odboru Červeného kříže, které
snažily se, by zemřelému osladily poslední okamžiky
života, by nahradily mu lásku sourozenců, které postrá
dal, dále dp. kurátu Stan. Kordulovi, jenž nemocného
sv. svátostmi zaopatřil a dojemným proslovem při po
hřebním konduktu se zesnulým se rozloučil, vldp. ře
diteli ústavu hluchoněmých Vlad. Sekerovi za dar množ
ství překrásných růží, jimiž poseta byla tělesná schrán
ka zesnulého a z nichž nádherné kytice svázány, dále
vletpp. důstojníkům a všem těm, kteří v četném průvodu.
zesnulého na poslední cestě doprovodili a tím pietu a
úctu zemřelému prokázali. — Kolegové vojíni III. odd.
reservní nemocnice,

Zajatec. Typograf p. Al. Vondrouš ocitl se jako re
servista v ruském zajetí v Moskvě. Píše, že naši zajat
ci mají tam značnou volnost pohybu a že se s nimi za
chází šetrně,

Z laciného kraje. Doba tolik kritická zajisté vybízí
všude k vzájemné pomoci. Leč někteří lidé rozumějí
nynějším okolnostem trochu jinak. Sta žen pozůstalých
po narukovavších reservistech dochází si pro státní
podporu do c. k. berního úřadu. V značném zástupu
pak snadno loví prsty, které se snadno přilepí na cizí
majetek. Jedné ženě ztratil se tam deštník. Pak bylo
jiné ukradeno 19 K 12 h. Prsty nezvěstné eskamotérky
pracovaly čile dále: Vídeňská Němkyně Kundrtová,
která má tříleté děcko, pohřešila 30 K 80 h, jiné ženě
byla ukradena tobolka s obnosem 1 K 40 h. Podáváme
zprávu o těchto smutných zjevech k vůli tomu, aby se
měly poctivé, nuzné ženy na pozoru předpohostinským
vystupováním čilé umělkyně a udaly ji hned, jakmile jt
při práci zastihnou.

Kde je tedy příčina? Když se v sobotu stýskalo na
velikou drahotu, odpovídali venkovští prodavači, že by
nemusili ani na trh choditi, protože různí agenti každou
chvíli u nich otvírají dvéře, nabízejíce vysoké ceny za
zeleninu, ovoce, vejce a pod. Poznamenávali, že by si
tedy mohli cestu ušetřiti, ale že přece dobrovolně se
vlekou se zbožím do Hradce, aby naše město nezůstalo
bez nutných požívatin. Toto svědectví nelze bráti na
lehkou váhu; jest tedy potřebí, aby kompetentní kruhy
i dle tohoto zjevu řídily další kroky k omezení drahoty.

Dobročinný. komitét dam v Hradci Králové věnoval
k uctění památky JUDra Jiřího Czurby místo květino
vého daru 20 K ve prospěch Červeného kříže.

Úmrtí. Zemřel zde raněný p „Václav Viktorin z Ra
soch. Protože po něm zůstaly čtyři nedospělé ditky,
učinila pí. Šindelářová pro pozůstalé sbírku, která vy
nesla 53 K 39 h.

Dobřenice. Naše kostelní sbírka na Červený kříž
vynesla 47 K. Slušný to obnos na malou obec.

Z orlickéhopodhoří.Vamberecký vdp. fa
rář — padesátníkem. V pondělí dne 26. října
oslaví ve vší tichosti vzhledem na dobu váleč
nou vdp. Václav Hvězda, sympatický a zasloužilý fa
rář ve Vamberku, 50. ročníci věku svého. Pan jubilant
narodil se v Semonici 26. října 1864; po absolvování
gymn. studií vstoupil do semináře v Hradci Králové,
kdež byl 14. července 1889 na kněze vysvěcen. Jako

dlouholetý kaplan v Chrasti získal si pro svůj ryzí
charakter, svou přímost a otevřenost sympatií a lásky
všech svých farníků. Ký div, že s bolestí přijali zvěst,
že jejich upřímný přítel a rádce jmenován byl farářem
ve Vamberku. A jako se těšil Hvězda lásce v Chrasti,
tak | ve Vamberku získal si v brzku srdct všech. Kdo
poměry ve Vamberku znal dříve a nyní, musí doznati,
že vdp. farář vykonal k obrození ducha katolického
svým horlivým působením v kostele, ve škole a svým
taktním a konciliantním jednáním v životě veřejném
kus perné práce, na kterou může býti vším právem
hrd. Přejeme vdp. faráři Hvězdovi, aby i v druhé pa
desátce hojné požehnání Boží jej provázelo s ujištěním,
že vik. klérus v den abrahamovin bude pamětliv svého
milovaného spolubratra na svých modlitbách. Nuže, mi
lý Václave, jménem Páně — do druhé padesátky!

Solnice. Ačkoli byla podniknuta ve zdejším městě
dámami! sbírka ve prospěch Červeného kříže, jež vy
nesla několik set korun, přece byla z nařízení J. Exc..
nejdp. biskupa konána také kostelní sbírka. Zbožná
mysl zdejších farníků, snoubená s vřele procítěnou lás
kou a útrpností k raněným vojínům, věnovala obnos.

zaslány. Zaplať Bůh všem, kteří k účelu tak krásnému
a šlechetnému hřivnou svou přispěli! — Čilé družstevní:
knihkupectví v Hradci! Králové vydalo překrásnou a jf
mavou píseň k Panně Marii v čas války, jež každého
večera při pobožnosti pořádané za brzké a šťastné
skončení války zaznívá v klenbách chrámových. Do



sud objednáno 500 exemplářů. Některé strofy jsou tak
dojemné, že mimoděk plní oči slzami. Zpívá se jako:
»Máti Páně přesvatá«. Doporučujeme tuto píseň co nej
"vřeleji k večerním pobožnostem v nynějších pohnutých
dobách.

Polmá. Z našeho města odešel na jižní bojiště pan
Vratislav. Sedlák jako farmaceut. Byl však zajat a ny
ní jest zaměstnán v lékárně v Niši. Zachází se s ním
slušně. Jest jediným synem všeobecně váženého a ve
lice zbožného p. Mag. Pharm. Vojtěcha Sedláka. Zdejší
katolíci říkají, že jistě hlavně vroucí modlitby zbožné
rodiny docílily toho, že p. Vr. Sedlák nebyl ani usmrcen
ani poraněn. Zajetí není ovšem věcí příjemnou; lze však
doufati, že mladý p. Sedlák se vrátí zdráv. — Pan prof.
Dvořák tráví v ruském zajetí v Samaře.

Vysoké Mýto. Tak zřídka jsme četli o našem mě
stě zprávu v »Obnově«, ačkoli jest tu tolik dobrých ka
tolíků. A událostí velkých táhne se celá řada. Málokdy
jsme na př. viděli zde tolik vojska, jako v těchto ča
sech. Raněných také dost. Všecko se střídá, jedni od
jiždějí, jiné zástupy přijíždějí. © Uprostřed toho ruchu
přišel k nám nový pan děkan. Přítomná doba ovšem
pro kněze vyžaduje dvojnásobné práce a pečlivosti.
Zvláště ti, kteří o chrám nezavadí a jen katolfky kriti
sují, stále se starají, jak si počínají v době válečné kně
ží. Proto my lalkové jsme byli potěšeni, že vdp. Šmejkal
vyrazil z ruky protikatolických posuzovačů zbraň čin
ností horlivou. Obecenstvo zdejší jednomyslně schva
lovalo, že náš duchovní správce při své instalaci pa
matoval darem na Červený kříž a chudinu. Velice vhod
ně zavedl hned pobožnosti za vojíny na bojišti, Odtud
narukovalo na bojiště vojínů rmmoho,pozůstalé rodiny
nacházejí největší útěchu v důvěře v Boha a proto jsme
uvítali vřele, že sám děkanský úřad vyšel tak účelně
vstříc naší touze a že povzbudil k pobožnosti | liknav
ce. Každou neděli máme troje kázání. Pan děkan mívá
promluvy večerní, které jsou velmi četně navštěvovány.
— Jmeniny Jeho Veličenstva byly zde skvěle oslaveny.
Ráno měl pro shromážděné vojíny pan děkan promluvu
českou i německou. Vojími skládali přísahu a pak pěli
různou řečí dle své národnosti nadšeně: »Zachovej
nám, Hospodine'!« V lásce k císaři byly zde všecky ná
rodnosti spojeny. Na vkusně vyzdobeném oltáři byla
vystavena Nejsvětější svátost. Večer pak pobožnost za
císaře a vlast byla zakončena vzletným kázáním pana
děkana a sv. požehnáním. To nás plní nadšením, že ny
ní v době velice vážné jest náš nádherný chrám tak
četně navštěvován. — Rozumí se, že v nynějším čase
ceny potravin nijak neklesají, zvláště když různí speku
lanti začali skupovávati kde co. Leč nyní městské vliv
né kruhy spolu s okresní jednotou společenstev pod
nikly případně kroky, aby chudina neodnesla těžce

"praktiky různých bezohledných vykořisťovatelů. | Jen
abyzakročení brzy přineslo skutečné ovoce! V do
bách těžkých se poznává, kdo jest na svém místě, zvlá
ště když ceny potravin a jiných důležitých potřeb stou
pají. Žádáme, aby se postupovalo v akci hospodářské
tak vydatně, jako v jiných velkých českých městech.

Hořice. | do našeho města jsou dopravováni ranění
a nemocní, jichž se tu v nově zřízené okr. nemocnici

na 150 nalézá a kteří si tu libují. Dámy Červeného kří
že, zvláště pí. Jelínková, choť c. k. profesora, opatřují
vojínům knihy a noviny, přinášejí přilepšení, duchovní
je ob den navštěvuje a každou neděli služby Boží v do
mácí kapli koná. Zvláště zbožnost Poláků a Slováků
je dojemná: není jednoho, aby před spaním nepoklekl
aneb dle možnosti aspoň v posteli se nepomodlil. Bylo
sem oznámeno na 500 vystěhovalců, ale posud, až na
jednotlivé rodiny, nikdo do našeho města a okolf ne
přišel. Jako všude, i u nás jsou stesky do drahoty vše
obecné, a zvláště těžce se pociťuje, že rolnictvo zemáky
na trh nepřiváží. Městská správa musila jich vagon až
z Německobrodska objednati, aby aspoň té největší nou
zl odpomohla. Zde by bylo třeba, aby se zakročilo a
aby byl zdělán kontingent všech živin a stanovena jich
pevná cena.

Různé zprávy.
Vádce francouzských katolíků mrtev. Poslanec a

. akademik hrabě Albert de Mun zemřel 6. října, raněn
byv mrtvicí. Narodil se 28. února 1841 v Lumigny. Vě
noval se dráze důstojnické. V německo-francouzské
válce upadl v bitvě u Met do zajetí, byl ale brzy pro
puštěn. Hrůzami komuny uzrál v mladém důstojníkovi

„úmysl, který byl pro celý jeho život rozhodující. Když
v těchto dobách děsu a pronásledování vstoupil se svým

-přítelem markýzem de la Tour du Pin do chrámu v pa
„Hižském předměstí Belleville, uzřel na posvátném mí
stě nejen stopy zločinné ruky, ale také zděšený lid,

„jenž zde hledal útulku a úkrytu. Zde rozhodl se věno
vati své síly nápravě svedeného lidu. Započal r. 1870

"svoji veřejnou činnost. Se svým přítelem de la Tour du
Pin věnoval se zakládání dělnickýchspolků. Cestoval
všude, aby slovo vtělil v čin. Byl sl vědom své řečnické
síly, kterou podmaňoval davy. Aby nerozptylovalo se

„jeho dflo, založil de Mun Association catholigue, k níž
"jako praktik náležel znájný továrník Léon | Harmet.
Zvláštní studijní oddělení v tomto spolku mělo skýtati
vědecký materiál, který sloděltí měljako základ soclál
ních reforem. Pro veřejnou svojí čínnost dostal se Mun

+dě konfliktu s vojenskými úřady a zažádal za propuště
nou. Tim byl mu umožněn vstup do parlamentu, do ně
hož se dostal, byv zvolen za bretoňský departement
Morbihan. Svému sociálnímu směru zůstal Man stále
věrným. Jeho ideálem byla zákonem stanovená nucená

„organisaze dělníků a vydání zákonů na ochranu dělnic

tva. Tím dostal se do sporu s mnohými francouzskými
katolíky, kteří nechtěli ničeho slyšetl o vládním zakro
čení. Nejednou slyšel Mun výtku, že jest socialistou —
lečtím nedal se odstrašiti od průkopnictví svých zá
sad. Dne 14. října 1888 přijat byl se 1400 francouzskými
dělníky ve slyšení papežem Lvem XIII. Ve zvláštní ad
rese zdůraznil, že dle nabytých zkušeností nelze oče
kávati žádných pokroků bez ochranného dělnického zá
konodárství. Sv. Otec uznal blahovolně zásady Munovy.
V sociálním ohledu byl vliv hraběte de Mun i ve fran
couzské sněmovně patrný. Leč žádný zákon nenese je
ho jméno: co navrhl, jiní poslanck později přijali a pro
vedli. Dne 12. listopadu 1890 odvážil se kardinál Lavi
gerie pronésti přípitek na francouzskou republiku. Vzbu
dilo to veliké pohoršení a nepřátelství v katolických
kruzích francouzských, leč kardinál jednal ve srozumění
s papežem. Svatý Otec vyjádřil rozhodnou svoji vůli
v encyklice k francouzským biskupům dne 16. února
1892, v níž francouzské katolíky vyzval, aby postavili
se na půdu ústavy, aniž by při tom zapřeli své zásady.
Krátce na to proslovil de Mun v Lille významnou řeč,
v níž oceňoval velikost obětí monarchie, ale zároveň
také oprávněnost a nutnost papežova vyzvání. Na po
čátku r. 1893 v řeči ve St, Etienne dovolával se semknutí
se katolíků na půdě ústavy. Papež vyslovil mu za to
zvláštní pochvalu, avšak zdůraznil také nutnost sociál
ního programu. Téhož roku konaly se nové parlamen
tární volby; de Mun ztratil svůj volební okres, nalezl
však za něj později náhrady v departementu Finistére,
Katolické organisace spojily se r. 1891 v Union de la
France Chrétienne, po jejímž zániku r. 18902založil de
Mun ligu Catholigue Sociale. R. 1899 rozpadla se i tato.
V nově založené Action libérale populaire, parlamen
tární to skupině, jejíž jméno bylo nevhodně voleno, ne
by! vůdcem de Mun, nýbrž Jagues Pion. Od ledna 1899,
kdy vydán byl zákon o zdanění náboženských spole
čenstev, kulturní boj stále prudčeji zuří. Nedostatek sil
né strany, zbudované na křesťanských zásadách a ne
sjednocenost mezi biskupy a řádovými kněžími usnad
nila uchvatitelům uskutečnění jich plánů. Dne 28. října
1900 pronesl Waldeck-Rousseau v Toulose známé slovo
o miliardě kongregací, čánž zahájena nejhorší éra pro
následování. Ve všech těchto bojích hájil de Mun nábo
ženskou svobodu jednak na tribuně poslanecké, jednak
v časopisech a denních listech. Velká a obětavá jest
činnost hraběte ve službách katolické církve francouz
ské a francouzského lidu. Jeho sociální idee skvěle se
osvědčily a uskutečnily, žel však, že ponejvíce v fa
dách těch, kdož stojí na protivném názoru světovém.
Snahy po utvoření politické strany zůstaly také bez
výsledny. Můžeme zkrátka rekapitulovati: Šlechetné

"snahy bez zřejmých úspěchů. Francouzská akademie u
znala působnost hraběte de Mun, přijavši ho r. 1897 me
zi 40 »nesmrtelných«. (Dle Katol. koresp, Zem. r. katol.)

Německý císař u Irantiškánek. Jako v polním tažení
r. 1864, 1866 a 1870—71, tak i v přítomné válce, jak
sděluje »Aachener Echo«, táhlo do pole mnoho framtiš
kánek z cášského mateřince s německým vojskem, aby
pečovaly o raněné vojíimy. V neděli 20. září měly se
střičky potěšení setkati se u raněných v lazaretu s ně
meckým císařem. Mocnář kráčel od lůžka k lůžku a
rozmlouval srdečně s vojáky. Pro každého měl nějaké

potěšitelné slovo, a na konec daroval každému nád
Také sestřičkám, které prodlévaly mezi

lůžky, věnoval císař pozornost a stiskl jim přátelsky
ruce. Když jedna ze sestřiček na otázku po rodišti od
pověděla, že je z Koblence, pravil císař: »Tam byla
také moje prababička dlouho a mnoho dobra tam vyko
nala. Ona také vašemu řádu mnoho pomáhala, když v
Koblenci se měl usaditi. Nyní máme z toho užitek.«
Císař vyprávěl pak sestřičkám, že mniši jednoho bel
gického benediktinského kláštera musili opustiti svou
domovinu. »Nyní jsou«, dodal císař, »jak mi sdělil opat,
v Maria Laachu a učí se pilně německy.« Redemptorista
páter Brinkmann, jenž byl činný na bojišti a který prá
vě se vrátil z osmídenního francouzského zajetí, vyprá
věl císaři o svých dobrodružstvích a zejména o špat
ném zacházení ve francouzském zajetí. Rozhořčen pra
vil císař: »Něco podobného může se státi jenom v ze
mi, kde je pronásledována církev a kde národu bylo
vzato náboženství.«

Co patří vdovám a sirotkům po vojínech ve válce
padlých nebo zramění podlehnuvších? | Běžné vdovské
pense náležejí, nehledě k vdovám po důstojnících z po
volání, vdovám po všech osobách mužstva, nechť pří
slušely armádě, válečnému námořnictvu, zeměbraně ne
bo domobraně, tehdy, když manžel padl před nepříte
lem, nebo když zemřel následkem zranění nebo zevní
ho poškození, jež utrpěl baď od nepřítele nebo i jinak
bez vlastního zavinění a bezprostředně při vykonávání
vojenské služby. Právě tak platí nárok na běžnou vdov

| skou pensi, když matžel zemřel některou nakažlivou
nemocí, která panovala v jeho služebním místě, nebo
následkem válečných námah.' Roční pense obnáší pro
vdovu po kadetovi 300 K, po šikovatei 180 K (bral-li
denní mzdu větší než 70 h, patří vdově pense 240 K),
po četaři 144 K, po desátníkoví 120 K, po svobodníkoví

9 K a po pěšákovi 72 K. Při tom je třeba ještě zvláště
| upozorniti na to: Zemřel-li manžel příme před nepříte

lem nebo zemřel-li následkem zranění od nepřítele ne
bo následkem válečných námah během jednoho roku,
náleží vdově příplatek 50 procent, tak že vdova po ka
detu v tom případě dostává ročně celkem 450 K, vdova
po Ššikovateli 270 K, po případě 360 K, vdova po desát
nikoví 180 K, vdova po svobodníkovi 144 K a vdova po
pěšákov! 108 K. Dále obdrží manželští sirotci po 090

bách mužstva až do dosažení normálního stáří — což je
u hochů dokončený šestnáctý, u děvčat dokončený
čtrnáctý rok života — běžný výchovný příspěvek, je-lí
matka dle hořeji uvedegých ustanovení oprávněna k
pensi. Výchovný příspěvek obnáší pro každého sirotka,
nemajícího otce, 48 K ročně. Obmezení spočívá v tom,
že — lhostejno, kolik jest sirotků — vdovská pense a
výchovné příspěvky nesmějí obnášeti více než 540 K
ročně. Sirotci bez otce a matky a tací, jejichž matka
Ze zvláštních důvodů není oprávněna brátl pensi, dosta
nou 72 K ročně jako výchovný příspěvek. Výchovný pří
spěvek může býti také prodloužen až do ukončení stu
dif, ale ne přes 24. rok života.

Koěží na válečném poll. Z autoritativní strany do
stává korespondence Wilhelmova další zprávy, že 0
pětně 3 polní duchovní, mezi nimi říšský poslanec Dre
xel, který se dobrovolně přihlásil jako polní duchovní
ke 2. tyrolskému pluku císařských myslivců, dostali se
do zajetl. To jest důkazem hrdinského chování a svě
domitého konání povinností našich polních duchovních.
Dosud povoláno bylo asi 1100, nejnověji 96 duchovních,
kteří konají duchovní službu v kontumačních stanicích
a dopravních vlacích mezi těmito a bojištěm. Také 11.
října bylo mobilisováno 20 kněží a přiděleno do epide
mických nemocnic v Rakousku a severních Uhrách,
Duchovní, kteří se dobrovolně přihlásili pro transportní
vlaky, mohou býti apoštolským polním vikariátem u

stanovení jen tenkrát, mají-li zmocnění od svého ordi
nariátu, po případě řádového představeného. — V bitvě
u Ruské Ravy byl raněn do nohy polní kurát dp. Václav
Peer, katecheta ze Zlonic. Raněný léčí se nyní v Praze.

Ctitelkyně Božského Srdce
Páně.

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
ositolých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou
i kláštera B. S. P. Krupka (u Teplic). :

v Hradeli Králové.
Nejraději ve středu města. Písemné nabídky s
udáním ceny do administ, t. 1. pod značkou 50.

BYRRH
sllící a chuť povab tečné nahořklé

sujicí fanogusskés váNO příchatijedině

LViolet, Thuir((ve Franeii).
Zástupce:Jesef Svoboda, Praha, Král.

Vinohrady čís. 1004.

J. Sylvaterův
synovec nástupce) M

odborný
— umělecký zárod — ň

pro (ADU

oken kostelních.

PRAHA—L,

č. 145. st, Malá Karlova
uL čís. 29 nové blíže Ma
lého náměstí, (dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

rámy, sltěmi, osazeními

Veškeré rozpočty, skizzy i odbor. rada bezplatně
bezevší jzávaznostiáku definitivní objednávoe
Nesčetnájveřejná i písemná pochvalná uznání,

Založeno roku 1803



Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům doreluje si depo
račiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

cibáře,, pádobky,„paténky,pacifikály,sviony, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní , předpisům
církevním vyhovující. "Staré řed

úvodní Intenci aměty opravuje v
volní flatí a stříbřínebo protido

platku za nové vyměňuje.Hotové

předměty neb výkresy zasílá nauásku franko bez závaznosti koupě.
Vše se poslld posvěcené. <Pyrdes ruční.
a stříbrných klenotů, jako: řetězů,

madonok, KŘŠKŮ, prutpretýnků, náramků atd. ts Netářaké
Prsteny, tabatěrky, jídelní náčiníze stříbrapravého

1 čínského vždy na skladě.

Staré slate, stříbro a drahokamykupuje sa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
půsíř a ciselenr

Praha-I.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

OOO000000

Jan Horák,
soukenník

v Rýchnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vědy

dle roční unisomy kollekcl
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i oizo
v zemských.
Cétná užáůkí zvláštězkrahůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
al tméh křesťahalého závodu24
dobu vlos MBB toetilolého působení
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volojemné látky ma taláry.
"Též na splátky bez zvýšení cen!

kostelní

oknaa vujeadal
Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třebochovicích u Hradce
Králové.

Cennikyarozpočtyna požádání

-=

Český 
květinový

MED
rušeností prodává
v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podsíni.
+

V

za niž ruči obec
Vysokomýtské.

p a “

U

U C

Jest tedyvkladve
všdyzcelabez

-> o> KYSKA © 0

ZA « AK

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cennfky,vzorkyi roucha hotována okásku

se na požádání franko aešlou. a

Zal. 1650. Zal. 1850.

Karol Zavadil,
nást.

Antonin Zaradil,
nejstarší umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl

patronátním úřadům doporučujese ku provedení veškerých

dádob kostelních,
se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem ruční práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu
zřízení provádí se co nejpečli

věji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení s uznání po race.

VÝHODNÉ PLATEB

NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

18609.

VÝROBKY PRAVÉ
HO ŘÁDU

NEJČESTNĚJŠÍvy- |C-H u"
ZNAMENÁNÍ =

Světoznámý
malínský křen

letošní sklizně nejlepší jakosti zasílá v 5 kg po
štovních balíčkách i ve velkém dobírkou

Hikuleoký, vývoz malínského křenu v Kutné

uh n EEv jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.

JRUOJ10"[005JOIMOZHN[vys'uTeUsÁA

Ve válečné době
hleď koždý zavčas ohráziti se nakažlivých ne

mocí, zvláště:

cholery a úplavicet'm,še opatříšsoběochranný domácí
prostředek:

Faráře L.V.Hory
(zákonem chráněno)

Vade mecum
účinný, dietetioko-profylaktický,bylinný, vý
přípravek, zhotovený dle prastarého, veleosvčeného rodinného předpisu. „Vademecam“ upra
vuje trávení, posiluje zažívací orgány a činí je
tím vzdornějšími proti choroboplodným organis
mům, nemělo by v žádné rodině ani domácnosti
obyběti, poněvadž lepší je malá pomoo včas,
nežli velká nemoc potom. Obdržeti lze po 1:50,
8, 5 a 9 K vo všech aluš. drogeriích neb u fy:

„Vade mecum“, Dašice (Čechy).
Nasta pochralných uznání ze*všech dilů ověta a všech
stavů i nejvyšších leží u firmy každému k nahlédnutí. „Vade

mecam“bylo1 o. k. ministerstvemobchodu avnitra po
voleno,u o. PK odným ohlášen chemickyskoušeno

JOS. ROUS,
uměl. prům.závod řez

bá pozlacovačskýaoltářnictví
— VŽAMBERKU

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovování starých a památných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší

pečlivostí za ceny mírné. ——=

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení

v každém slohu a v nejčistším
provedení.

zdarmaa bez ZárAzku.===
Rozpočty a informační oesty

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

| Vymetaný — čistý — přírodní

splnou zárukouneporušenosti
dodává i v menším množství levně

vw vradcí Králové závodknihařský j Mi hál k
nabízí své ochotnéslužbyku prove- s Ši an 6 e )denívšechsakázekzoboruknihtisku. Richarda imáčka knížecíhajný v Mrbokově, p. VápenýPodol.

kumm=l| Ceny mírné,vyřízenísprávnéarychlé, w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Majitel: Politické družstvo tiskové v — Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové,



Veledůstojnému duchovenstvu i katolickým
laikům doporučujeme co nejlépe

k uhládání okladů

AKfálovéhraĎeckou

bankovní jednotu
<""ý Hradci Králově — Adalbertimin,

která |podnikenašímuobstonžívás
Řadeh připáděRejvýňodněyl

Průběh války.
Bojiště východní. Válečný tiskový

stan sděluje, že Rusové na svém ústupu zpusto
šili střední Halič: všecky obce byly obrazem
nejhoršího zpustošení. Úředně se 17.íjna ozna
muje, že jak bitva, rozpoutavši se na čářeStarý
Sambor-Medyka a na Sanu,tak i naše operace
roti Dněstru mají dobrý průbčh. Severně od
vškova (proti toruňskému průsmyku karpat

skému v Haliči) byli Rusové opětně napadeni
a poraženi, U Synowucka překročilo naše voj
sko řeku Stryj, zteklo vrchy nedaleko místa
a zahájilo pronásledování nepřítele. Rovněž tak
výšiny severně od Podbuše (50 km od uher
ských hranic) a jihovýchodně od Starého Sam
boru padly po urputných bojích do našich
rukou.

Severně od Přemyšlu počínáme již nabý
vati pevné půdy na východním břehu Sanu.
Počet zajatých Rusů za nynější naší ofensivy
činí již přes 15.000.

V ruském Polsku odrazili naši spojenci
Němci 16. t m. opětný útok z Ivangorodu
Kozjenice na Visle.

V marmarošském komitátu v Uhrách za
braly oddíly naše, pronásledující nepřítele, Ra
chovo (městečko 30 km severovýchodně od
Marmarošské Sihoti) V údolí Černé Bystřice
u Rafailové (ro km od uherských hranic v Ha
liči, na trati Marmarošská Sihof-Stanislavov)
naším vojskem poražení Rusové ustupují k Zie
loně (asi 12 km od Rafailové).

Akciový kapitál K 8,000.000—.

"m

Prodejna ©.k. třídní loterie.

19. října v poledne. V bitvě východně od
Chýrova a Přemyšlu dosáhli jsme včera opět
velkých úspěchů. Zvláště urputným byl boj
u Mizynce. Návrší Magiera, které bylo dosud
v rukou nepřítele a kladlo našemu postupu
značné obtíže, bylo po mohutné dělostřelecké
palbě ztečeno odpoledne naším vojskem. Se
verně od Mizynce přiblížil se náš nápor až na

Přemyšlu až k návrší u Medyky. Na jižním
bitevním křídle byly odraženy útoky Rusů, na
mířené zejména proti návrším jihozápadně od
Starého Samboru, v nichž se i v noci pokra
čovalo.V údolí Stryje a Svice jest naše bojující
vojsko na dalším postupu. Též na Sanu se
včera na několika místech bojovalo. Útok, pod

vené u Jaroslavě na východní břeh řeky, úplně
ztroskotal. V ruském Polskuodrazila přes So

chaczew spojená německá a rakousko-uherská
jízda velký oddíl nepřátelské jízdy, který poku
sil se postoupiti západně od Varšavy.

ředně se dne 20. října oznamuje, že
bitva ve střední Haliči stala se ještě prudší,
zejména severně od řeky Strwiazu. Všechny
pokusy nepřítele odníti nám opět Magieru
ztroskotaly. Severovýchodně od Tiszkowic do
bylo naše vojsko výšiny a jižně od Magiery
byl odpůrce
bojích bylo opětzajato mnoho Rusů. Jižně od
Strwiaze trvá bitva beze změny. Města Stryj,
Jasina a Seret byly po zahnání nepřítele naším
vojskem obsazeny. Porážkou u Jásiny v Kar
patech byli Rusové nuceni i průsmykem jablo

slaví a Kolomyji, vrátiti se do Haliče, a tak
Uhry jsou už Rusůprosty.

Die zpráv listů průběh bojů u Varšavy
je proNěmce příznivý. Bombardování varšav
ských pevností je bezprostřední.

Ztráty Rusů u Přemyšlu činí 70.000
mrtvých a raněných dle ruských údajů.

Bojiště západní. Po pádu Antverp
obsadili Němci města Bruggy a Ostende, nyní
pak zuří zoufalý boj v okoli Ypern a Courtrai,
posledních to útočišť belgického vojska v Bel
gii, kdež německé oddíly od Antverp s nej
větší úporností napadly nejzazší levé francouz
ské křídlo, aby zjednaly spojení mezi německým
západním křídiem v Belgii a německým pra
vým křídlem ve Francii. Současně napadl silný
smíšený sbor německý anglickou posádku
z Ostende a francouzské námořnictvo, jež krylo
ústup Belgičanů do Důnkirchen. Odpor fran
couzsko-belgického vojska u Yperu je seslaben
a západně a jihozápadně od Lille obsazují
Němci místo za místem. — Obléhání Belfortu
začalo, velké obléhací hmoždíře byly už posta
veny před belfortskými tvrzemi. — Anglie se
chvástá, že do Francie poslala dosud jádro

ředvoje; zbytek předvoje že pošle na jaře a
hlavní armádu koncem r. 1915. Anglie nemá

bý na spěch... Jen bude-li Německona niat...

provádí veškeré

bé

W u

Inserty počítají se levně. O
Obnovavychází v pátek v poledne. Ročník XX.

: Francouzové do konce září měli prý úhrn.
ných ztrát 50000 mrtvých 350.000raněných.

Král belgický nevzdává se naděje, i když
půdu belgickou musel opustiti.

Jednání o mír jest předčasné,tak tvrdí
i ministerský předseda uherský hr. Tisza. Válka
však nebude dlouhá, ježto se na všech stra
nách bojuje intensivně; do roka bude prý vše
skončeno. :

Jižní bojiště. Censurovanýtelegram
čas. »Az Est« z Říma tvrdí, že Srbsko obrátilo
se na Italii, aby přátelským způsobem požádala
v Rakousku o příměří pro Srbsko.
1 Černohorci stříleli v srpnu a září několi.

krát na rakousko uherský Červený kříž, proto
vláda rakousko-uherská u všech neutrálních
států protestuje proti -tomuto porušení ženev

„ské dohody.
Srbský úřední list »Samoúprava« prohla

šuje, že se Srbsko mýlilo, když očekávalo po
moci ruských bratří. Zmýlili jsme se také —
uvádí onen list — v nepřemožitelné síle ruské
armády. Zřekněme se proto nesmyslných před
stav, že Rusové nám přijdou na pomoc, když
nejsou s to, svým milionovým vojskem v Ha.
liči pronikňouti.
"© Hr. Tisza se vyjádřil, že v Srbsku akce

naší armády na zničení hlavní srbské síly
se. daří.

. Na moři. Bylo zjištěno, že nepředvídanou
náhodou utrhly se některé miny položené podél
našeho pobřeží a větrem a vlnami byly zane.
seny k pobřeží italskému, kde způsobily škody.
Válečná námořní správa podnikla ihned všecka
opatření, aby se dalšímu možnému neštěsti

ešlo. — V Severním moři anglický křižník
»Hawke« potopen německým torpédem. Za
chráněno na 5o mužů. Také anglický moř
ský člun »E 3- byl 18. t m. v německém zá.
livu zničen. — Dne 17. října odpoledne neda
leko holandského pobřeží dostaly se 4 německé
torpédovky do boje s anglickým křižníkem
»Undounted« a 4 anglickými borci. Německé
torpédovky byly potopeny. — Ruská vláda
z obavy předněmeckými ponornými čluny a
minami dalav Baltickém moři uzavříti záliv
Rižský a Finský. — Pět něm. křižníků proná
sleduje nepřátelské obchodní lodi v Tichém
oceánu a jižních mořích, dva v Indickém a dva
v Atlantickém oceánu.

Dne 17. října došlo u Punty d' Ostro
v Jaderském moři k potyčce mezi rakouskými
torpédkami, ponornými čluny a francouzským
křižníkem. Francouzské loďstvo, spatřivši naše
ponorné čluny, co nejrychleji odplulo z na.
šich vod.

Černomořské ruské loďstvo demonstruje
proti Turecku, Rumunsku a Bulharsku, aby si
vynutilo otevření Dardanel.

Anglie vypisuje odměny za zprávy o ne
přátelském lodstvu.

Proti Angličanům v Africe. V E.

gyptě vystupuje Anglie stále bezohlednějiPlaty princům zastaveny. Sultán jako suverén
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Egypta zaslal velmocem notu, jíž protestuje
proti vykonávání výsostných práv posádkou
anglickou v Egyptě. — Moslemíní v Somali
se vzbouřili a napadli město Berberu. Všichni
angličtí důstojníci posádky byli zajati. — Nad
celým Kapskemv jižní Africe vyhlásila Auglie
válečné právo, ježto burský plukovník Maritz
se sobě oddanými se vzbouřil a vytáhl už proti
vládnímu vojsku. — Angličané chtěli z Arabů
v Egyptě sestaviti vojenský sbor a poslatido
Francie na bojiště, ale pro odpor domorodců
celá akce ztroskotala.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ka provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

finu absol. c. k. stát, školy řezbářské
BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Volné listy.
Pan Sylvester zase na jevišti, Předseda sně

movny nepopřává si oddechu a spřádá politický
plán za plánem. Sotva že s jedním pohořel, již jest
tu s druhým. Rozmyslný člověk s vážnými návrhy
nemůže přicházeti za ryku děl a evropského požá
ru, má dbáti pilně o solidaritu všech politických
stran ve státě. Domníváme se tedy, že dr. Sylve
ster holduje politickému básnění, jehož návrhy
třeba přijímati více se shovívavým úsměvem, než
s kritickou a sebranou myslí. Nejnověji se vytasil
s celní středoevropskou jednotou. Nechávajíce dra
Sylvestra při dobré chuti, můžeme svým českým
rozumem zatím říci, že víme, kam tímto návrhem
míří i jiní jemu příbuzní duchové. Když ptáčka
lapají, hezky mu zpívají, a my do pozlacené klece
věru jen tak bez rozmyslu se nepohrneme. Doklá
dáme ještě, že by měl p. dr. Sylvester co nejdříve

nn rance a uchýlitise na čas na politický výměnek ...
*

Válečné vzpomínky. Mars zakazuje politiso
vati a vévodí všem myslím. I my jsme tedy nu
ceni hověti jeho moci a žárlivosti. Italský list »Va
rietas« dle »Národní Politiky« zmínil se o příhodě
francouzského generála Marbota, který v bitvě u
Jílavy byl, když hodlal vyříditi rozkaz Napole
onův, pronásledován kozáky a šťastně jim unikl.
Když rozkaz vykonal, vracel se do Jílavy a po
tkal zase kozáky. Tentokrát jeden z nich postřelil
Marbotova koně, který se bolestí vzepial a v di
vém trysku pádil řadami nepřátel přes zasněžená
pole k Jílavě. Francouzi však považovali ho za
Rusaastříleli na něj.Kůň zapadl do sněhu, a Mar
bot, který zůstal i v dešti kulí neporaněn, omdlel.
Myslili, že jest mrtev a chtěli mu vzíti oděv. Ale
Augereau poznal Marbotův kožich, jejž si jeden
z jeho ordonance přisvojil — a podařilo se mu
druha zachrániti. Z toho usoudil italský list, že
každá koule neraní a nezabije.

Příhoda tato jest zkomolena od začátku až do
konce. Marbot nebyl tehdy generálem, nýbrž po
bočníkem maršála Augereaua, a celá historie
sběhla se jinak. Pro zajímavost věci s dobrou se
potážeme, když příslušné místo z »Pamětí« Mar
botových uvedeme dílem jeho vlastními slovy,
dílem tak upravené, jak toho vymáhá zřetel ke
stručnosti.

Seděl jsem na klisně Lisettě, když zbytky ar
mádního sboru Augereauova zničené deštěm kulí
a kartáčů se snažily uspořádati se u velikého hřbi
tova. Čtrnáctý pěší pluk naší armády byl samo
ten na vrchu, jejž dle rozkazu císařova neměl o
pouštěti. Sněžení na chvíli ustalo, a viděli jsme,
jak statečný pluk obklopen jest nepřítelem a jak
mává praporem, aby oznámil, že se posud drží a
že volá o pomoc. Císař pohnut hrdinnou oddaností
těchto | statečných lidí, rozhodl se je zachrániti.
Nařídil maršálu Augereauovi, aby k nim poslal dů
stojníka se vzkazem, že mají opustiti vrch, sestou
piti se ve čtverec a couvnouti k ostatnímu vojsku,
kdežto brigáda jízdy vyjela by jim na pomoc.
Bylo skoro nemožno vypiniti tento rozkaz, pro
tože mrak kozákův odděloval nás od čtrnáctého
pluku. Bylo jasno, že důstojník poslaný se vzka
zem bude zabit nebo zajat dříve, než by na místo
dojel. Ale rozkaz zněl určitě, tak že maršál musil
se dle něho říditi. Bylo zvykem v císařské armádě,

se nehýbe a že zprávy nedostal, poslal druhého
důstojníka, Davida. Potkal ho osud Froissardův.
Také o něm ničeho jsme se později nedověděli.
Augereau volá po třetí: »Důstojník s rozkazemi«
Došlo na mě. Když Augereau mě uviděl, zaslzel,
neboť uznamenal, že syna svého bývalého přítele
posílá skoro na smrt.

Vyrazil jsem ku předu, ale počínal jsem si ji
nak, než oba důstojníci poslaní přede mnou. Ne
tasil jsem šavli, abych se bránil kozákům, neboť
by to bylo zbytečné zdržování a jistá prohra. Po
nechav šavli v pochvě, zařídil jsem se jako jezdec,
jenž chce vyhráti dostihovou cenu a usiluje nej
kratší cestou dostati se k cíli. Plán můj se vyda
řil. Moje Lisetta takořka letěla, přeskakovala leh
ce příkopy, hromady mrtvol, trupy koní, ulámané
lafety a ohniště bivuaků. Tisíce kozáků prohánělo
se po rovině. Prví, kteří mě spatřili, chovali se
jako lovci při nadháňce a křičeli: »Pozor, pozor!«
Ale žádný z kozáků mne nezdržoval, jednak pro
nesmírnou rychlost mého koně, jednak i proto, že
si každý myslil, že nemohu uniknouti zadnějším
jeho druhům. Tím se stalo, že jsem unikl všem a
dospěl čtrnáctého pluku, jenž statečně odrážel úto
ky ruské jízdy a obklopoval se kruhem koní a
mrtvých ruských dragounů, představujících hrad
bu, která pak posici jízdě činila nepřístupnou. Bez
pomoci našich pěšáků nebyl bych se přes tuto
hradbu dostal.

. .

Smrti tváří v tvář. Po smrti plukovníka Sava
ryho, zabitého při přechodu Ukry, byl čtrnáctý
pluk pod velením majora. Když jsem mu v dešti
kulí rozkaz oznámil, ukázal rukou na nepřátelské
dělostřelectvo a pravil: »Tamti dělostřelci již ho
dinu na nás střílejí a pluk zakusil již tolik ztrát,
že není možno se zbylou hrstkou vojáků sestou
piti na rovinu, protože bychom tam byli rázem
rozdrcení a potření. Ostatně rozkazu nelze již
splniti, protože, pohleďte, na nás útočí ruská ko
lona, která jest již jen sto kroků vzdálena. Ne
možno se již zachrániti, vraťte se a oznamte císaři
pozdrav čtrnáctého pluku, a odneste mu orla, Jejž
nám daroval a kterého nemůžeme již hájiti.< Ma
jor odevzdal mi prapor, jejž vojáci naposled po
zdravili zvoláním: >Ať žije císař!«

Žerď, na níž byl orel připevněn, byla příliš
dlouhá, a proto se souhlasem velitele chtěl jsem ji
zlomiti, abych snáze orla mohl zachrániti. Abych
orla mohl odlomiti, naklonil jsem se s koně, a v té
jedna z dělových nepřátelských kulí prorazila zad
ní roh mého klobouku při samé hlavě. Náraz byl
tím hrozný, že klobouk můj byl připiat pod bradou
a nárazu se vzepřel. Byl jsem úderem zachvácen
tak, že krev vytryskla mi z nosu, z uší a z očí.
Nicméně jsem však viděl a slyšel, schopnost my
sliti nebyla zkalena, ale nemohl jsem hnouti ani
prstem. Zatím však ruští granátníci vystoupili na
vrchol, kde jsem ztrnule seděl na koni mezi pro
řídlými vojáky, kteří se chrabře bránili návalu ne

Za této děsné řežby několik našich vojínův opřelo
se o bok mé klisny, aby byli v zádech chráněni.
Kdybych se byl mohl pohnouti a aspoň stehny ko
ně stisknouti, byl bych z krvavé vřavy ujel. Je
den z ruských důstojníkův, obrátiv na mě pozor
nost, usiloval seknouti mě šavlí, ale nemoha pro
dav zápasníků ke mně dosáhnouti, ukazoval mě
posuňky svým vojákům, kteří, protože jsem byl
na koni, považovali mě za vůdce zničeného pluku.
Jali se tedy stříleti na mě přes hlavy svých dru
hův, ale na štěstí chybovali potud, pokud mne
hrozná příhoda nevysvobodila. Jeden z francouz
ských vojínův, opírajících se o moji klisnu, byl
bodnut ruskými granátníky a káceje se, chopil se
mé nohy, aby mohl povstati. Ruský granátník,
chtě mu probodnouti prsa, klopýti a chybiv naše
ho vojína, protkl bodákem můj plášť větrem na
dmutý. Po té, nevšímaje si již Francouze, ráz na
ráz bodákem rozmachoval se proti mně, až se mu
podařilo poraniti mou ruku, z níž s radostí pociťo
val jsem vytékati krev, A zatím, co mému ztrnutí
vytékající krev ulevovala, ruský granátník zdvoj
násobil svou bodací činnost tak, že nahýbaje se

ny. A nyní se uplatnily zvířecí pudy mé Lisetty,
která bolestí zařičevši, hbitě se obrátila a uchvá
tila prvého člověka, který se JÍ namanul. Byl to

na konci řady a ostatní právě tak, čímž nebezpe

a byl tedy hned maršálem ke čtrnáctému pluku
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do obličeje, utrhla mu nos a pysky, takže padl na
zerni všecek v obličeji krvavě zohaven. Po ťé Li
setta se vymrštila skokem do předu a zuřivě kou
sajíc a dupajíc po živých a mrtvých, překocovala

Zivnostonské
osobn!
zálohovéÚvěry

ale klisna zakousla se mu do šatu na prsou, vy
nesla ho z boje a pod vrchem ho pustivši rozloučila
se s ním údery kopyt. Kůň se mnou tryskem uhá
něl zpátky k naší armádě. Zatím dalo se do sně
žení. Když jsem dojížděl k jednomu batajlonu naší
gardy, počali vojíni na mě stříleti, protože pova
žován jsem byl za nepřátelského důstojníka. Ne
byl jsem znovu poraněn, aniž byla znovu zasažena
má klisna, která prorazivši batajlonem ještě ně
kterou chvíli běžela, až ztrátou krve padla, a já

mezi mrtvými a raněnými, nemohl jsem se ani
hnouti, vědomí mi ponenáhlu mizelo, jako bych byl
ukolebáván...

Když jsem se po dlouhé chvíli probral ze
mdloby, s hrůzou jsem uznamenal, že jsem úplně
nahý a že na těle všeho všudy mám pouze klo
bouk a pravou botu. Tuhna loučil jsem se v duchu
s rodinou, s příbuznými a přáteli. Ale byl jsem za
chráněn. Stalo se, že po bitvě komorník maršála
Augereaua přivážel svému pánovi na vozíku po
traviny. Na kozlíku seděl voják od vozatajstva,
který vida bráti se kolem svého kamaráda, volal
na něho a ptal se ho, co si odnáší. Voják, taktéž
od vozatajstva, ukazoval kořist, kterou prý ode
bral jednomu mrtvému. Komorník maršálův, jmé
nem Dannel, hned poznal moji uniformu dle šedého
astrachánu, vroubícího můj kožíšek. Ostatní po
bočníci totiž měli astrachán černý. To dobře vě
děl komorník a jsa mi z duše oddán, protože jsem
ho kdysi zachránil od hněvu maršálkova, poručil
vojákovi ukázati místo, kde jsem ležel. Odnesli
mě do blízké stodoly, kdež třeli mé tělo rumem.
Přišel lékař, který usoudil, že výtok krve z rány
mě zachránil. Protože maršál byl také raněn, ká
zal mě druhého dne položiti do svých saní, a oba
odcestovali jsme do Francie.

-Ve prospěch strádajících dlužatků vydalo mi
úisterstvo ©spravedlnosti soudcům výnos tohoto
obsahu: Dle $$ 15. a 16. císařského nařízení o po
shovění soukromoprávních peněžitých pohledávek
mohou soudy k návrhu žalovaného, ospravedlňu
je-li to jeho hospodářský stav a neutrpí-li tím vě
řitel nepoměrné škody, určiti ohledně požadova

lhůta, delší než zákonnou lhůtu k plnění. Za týchž
předpokladů mohou ve prospěch | požadovaných
obnosův, ohledně jichž lhůta nebyla povolena, po
skytnouti odklad exekuce. Ohledně obšírného prá
va na poshovění vzhledem na pohledávky všeho
druhu jest dále se zřetelem na zvláštní poměry v
Haliči a Bukovině, jakož i na bojišti vůbec, učině
no opatření. — Soudům připadla tím národoho
spodářsky důležitá a velice zodpovědná úloha.
Všeobecné nařízení o výjimkách z poshovění mů
že vyhověti pouze pravidelnému případu; proto
jest třeba vyrovnávacího místa, které zajišťuje
ocenění potřeby v každém jednotlivém případě.
Aby předpis odpovídal účelu soudního poshovění,
nesmí ho používáno býti jako výjimky z rozhod
ného pravidla, jež má býti úzce vykládáno, poně
vadž jest předpis určen k tomu, aby umožněno
bylo poshovění tam, kde odůvodněno jest dle sta
vu každého jednotlivého případu hospodářskými
poměry. Kdo jest dle svých hospodářských pomě
rů s to, vyhověti svým závazkům v rozsahu nyní
zákonem stanoveném, tomu nemá býti poshovění
poskytnuto. Naproti tomu nutno zabrániti tomu,
aby omezením poshovění nebylo přivoděno ztro
skotání hospodářských existencí. Soudce má po
žadovanou úplatu uvésti v soulad s hospodářskou
silou dlužníkovou a tím zachovati jeho hospodář
skou činnost v zájmu celku. Soudce bude tudíž v
každém jednotlivém případě se zvláštní pečlivostí
zkoumati, zdali jsou tu předpoklady, směrodatné
pro soudcovské poshovění, Jeho rozhodnutí jest
tím závažnější, poněvadž jest konečné. Nutno vy
stříhati se jakékoliv úzkoprsosti. Volnému uvážení
poskytuje se příležitost pouze při ocenění skuteč
ných předpokladů. Shledá-li soudce, že věřitel při
poskytnutí dalšího poshovění neutrpí nepoměrné
škody, tu má dlužník zákonný nárok nk goshově
ní, jež soudce vyměří v uvedených mezftb a v
rozsahu potřeby. —Soudcům téhož soudu naŠtane
úkol aby zachovali dle možnosti postup jednot
ný, aby náhoda, která rozhoduje při stanovení roz
vrhu prací, neměla vlivu na posuzování jednotli
vých případů. Bude-li obecenstvo moči se Spo
lehnouti, že žádostem, oprávněným stavěm věcí,
O soudcovském sposhovění bude také skětečně
vždy vyhověno, tu lze očekávati, že věřitel, na
němž bude požadováno mimosoudně poshovění,
toto sám poskytne a již v zájmu udrženídalších

Hradec Králové,
Palackého třída čp. 80.

Vklady4*o
vkaždémmnožství | sdo



obchodních styků dlužníkovi ušetří útraty soudní
ho řízení, Mimosoudní urovnání věci bude pak na
svědčovati vůli každého jednotlivce, „projevené
porozuměním pro zájmy celku, jakož i snaze, při
nésti po případě oběť pro všeobecné dobro. ©

—————

Praktická kniha pro vojsko! |
Tiskem Biskupské knihtiskárny byl

právě vydán nový náklad modlitební knihy:
Ado Honig:

Vojinůvpřítel čilivoják ve
svém životě a modlitbě.

Knížka, čítající 306 stran kapesního
formátu, podává v I. díle vřelým slohem
důležité pokyny pro život vojenský, jež
jsou proto zvláště cenné a praktické, že
autor spisku je vojenský duchovní správce;
IL díl obsahuje pobožnostivšeobecné (mod
litby denní, modlitby a písně ke měi svaté,
k sv. zpovědi a j.) a pobožnosti pro zvláštní
poměry vojínovy (modlitby odvedence, ve
válce a j.), modlitby na doby a slavností
roku, k uctění P. Mariea různé.

Výtečnou knížku tuto, jež by neměla
scházeti žádnému vojáku, lze obdržeti buď
u dra KL Žůrka 0. S W., Nová Říše
ma Moravě, nebo v Biskupské

v Eradei Králové. 29 kultů,Cena brož. výtiskupouze
cena výtisku vplátně vázaného 50 haléřů.

Politický přehled.
Následník trůnu arcivévodaKarel

František Josef přibyl v pondělí do Vídně
aby podal císaří zprávu, načež za několik dní
vrátí se opět na bojiště.

Vypsání nových odvodů. Na zá.
kladě Nejvyššího nařízení svolávají se ku do
mobranecké službě ve zbrani v letech 1878
až vztažmo 1890 narození povinní domobranci,
kteří vztažmo až do r. 1913 u odvodu nebo
u přehlídky uznáni byli »ku zbrani neschop
nými« anebo cestou superarbitrace byli od
společného vojska, váleč. loďstva, zeměbrany
nebo četnictva propuštěni, pokud budou nyní
u třídění uznáni za schopna k domobranecké
službě ve zbrani. Domobranecké třídící komise
budou úřadovati od 16. listopadu do 3I. pro
since Ig14.

V Italii. Due 16. října zemřel v Římě
italský ministr zahraničních záležitostí di San
Giuliano. Narodil se r. 1852. Předseda minister
stva Salandra převzal zatím správu zahranič
ního ministerstva. Ministerská rada usnesla se
také, že se ve směru zahraniční politiky nic
nezmění.

Zásobiljste již svůj
E sklep uhlím?

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kusové, kostky
Íořech za ceny nejlevnější.

Z dopisu polního kněze.
Jak zemřel poručík H.? | Bylo ráno po

bitvě u K. a T. dne 27. srpna. Byli jsme poslá
ni patrolou od velitelství regimentu, abýchom po
hřbili padlé vojíny. Patrola složena byla z jednoho
lékaře, kněze, oddílů zákopnického a zdravotního
sboru. Tuto patrolu vedl poručík H. Byl to mla
dý, štíhlý, hezký hoch. Vojíni o něm vypravovali,
že opovrhovalsmrtí, vystavovalse celým tělern
nepřátelským střelám, takže sami ho napomínali a
brali mu to za zlé, upozorňujíce, že přivolává na
sebe smrt. Jel jsem s patrolou na koni a též jsem
se na něho horšil. Vedl nás totiž po nejobtížnějších
oestách, do kopce. přes úval a les. Byla přece na
bitevní pole rovná, přímá cesta přes pole.

Jel jsem po ní, vraceje se z bitvy předešlého
dne. Byli jsme unaveni. Vyložil jsem to mladému
muži. Sekl rukou a ukázal zrovna do kopce: >Já
půjdu tam a vy jděte všichni taml<, naznačuje ru
kou, abychom kopec obešli. Neposlechli jsme a
šli jsme za svým vůdcem přímo do kopce. Jest lé
pe jíti za vůdcem třebas po trnité cestě a do kop
ce, než bez vůdce třebas okamžik. Přišedše na
pole bitevní, ihned jsme se dali do práce.

Dlouho však jsme nepohřbívali. Nedaleko za
čala nová bitva. Měli jsme prapor Červeného kří
že rozvinutý, a najednou nedaleko nás padl gra
nát. Máváme praporem — nic naplat — střely jen
se sypou. Rusové nemohli nás strpěti na své flance
a v zádech. Byli jsme nuceni odejíti. To už bylo
k večeru. Velikým obloukem vraceli jsme se ku
svým.

Noc nás stihla. Po mnohém bloudění přišli jsme
do vesnice a zůstali na noc v domě hodného jed
noho Poláka. Žena jeho a odrostlá dcera hned nám
snášely, co vůbec bylo možno sehnat. Vařily se
brambory na loupačku, čaj, dokonce sehnali ti
dobří lidé i vejce. Uvelebili jsme se kolem stolu,
zakouřili a povídali, Poručík H. sám si připravil
lůžko, přinesl slámu, rozestřel na zemi a oblečen
ulehl. »Musím se ještě dobře vyspati, je to napo
sled«, pravil. Zasmáli jsme se. Usnul bez jídla.

Navečeřeli jsme se suchých bramborů, zapili
čajem, připravili slámu na zemi a chystali jsme se
ulehnouti. H. se probudil, posadil se, promnul si
oči a pravil téměř ve spánku: »Ale, lidé, vy ještě
nespíte? Ach, to spaní je tak sladké, tak sladké!«
A spal dále.

Druhého dne daleko odpoledne dostali jsme se
k regimentu na >Hilfsplatz«. Tu skončila naše po
vinnost jako pohřbívací patroly a každý šel k své
mu. Tam bylo mnoho práce. Ranění houfem při
cházeli a žádali lékařské pomoci a kněžské útě
chy. Na pohřbívací patrolu jsem zapomněl i na
všechny její účastníky. Až pozdě večer — už byla
tma — stáli jsme s dr. Č. u nemocného. Přišel po
ručík H. Postál s námi, popovídal, s raněným pro
mluvil. Jeho obličej byl velice vážný. >A co já
mám dělat?< najednou se otázal. Pohlédlí jsme na
něho, myšlenka probleskla hlavou, bylo nám ho
líto. »Vy?< pravil doktor a pokrčil ramenem.
>Ano«, dodal rychle, >já musím k regimentu
nahoru. S Boheml«, podával ruce a volným, tím
svým známým dlouhým krokem odcházel. >Má
předtuchu smrti«, pravil doktor, >ale nemohu mu
pomoci, to není v mé moci.«

Ráno časně přišel rozkaz: Lékař a kněz pů
jdou pohřbiti do střeleckých zákopů lajtnanta Fl.
Byl střelen do čela. Za dvě hodiny po svém od
chodu od nás rozloučil se s životem. Vykopali mu
hrob v zákopech, ležel na plátně ze stanu zakrvá
cen a usmívaje se. Tak jsem se s ním zase setkal.

Umřel hrdinně mladý ten muž, umřel ve své
povinnosti, za vlast, za císaře a krále. Začal jsem
se modliti pohřební obřady — a v tom to houfně
před námi prasklo. Sykot ozval se u našich uší.
Začal boj. Leže dokonal jsem pohřební obřad, po
modlili jsme se za jeho dobrou, obětavou duši, a
potom jsem se zpátky odplížil. V mých vzpomín
kách bude vždycky žíti hodný ten mladý muž,
jemuž naposled tak sladce se spalo! Rodičové jeho
ztratili syna, ale ať je blaží vědomí, že zemřel
hrdinně, stoje pevně ve své povinnosti. Budiž mu
země lehká!

Polní kurát, polnípošta 79.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.

Katolíci za války.
Farář v Křenové Alex. Novotný daroval úřa

1000 K rentu, začež mu byl vzdán ministerstvem
dík. — Duchovenstvo v Istrii nemá ustláno na rů
žích, ale právě proto, že většinou ze zkušenosti
osobní ví, co značí tíha nedostatku, pomáhá dle
svých sil. Na př. farář, jemuž kongrua nese ročně
1200 K, odpustil letos svým farníkům kolektu v
ceně 200 K. Jiný duchovní správce obětoval své
hodinky. Jiný zase zaslal ihned 100 K s připojením
slibu, že bude každý měsíc zasílati dalších 50 K,
takže se zřekl dobrovolně 40 procent svého příjmu.
Přiložil i docela zlaté hodinky, které obdržel da
rem při své primici. V prvním říjnovém týdnu ve
štýrské dlecési sekavské uspořádalo tamní kněž
ské sdružení mezi sebou sbírku ve prospěch Čer
veného kříže, která vynesla 15.000 K, ačkoliv již
dříve při různých sbírkáchtoto duchovenstvo při
spělo tolik, Že se mu žádný stav v obětavosti ne
vyrovnal.

Zemská rada katolíků nehlučně pokračuje v
díle velice záslužném, tak že dne 15. t. m. odeslal
pražský dobrovolný pomocný výbor novou zásil
ku teplého prádla (18 velikých beden a 7 žoků).
Odesláno v celku 2652 teplých košil, 2526 trikoto

vých spodků, 3180 párů ponožek a punčoch, 1000
párů nátepniček,. peřiny, břišní pásy, prádlo pro
lazarety, požívatihy atd. Celá ta jediná zásilka má
cenu přes 100.000K. Že práce tohoto výboru jest
nejvýš potřebna, patrno z toho, že denně dochá
zejí spousty dopisů vojínů, kteří prosí o -teplé
prádlo. Všechny dary vděčně přijímá Dobrovolný
pomocný výbor válečný v Praze II., Spálená 15.

Dne 15. t. m. dostavil se k předsedovi zemské

odevzdal pro občany postižené válkou vkladní
knížku Zemské banky království Českého na ob
nos 10.032 K. Šlechetný kněz žádal, aby jeho jmé
no bylo utajeno.

Z těchto a jiných zjevů jest patrno, zda mají
pravdu ty listy, které tvrdí, že kněží necítí s ná
rodem a strádajícími lidmi, zda kněží své hmotné
prostředky obracejí »výhradně na boj« proti svým
nepřátelům. © Každý snadno pochopuje, jak jest
nutno, aby se katolictvo organisovaným způsobem
bájilo proti tisícerým obmyslným útokům. A pře
ce celátiskováakcea obrannáorganisacekněžstva
v Rakousku nepovzbudila obětavost kněžstva to
lik, jako účinná láska k bližním (nejrůznějšího vy
znání a smýšlení) v nynější době válečné.

Komu všecka dosavadní obětavost nestačí,
tak že šilhá po jmění klášterním a vybízí, aby se
klášterních »pokladů« využilo k účelům válečným,
ani nepozoruje, jakou nebezpečnou hru začíná. Z
jmění klášterního netoliko jsou vydržovány ústa
vy vzdělavací a humanní, netoliko se z něho živí
osoby duchovní, ale i veliké tisíce laiků. Jak by
se příslušné osoby a potřebné ústavy vydržovaly
po vyvlastnění klášterního jmění?

Ale prý aspoň >»poklady« klášterní by se
mohly prodati. Jak nebezpečný to návrh i pro nej
cennější poklady jiné, které právě nejsou schová
ny v kostelech a budovách klášterních! Tyto po
klady jsou právě cenné výhradně pro svou umě
leckou cenu. Kdyby se zpeněžily, nestržil by se
za ně ani desátý díl skutečné ceny. Při prodeji by
se kupoval zlatý a stříbrný materiál — a nikoli
umění, které hmotě vtisklo své stopy. Jestliže by
tedy k takovému prodeji došlo, pak by prodavači
sami připravovali stát o umělecké předměty, činili
by to, co bylo na př. vyhraženo švédským dran
covatelům za války třicetileté. Ale válka se vede
proto, aby se právě uhájilo jmění jak osob sou
kromých, tak domácí poklady umělecké.

Jestliže někteří dobráci jsou tolik ochotni roz
dávati okamžitě z cizího, mohou jiní prohlásiti, že
jinde — po domech soukromých — jest toho zla
ta a stříbra ve státě nepoměrně více a že takové
skvosty nemají tak velikou uměleckou cenu, jako
skvosty klášterní. Ergo, k čemu by se nutily kláš
tery, k tomu by se mohly přidržeti také jiní ma
Jitelé pokladů; zcela důsledně by se mohlo také
žádati, aby se vzaly poklady z museí, ze sbírek
soukromých, z radnic, paláců světských atd. Tudíž
žádný rozumný člověk nepožádá, aby se takovým
způsobem drancovalo jmění domácí. Sám nepřítel
by se zasmál, až by uslyšel, že ve státě nastává
takové vyvlastnění, k jakému sahali v dávných
dobách pouze sveřepí nepřátelé v zemích cizích.
Proto jen vždy opatrně s mečem dvojsečným!

Na válečném poli mají úkol několikanásobný
polní kuráti. Ti pracují co nejpilněji i v době, kdy
válečníci po tuhém boji se věnují potřebnému od
dechu. Kněz objíždí na koni sevřené řady, žehná
vojíny, modlí se s nimi, za válečné vřavy spěchá
k raněným přímo k frontě, aby jim poskytl posled
ní útěchu náboženskou a případně poskytl i po
moc tělesnou. Umírající zvláště polním kurátům
sdělují své poslední vzkazy svým drahým. Když
se kněz vrátí od zákopů, nastává mu veliký úkol v
lazaretu a velice pilná kancelářská práce, na př.
i listiny ztrát spísují polní kněží. Kurát Josef Ra
šek, který byl raněn a zajat, psal z Kyjeva, že
prací na bojišti a v lazaretech byl tělesně i dušev
ně vyčerpán. Zápisník má celý popsaný poslední
mi vzkazy umírajících vojínů drahým pozůstalým.
Řada kurátů již byla na bojišti usmrcena nepřá
telskými náboji. Z těchto i Jiných zjevů již dříve
jmenovaných patrno, že katolíci v době velice
zodpovědné stojí na svém místě,

Ceny dobytka dle zprávy vídeňského »Zeltu«
dostoupily povšechně značné výše a čeká se další
stoupání cen. Dovozy na vídeňský a pešťský trh
přes to klesají. Pešťská plodinová bursa, jejíž roz

ství, za tři měsíce po žních zdvojnásobila cenu
obilnin o 50 procent.

Proslýchá se, že vláda hodlá zameziti zdražo
vání mouky tím, že vojenské úřady budou přene
chávati přebytečnou mouku obecenstvu v ceně re
žijní. Vojenská správa zabrala pro svou potřebu
velikou část mlýaů, tak že tyto pro své zákazníky
výráběti nemohou. V náhradu zřizují se pro pře
bytky mouky skladiště v 7 místech německých a
5 českých. Uskuteční-li se tento projekt, přibyl
by zde vítaný činitel pro potírání vzestupu cen
mouky.

. »Hlasy z Hané« sdělily: »V pondělí 12. t. m.
na některých venkovských. trzích vojenská správa



Předplatné na čtvrt roku 2K 60h
na půlroku 565K—

Veledůstojnéma dachovenstvu i katolickým
laikům doporučujeme co mejlépe

k uhládání vkladů

AKrálovéhraĎeckou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalberiinum,

která jesí ikem naším a obslouží vás
v případě nejvýhodněji.

Smrt a víra.
„Dojemné, elegické chvíle prožívá věřící

v den Dušiček. Není slyšeti na hřbitovech ka
tolických zoufalých, hněvivých výkřiků, protože
i palčivá bolest jest spojena s nadějí; do trudu
se mísí víra ve vzkříšení, ve shledání s dušemi
drahými. Každá modlitba, každá svíčička jest
obětí z lásky. Dárce jest přesvědčen, že světla
nehoří jen k vůli mrtvým tělům, jež by ničeho
chápati nedovedla, naopak, že duše, které se
rozloučily s tímto světem, jsou dále v tajemném
spojení se svými přáteli pozemskými..Kdo se
nad hrobem v modlitbě sklání, ví, že tím duši
drahé prospívá i na onom světě. V den Du
šiček na hřbitov spěchá tolik lidí z přesvěd
čení, že všecky přátelské pásky nejsou smrtí
zpřetrhány, že živí zesnulým mohou svou obě
tavostí prospěti. Pod zorným úhlem katolického
názoru světového nad rovy zemřelých se vzná
šejí tklivé vzpomínky, jimž naděje v příští
lepší čas dodává peruti k utěšenému vzletu.
Nevěrec jest při spatření hřbitova s útěšnou
filosofií u konce, stojí u hrobů bezradně, za
ražen; sám uznává, že jeho mudrování může
prospěti něčím nanejvýš lidem živým. Ve pří
čině obcování se zesnulými však mu tanou na
mysli slova: »Zanechejte veškeré naděje!«

Dušičková vycházka na hřbitov má veliký
význam výchovný. V těch chvílích nejživěji
si uvědomí každý návštěvník vratkost všeho
pozemského štěstí, neúprosný — byť na čas
odložený — zánik všeho světského pachtění.

PomníkyKo výmluvným svědkem, co čekána živoucí, mysl pohříží se na hřbitově do nej
»tajnějších záhybů duše, která odchází ze hřbi
| tova pak očištěna, zušlechtěna, povznesena.

Nynější válečný čas uspíšil dušičková roz
jímání; ty rodiny, jichž členové odebrali se na
pole válečné, oddávají se již předem vážným
myšlenkám o vratkosti všeho pozemského,

"množí své modlitby, světlo útěchy náboženské
září do jejich srdcí leskem dvojnásobným.

' Pokrokový tisk konstatoval, že skutečně
se jeví nyní zvroucnění náboženského citu;
hned však dodává, že prý ta horlivost má cíle
a pohnutkymimonáboženské, zachování pozem
ské spokojenosti, záchranu příbuzenstva na poli
válečném a pod. Leč jest takový katolík,
u něhož nalezne veřejný průchod zbožnost dříve
utajená, faktickým sobcem? Nikoliv; největším
sobcem jest právě nevěrec; individua, jejichž
heslem jest odpoutání od jakékoli závislosti na
Bytosti nejvyšší a ukojení despotických i jiných
rozmarných choutek na základš atheismu, ná
ležejí do řady sobců největších.

Katolík však ve chvílích těžkých skromně
řiznává vlastní slabost vůči drsným vichrům
ivota, uvědomuje si správně, že není bytostí

nezávislou; pochopuje ve své zbožnosti, že není
dubem, nýbrž pouze břečťanem, který nabývá
síly a zvláštního významu jen tehdy, ovíjí-li se
oddaně kolem mohutného kmene Kristovy víry.
Katolík seznává, že nelze mu diktovati běh
světa, ale že naopak musí podříditi vlastní vůli

kynům Bytosti všemocné. Místo kritisování
jiných pohrouží se v sebezpyt, aby tak vylovil
v okamžicích vážných perly nejvážnějších pravd.
»Pokorajest pravdoul« prohlásila veliká svě
tice Terezie; a na základě tohoto hesla vyko
nala skutky tak dalekosáhlé! A právě ve sto
pách tohoto hesla kráčeli nikoli sobci, nýbrž
nejobětavější a nejstatečnější hrdinové: Skan
derberg, Kapistrán, Ondřej Hofer, Radecký,
Panna Orleánská atd. Bujaře zkvétající kato
licism v prvních třech stoletích vychoval mi
liony hrdinných mučedníků, tak že žádná na
uka jiná nevychovala tak dlouhých legií občanů
nejobětavějších. Právě to heslo pokory vynutilo
některým světcům prohlášení, že by raději bez
hříchu snášeli věčné muky než s poskvrněným
svědomím radost nebeskou.

Prý zvroucnění citu náboženského jest
u velkého množství jen ze sobectví, jen z touhy,
aby se odvrátily pozemské katastrofy! — Jest
potřebí trochu lépe zpytovati duševní proces
lidí obrácených. Churavec spěchá do Lurd se
zbožnými modlitbami; vroucnost náboženská
na místě poutním stoupá, chuďas vrací se sice
domů s břemenemneduhu, ale jeho náboženský
zápal jest silnější než před tím. Duše napojená
ze studnice mysticismu cítí velikou útěchu a
mocnější sílu k trpělivému snášení tělesné
trýzně. Vojín, který se dříve nemodlil, narukuje
s modlitbou na rtech, sebezpyt hlásí se mocněji
k slovu. Jestliže utrpí zranění, pak sobecky
neklne, ale snáší bolest se zvýšenou zbožností.
Z vojny dochází spousta dopisů bývalých sobců,
kteří po svém obrácení slibují a konají divy
obětavosti, nestrachujíce se o svůj život tolik
jako dříve. A ti, kteří se začínají teprve nyní
za své drahé modliti, ocitli se ve zcela jiných
sférách; srdce jejich měkne, uslyší-li o kata
strofě, neklnou, ale dobrořečí. Celé pluky vě
řících po ztrátě svých drahých prohlašují, že
náboženská útěcha jest jim oporou ke snášení
bolu, jejich city se nestávají drsnými, ale pro
jevují očistu. To snad z nízkého sobectví?

Podklad zvroucnění náboženského citu jest
zcela jiný než sobectví moderních materialistů;
základnou tu jest jasné poznání velikosti Boží,
nutného poměru lidské duše k Bohu, uvědo
mění skuteéné podstaty a cíle lidského života,
který není jen pro tuto zemi. »Ale jste zbožní

aspoň proto, abyste si dobyli věčné blaženosti,tedy přece jenom, abyste získalie, namítá ne
věrec. Katolík mu na to odpoví: Ano, věříme,
že ctnost nemůže býti na věčnosti trestána, že
duše zbožná zažije slastí, jichž povaha jest ide
ální, vznešená, tajemná. Nepachtíme se však
po takovém hmotařském štěstí jako sobečtí
atheisté, kteří by věčně chtěli býti spojeni s po
zemskou hroudou. Nevysmívali se sami atheisté
hromadně, že z náboženství jest užitku málo?
Neodváděli od církve statisíce lidí právě po
křikem, že jest málo výnosné a nepraktické
čekati odměnu za dobré skutky až v záhrobí?
Ale nyní, teprve nyní, když filosofie protikře
sťanská v okamžicích nejvážnějších zkrachovala,
když prozradila, že ani pro pozemský život nedá
tolik spokojenosti jako víra, chce si hráti na
vychovatelku lidí nejnezištnějších; snaží se čí
niti z nouze ctnost, předstírá, že by si přála
náboženstvínejideálnější beze všech nároků na
skutečnou odměnu.

Moderní »pokroke jest v koncích, opustil
své vyznavače ve chvílích nejkritičtějších, pro
hlásil krach všech slibů. Lučavka volnomy
šlenkářské kritiky řádila tak dlouho, až jí z ná
boženství nezbylo nic. Smělci škrtali všecko,
až jim nezůstal pro hladovící duše ani dro
beček. Kde jest vůbec aspoň stín nějaké jejich
církve, která by spočívala na pevných ch?

itají se levně.Insert
a v pátek v poledne.Obnova vých

Obtížné doby odkryly falešnou hru demagogů.
Proto také občané, kteří vůbec věřiti chtějí,
vracejí se k církvi naší. Smrt pod zorným
úhlem naší víry mění se v bránu vedoucí do
života čistšího, krásnějšího. Dušičkové modlitby
a obřady jsou nejvydatnějším balsámem pro
Srdce truchlící nad ztrátou svých drahých.
Naše víra o významu pozemského skonu duše
zušlechťuje; přenáší je v světy ideální tak, jako
žádná nauka jiná.

Katolíci za války.
Jeho Em. kardinál arcibiskup Skrbenský

věnoval Pražské obcipotřebný obnos na poskytování obědů pro sto chudých osob po dobu
šesti měsíců. Ranění v Praze jsou nadšeni obě
tavou laskavostí kardinálovou při častých ná
vštěvách nemocnio.

Ve Vraném u Peruce zřídila svatovítská
kapitola na svém velkostatku lazaret o 30 po
stelích a opatřila jej vším příslušenstvím.

Klášter sv. Lambrechta v Mariazelli osvěd
čil velikou obětavost tím, že dopravil veškeré
zlaté a stříbrné předměty, jež nemají zvláštní
ceny umělecké a historické, do Vídně jako pří
spěvek Červenému kříži.

V Pilnikově kongregace sester sv. Hedviky
zavřely opatrovnu a školu ručních prací, aby
mohly místností použíti za lazaret. Farář Kutnar
poprosil farníky o věci potřebné k zařízení. Za

podpory SprávÝ továrny a jiných farníků zařízeno velmi dobře třicet postelí, sehnán dostatek
prádla a také sebrány příspěvky peněžité. A tak
od 29. září jest tam opatrováno 26 raněných
různých národností rakouských. Přibyli tam vo
jíni hubení, ale nyní se zotavili tak znamenitě,
že říkají: »Kdybychom byli ještě jednou raněni,
pojedeme přímo do Pilnikova.«

Do Kamniku v Kraňsku odjelo 60 domi
nikánek, protože jejich haličský klášter proměněn
v nemoonici.

V klášteře Strahovském jest upravena jedna
z nejlepších nemocnic. Jedno sto lůžek zřízeno
ve dvoraně divadelní a přilehlých místnostech
ze. zcela nového materiálu, lůžka jsou opatřena

—

raněnému pobyt zpříjemniti. V síních, které při
léhají ke dvoraně, jest upravena koupelna 8pří
slušenstvím, v sousední budové hospodářské
jsou zásobárny a kuchyně. V nemoonici jsou
ranění různých národností a projevují velikou
vděčnost opatovi Zavoralovi, který se o ně stará
s póčí skutečně otcovskou neunavně. Ošetřo
vatelkami jsou tam Milosrdné sestry, tak že ra
nění vyslovují souhlasně nejvrouenější díky za
obsluhu velice pečlivou.

Opětovně byli zajati tři duchovní polní
kuráti (mezi nimi poslanec Drexel), což jest také
jedním z důkazů, že duchovenstvo stojí napoli
válečném v místech nejvíce obrožených. Dosud
povoláno v Rakousku asi 1100 duchovních (nej
nověji 96) na kontumační stanice a pro službu
ve vlacích, zprostředkujícíeh: spojení mezi laza
rety a bojištěm. Také znovu bylo mobilisováno
20 kněží do epidemických nemocnic v Rakousku
a severních Uhrách. .

Pro Zemský pomocný válečný: fond při
e. k. místodržitelství věnoval opat Bařina: a
konwent kláštera augustiniánského v Brně
12.000 K.

Ve vídeňské aroidieoósi jest zaměstnáno

ních světských ještě 1262 řeholníků. Kláštery
této arcidicoése daly vojenské správě 8036 lůžek
k disposici pro raněné, kteří o klášterníků ob
drží i oelé zaopatření a lékařské ošetření, oož

měsíčně vyžaduje 339.420 K. Nechť každý ptěchto obrovských oifrách uváží, zda z toho du
chovenského jmění by se dostával také tak
veliký podíl trpícím, kdyby toto jmění sebrali
pro sebe žadatelé konfiskace církevního majetku.
Přemýšlejte a srovnávejte! Takové oběti nedějí

něny tím, že si kněží odpírají ve prospěch
trpících mnoho věcí nejpotřebnějších.
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Předňedě kafolickájjó“rolalckého apelů na

Moravě Jos. Šemalik pošal po vyhlášení nového
moratoria ministrufinancí memorandum, v němž
se ujal maloobobodniotva. Toto upadlo do ve
likých nesnází tím, že bylo nuceno kupovati za
hotové, tak že na úkor obchodníků drobných
se velice vzmohli velkoobohodníci a velkoprů
myslníci. Maloobchodníci ani při nejlepší vůli
nemohli splátky dodržeti. Požádal tedy kato
lický rolnický spolek, aby se moratorium pro
dloužilo a dále aby se povolily splátky účelné.

Z naší České ligy akademické jest polovice
studujících ve zbraní (ze 120 členů 60). Liga
sebrala pro Červený kříž 2500 K. A toto sdru
žení má ve svém středu tolik akademiků chu
dých, že na ně koná jindy mimořádnou sbírku.
Patrno, jak dorost katolické inteligence stojí ve
vážné době na svém místě.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku prorádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

finu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Průběh války.
Bojiště východní.

Dle úředních zpráv rakousko uherské voj
sko rychle postupuje v Karpatech proti Rusům.
U Zalucze, jihozápadně od Sniatynu, a u Pasie
wicze, nedaleko Nádvorné, byl uepřítel zapu
zen Sniatyn leží v Haliči při hranicích Buko
vinských, severozápadně od Černovic, které už
byly také Rusy bez boje vyklizeny. Tak jest
zase téměř celá Bukovina v rukou uašich.
Nádvorná leží na trati z uherské Sihoti do
haličské Stanislavě, a jest od jablonického prů
smyku vzdálena 40 km. V bitvě mezi Pře
uryšlem a Lvovem nastal zatím poměrný klid;
vojska se proti sobě zakopala. — Boje na pro
stranství Medyka-Starý Sambor mají ráz bojů
pevnostních a nemohou se tudíž rozvíjeti
rychle, neboť jest nutno vytlačovati nepřítele
z každé posice. V těchto bojích v Haliči padlo
do našich rukou 19.000 zajatců; v bojích před
Ivangorodem v ruském Polsku zajali naši 8.000
Rusů, dohromady tedy 27.000mužů.

Německá úřední zpráva píše, že západně
od Augustova pokračuje zvolna útok Němců.
Jihozápadně od Varšavy byly všechny útoky
velkých ruských sil německým vojskem odra
ženy. Také několik německých vzducholodí ob
jevilo se nad Varšavou a bombardovalo ji.

Petrolejová města Drohobycz a Boryslav
v Haliči byla nepřítelem vyklizena. Proto horní
hejtmanství v Jaslu vyzývá všecky držitele
dolů, aby se zase ujali práce.

Císař zaslal hr. Stůrgkhovi vlastnoruční
list, v němž lituje pohrom válečných, posti
hnuvších Halič a doufá, že lid všecky tyto
strasti trpělivě bude snášet a slibuje nejúčin
nější péči, která by brzy škody způsobené na
pravila.

Odvetná opatření. Francouzskými
nistr spravedlnosti Briand ustanovil, že výnos
o uzavření rakousko-uherských a německých
firem ve Francii a o zabavení jejich majetku
má se rozšířiti i na všecky ve Francii bydlící,
obchod neprovozující Rakušany, Uhry a Němce.
Podobné nařízení vydáno v Rusku a v Anglii.
Vedle toho nařízeno v Auglii policii, aby vše
chny Rakušany, Uhry a Němce, kteří jsou ve
stáří vojenskou službou povinném, zatkla a pře
dala vojenským úřadům. Naproti tomu vydáno
jest v naší říšicísařské nařízení o odvetných
opatřeních v oboru právním a hospodářském
za válečných dob. V $ 1. císařského nařízení
zmocňuje se vláda vydati na základě odvet
ného práva nařízení nebo opatření právuího a
hospodářského rázu o jednání vůči cizincům

Besidka.
Paprsek v mize.

Bylo před Dušičkami r. 1909. Malým hájem
kráčelo nuzně oděné děvče. Vlhký, chladný
vichr prudce dorážel na listnaté stromy, strhá
vaje roztřepané zhnědlé a-rudé listy jako cáry.
Plíseň hrobu páchla z té truchlé žně pozdního
podzimu. Děvče vyhrklo v pláč, svár vichru
zvýšil jeho trudnou náladu. »Co jenom řekne
maminka ?« zakvílely rty bolestně.

Za čtvré hodiny krůčkem loudavým vchá
zela dívka do vesnické menší chalupy, kde le
žela starší žena s tváří ubledlou. Zrakohoré
obrátil se s horečným svitem ke dveřím. »Tedy

jak? Neseš nějaké psaní? — Anebó aspoň jaousi zprávu od těch, kteří jsou jiš z Bosny
doma ?«

Dívce se stáhlo hrdlo; čtyři elsičky ovla
šily mladou tvář.

»Bože dobrotivý, potěš svou pokornou slu
žebnici«, eepiala chorá kostnaté ruce. »Skoro
všichni doma ve zdraví, jen ten můj nedává
o sobě vědět. A přece vojna není, jenom mobi
lisace, reservisti říkají, že se jim sle nevedlo.
Mně už, milé dítě, nio dobrého na světě nekyne;

a cizosemskýmpodnikům a učinilř opatření,
jitmiž.může se zabrániti přímému nebo nepří
méinu plnění závazků vůči nepřátelské cizině.

duem vyhlášky. Dále uveřejnila ©Wiener
Zeitung nařízení veškerého ministerstva o od
vetných opatřeních při pohledávkách a poža
davcíchpříslušníků nepřátelských států. Dále
nařízení veškerého ministerstva o vydání zá
kazu platit Velké Britanii a Francii. Konečně
nařizení veškerého ministerstva o střežení cizo
zemských podniků.

Ruská nabídka Italii. Ruskývel
vyslanec v Římě sdělil jménem cara italské
vládě, že všichni rakouští zajatci italské národ
nosti budou propuštěni, zaváže-li se italská
vláda, že je bude po celou dobu války střežiti,
aby se nemohli vrátit do rakousko uherské
armády. Minister. předseda italský Salandra
odpověděl, že dle italského vnitřního státního
práva každý Ital nebo cizinec, jenž vkročí na
italské území a nedopustil se žádného zločinu,
jest volný a že jeho svoboda nesmí býti ni
kterak zkrácena. — I ve Francii odsuzují tuto
ruskou nabídku. Italie jest přílišchytrá, než
aby nespatřovala v ruské nabídce léčku a po
rušila tak neutralitu.

Bojiště západní. Průplav isersko

kročili. Západně od průplavu yperského na
padlo vojsko německé nepřítele. Anglická
eskadra lodní, která se boje zúčastnila, byla
těžkou střelbou donucena k ústupu; tři lodi
zasaženy ranami. Donucení anglické eskadry
u Nieuportu k ústupu znamená velký úspěch
Němců, kteří nyní budou míti volnější cestu
po mořském pobřeží do Důnkirchenu. Cílem
německého postupu na belgickém pobřeží a na
pravém křídle jsou města Calais a Amiens.
Města Roulers a Poperinghe byla západně od
yperského průplavu Němci obsazena. Boje zuří
také v Horním Elsasku u Altkirchu a dle
všech známek chystají Němci velkou akci
proti Verdunu.

Jižní bojiště, PolnízbrojmistrPotiorek
27. t m. oznamuje, že srbsko-černohorské síly,
poražené na Romaňské planině, byly po čtyř
denním nepřetržitém pronásledování zatlačeny
u Višegradu a Goraždy za Driuu. Naše vojsko
ukořistilo při tom ve škole u Raustjenice
mnoho střeliva pro pěchotu a dělostřelectvo
a v bojích zadních vojů na Velikém Brdu
Vračevice dobylo strojních pušek a horských
děl. Východní Bosna jest tudíž až ke Drině
zase od nepřítele vyčištěna. — Téhož dne, kdy
Srbové a Černohorci byli zatlačění za Drinu,
ztečeny byly naším vojskem, stojícím v Srbsku,
dvě opevněné nepřátelské posice u Ravnje
v Mačvě a ukořistěny při tom 4strojní pušky,
600 ručnic a pum, jakož i mnoho nepřátel za
jato. — Nepřátelské dělostřelectvo na Lovčenu
a 40 francouzských a anglických lodí bombar
dovalo zase Kotor, avšak bez větších účinků.
Černohorský přístav byl zase 18. t. m. bombar
dován naším loďstvem. Zapálena skladiště a
zničena radiotelegrafická stanice.

Naproti tomu dva rakouské aeroplany
bombardovaly 22. t. m. černohorské posicena
Lovčenu a francouzskou dopravní loď v černo
horském přístavu Baru.

Na moři. Na žádost Anglie byla prý
uzavřena nová anglo-francouzsko-ruská ná
mořní smlouva, podle níž má vrchní velení
nad ruským loďstvem baltickým a černomoř
ským připadnouti Angličanům. Velká Britanie
se zároveň zavazuje, že loďstva tato sesílí
vlastními loďmi. Zároveň Rusko uzavřelos Ja
ponskem spojenectví ua 30let. — Od soboty
podporuje francouzské loďstvoseverní anglické
válečné lodi v jejich útoku na belgické po

čekám jenom, 00 zas nového Bůh na má bedra
vloží. Matka mi zemřela, když mi bylo třináct
let, tatínek se mi zabil v lese, zemřel nám Kar
líček tak záhy! Vlastní tatínek vám zemřel

ředčasně. Nový tatínek se o vás staral tak
děle — a nyní neríme, kde mu je konec.

A já — já se nemohu letos ani na hrobě
svých rodičů pomodlit, ulevit na hřbitově své
mu zármutku.c

»Ale, maminko«, zmužilo se děvče, »vždyť
jste sama říkala: Když jest nouze nejvyšší, po
mooc Boží nejbližší. Gusta přece něco vydělává,
máme se všichni rádi. Budu se modlit za vás
dvojnásobně .. .«

Znovu vrzly dvéře, přicházel Gusta. »sNo—
to byla dnes dřina, i při tom ostrém větru jsem
se celý zpotil. Ale za to přece budou nějaké
peníze na svátky. A — proč jste, matko, tolik
smutná? Vždyť ta vaše nemoc už přece poněkud
polevuje. Inu — já vím, takové zamlžené dni

Úsobí tísnivě. Ale i v těch šerých chvílích pro
Eleskne jasný paprsek. Ani byste neřekla, 00
jsem dnes zpozoroval. Jdu dnes z práce naší
zahrádkou — a najednou nastaré jabloni vidím
šest tak pěkných květů. Víte — na té, kterou
sázel váš tatínek jako chlapoo.«

břeží.— Anglie vypovědělaze Suesského prů
plavuv nepřátelské lodi, ktětb“se v PH
stavech průplavu zdržovaly, snad aby zabrá
nila, aby nebyly ukořistěny,Zároveň te tureckém
pobřeží Rudého moře zavedla strážní službu
několika křižáků. — Naproti tomu přístavní
prefektura turecká úředně sděluje, že lodi,

ve vzdálenosti nejméně :12 mil od pobřeží, aby
se vyhnuly nebezpečí, že narazí na podmořské
miny, jež se od svého upevnění utrhly. —

oceánu potápějíobchodní lodi nepřátelské tak
účinně, že anglicko-indický tisk domáhá se,
aby byla učiněna opatření pro bezpečnost
plavby do Iudie, jejíž úplné znemožnění čin
ností lodi »Emden« poškozuje indické národní
hospodářství. Indická obchodní statistika za
letošní září vykazuje vůči loňsku vážný úbytek,
což se přičítá především na vrub lodi »Emden«.
A Reuterova kancelář sděluje, že německý
parník .Krefeld« připlul k Teneriffé s muž
stvem 13 anglických parníků, které německý

k »Karlsruhe« potopil v Atlantickémoceáně.

A
Zásobil jste již svůj
M sklep uhlím? |

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kusové, kostky
i ořech za ceny nejlevnější.

Politický přehled.
Projev katol. poslanců na Mora

vě. Zemští a říšští poslanci strany katolicko
národní a křesť.sociální ve schůzi své dne 25.
t. m. v Brně usnesli se na projevu ku svým
stoupencům a všemu lidu Českému, v němž
připomínajíce památného hesla Palackého: »Kdy
by státu rakouského nebylo již ode dávna,
museli bychom vinteresu Evropy, ba humanity
samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil«
— ukazují, jak právě synové českého národa
přinášejí oběti na krvi a statcích pro zachová
ní říše. Poslanci povzbuzují lid k další věrnosti
a obětavosti a varují jej, aby se nedal másti
pokryteckými sliby, ani jakoukoliv provokací,
ani smýšlenými zprávami, obmyslně šířenými
nezodpovědnými živly, aby vzbuzena byla ne
důvěra a připravena půda cizím záměrům,
čímž by ovšem mohly býti menšeny krví získa
né zásluhy hrdinných českých vojínů. O budouc
nost našeho národa přirozumném a cíle vědo
mém našem politickém postupu i v době míru
netřeba míti obav. Hleďte s důvěrou budouc
nosti vstříc, spoléhajíce s oddaností v prozře
telnost Boží, která řídí osudy národů a nedo
pustí, aby spravedlivá věc naše doznala pohro

»Tak — tam že jest nyní květ?« vyhrkla
nemocná s velikou účastí! »Taková prohnilá, zu
božená jabloň! Chytla se jí rakovina již před
pěti lety. Kdyby to nebyla památka na tatínka,
už bych ji byla dávno vykopala. Zdá se mi to
nemožné.«

»Hm — takový neduživý strom má své
rozmary«, poznamenával Gusta, »kvete nepra
videlně,jak se mu zlíbí.. «

»Ale mně je to přece podivné«, přetrhla
mu řeč matka. »Vždyť ten strom měl na jaře
květů plno — a teď znovu se hlásí k životu,
když se všecko v přírodě chystá k spánku. Ta
tínečku drahý, Vy mi posíláte pozdrav, posíláte
mi útěchu ve chvílích těžkých!«

„Můžete se sama přesvěděit. Zdvihnu Vám
s poduškou hlavu, podívejte se oknem.«

»Ba — trochu vidím, vidím. Ale víš 00,
hochu, přinesmi ty květy sem a dej do skle.

ničky. k na ně stále vidím.«
Bylo podivno, jak zbledlá tvář se zbarvila

ruměncem radosti, jak oči choré ženě náhle
zářily radostí. Když květy byly přineseny, hla

dila je pacientka a líbala jako děcko.
»A jak jsou krásné! Nijak snetvořené,

pěkně zarůžovělé jako na jaře.«



my. Bůh zachovej našeho císaře a krále Fran
tiška Josefa I.-a dopňej rozhodrého vítězátví
našemu vojsku, abychom se v době nejkratší
dočkali kýženého míru a mohli pak jako rovno
cenní členové říše pračovati k odčinění násled.
ků války a pro další rozkvět a rozvoj našeho

milého českého národa a celé vlasti. — V téže
schůzi našich katolic. poslanců podána zpráva
o zakročení ve Vídni ve prospěch rodin zálož
níků a domobranců do zbraně povolaných, o
zakročení ve prospěchnaší obecní samosprávy,
proti zdražování životních potřebatd. S plným
zadostiučiněním konstatováno povolanými či
niteli vyslovené uznání hrdinné statečnosti na
šich českých pluků. Nadhozené myšlenkyjistých
politiků o celní unii naší říše s Německem
odmítnuty jednak jako v nynější době nemíst
né, jednak jako odporující svrchovanosti naší
říše. Ku konci usneseno vyslati deputaci k mí
stodržitelství a vládě, která by jednak tlumočila
loyální smýšlení našeho lidu, jednak důrazně
se domáhala splnění různých oprávněných po
žadavků lidových.

Ministrem financí jmenovalcisař
dosavadního správce ministerstva financí dra
Augustina svobod. pána Engla.

Pruský sněm sešel se 22. tohoto měs.
v Berlíně. Schůze zúčastnili se i poslanci po
volaní do boje a jimž k této schůzi dána do
volená. Sněmovna vyřídila jednomyslně ve
všech třech čteních předlohu o úvěru půldruhé
miliardy marek. Rovněž schválena bez debaty
předloha o nařízení, týkajícím se zjednodušení
řízení vyvlastňovacího, aby se co nejrychleji
mohly vzdělati pusté rozlohy v Braniborsku,
Pomořanech, Šlesviku, Hanoversku a Westfal
sku, čímž by o hodně přibylo říši zemědělských
produktů. Předseda sněmu hrabě Schwerin
Lówitz za hlučné pochvaly celé sněmovny
konstatoval, že je celý národ úplně svorný v
nezlomné vůli vytrvati v této válce až k úpl
nému dosažení svého cíle a válku tu bezohled
ně vybojovati. Před dosažením tohoto cíle ne.
bude národ německý nikdy chtíti míru! —
Poslaneckou sněmovnou přijaté předlohy schvá
lila téhož dne i panská sněmovna.

Italie-Albanii. Italskávláda poslala
najednou několik lodí do Valony. Úředně pak
se vysvětluje, že čin tento neznamená obsazení
Valony. Italie, sledujíc pevné a všeobecně zná
mé směry své politiky, chce jen zabezpečení
svých zájmůa zakročuje prý také z citů lid
skosti, jež vyvolává místní situace. Valona,
která je přeplněna mahomedánskými uprchlíky
bez přístřeší a potravy, je ohrožena Epiroťany.
V celé Albanii až na Drač, kde pořádek udělal
Essad paša, je anarchie.

Z dopisu pol..ího kněze.
Dnes jsem už nucen psáti jenom tužkou. Ne

dostává se mi náhodou péra a inkoustu. Psal jsem
z dřívějšího bojiště domů na papíře od tabáku a
také — náhodou — došel ten neobyčejný lístek
svého adresáta.

V předešlém dopise jsem psal o pohřbívání.
Vylíčím takový vojenský pohřeb. Pohřbívací pa
trola rozdělí se na několik oddílů, každý je určen
k prozkoumání určité části bitevního pole. Hledají
se nirtví a ranění. Jest třeba prohledati každé mí
stečko, zvláště nejskrytější, tam obyčejně někte
rý se nalezne. Těžce ranění totiž — abych užil
nejpřípadnějšího slova — zalezou jako postřelení
zajíci, aby co nejméně jich bylo viděti. V pasece
někde v lese trním se přikryjí, stopy cestičky, kte
rou učinili, zakryjí rákosím. Své poslední lůžko
tak upraví, aby co nejméně okolojdoucím bylo
nápadným. Raněným lékař ihned poskytne pomo
ci. Připravený vůz je zaveze na bezpečné místo.
A Ů—>> l

I děvče bylo hned veselejší. K večeru však
se nemocné přitížilo. Přišla sousedka Vránová,
přinesla občerstvení a těšila. »Milá dušičko,
právě proto, že jste nemooná, včel se Vám tak
chmurné mátohy na mysl. Zdravá žena by se
tolik o muže nebála.«

»Ale kdyby jen psal! Dva měsíce ani slechu!
Ty, Gusto, zítra je Všech Svatých, stejně půjdeš
do města. Ať se tam na poště i jinde přeptáš;
jsi starší než Terezka, lépe všecko vyřídíš «

Ráno ulebla na stráně silná mlha, kterou
nem tam prokmitaly vzpřímené žluté květy jako
svíce na hrobech. Gustův obličej byl při návratu
rozpačitý. Ale hoch přece se snažil těšit

»Já už jsem připravena na všecko«, zvolna
odpovídala matka. »Utěchou jsou mi modlitby
a ty květy, krásné květy. Zveli mne tak ta
tíček k sobě, nesmím se tomu tklivému, tajem
nému hlasu zoufale brániti.«

Večer ozvaly se v síni těžké kroky. Gusta
otevřel a vyjekl s velikou radostí: »Jemine, ta
tínek, tatínek!«

Matka vzdychla několikrát prudce, opřela
se vší silou o podušku a vytřeštěně zírala ku
dveřím. A dpravdu! Před ní stál vyhublý muž
ve vojenském šatu a usmíval se vítězně. »Teda
přece, teda přece!« proklouzlo ohvějícímise rty

-=

Mrtví snášejí se. na nosítkách na místa taková,
kde byvykopaný rob nejměněbyl vystaven zne
uctění nebo zničení. Hrob kópe'u césty na kraji
polé, na Krajilesa, narozcestí sbor plonérů. Pro
každého vojína je stanoven vojenskými předplšy
hrob 2 m dlouhý, 2 m hluboký a 1.30.m Široký.
Je-li do jednoho hrobu pochováno více těl, je šíř
ka hrobu tolikrát 1.30 m, kolik vojínů tam pocho
v

a zjistiti smrt. Padlému vojínovi odejmou se cen
né věci a legitimační lístek. Dopisy se mu nechají.
Neodeslaný posud dopis pošle se adresátovi. Při
pisoval jsem tam datum a místo jeho pohřbu, aby
pozůstalí věděli, kde asi leží jejich miláček. Mrtvý
se nesvléká. Zabalí se. do plátna ze stanu a dva
vojíni ho podají jiným dvěma stojícím v hrobě,
kteří ho uloží k věčnému odpočinku. Potom pří
tomný kněz se modlí pohřební modlitby, zrovna
takové jako u nás na hřbitově. Mána sobě štólu.
Všechny věci potřebné k sv. zaopatřování i k
pohřbu nese v příruční tašce. Potřeby ku mši sv.
uloženy jsou v polní kapli. Jest to bedna kovem
pobitá, která velmi účelně je zařízena. Byl jsem
překvapen tou úpravou. Rozevře se a je z níol
tář. Víko rozevřené tvoří pozadí oltáře, na němž
připevněny jsou tabulky mešní a svíce. Kříž stojí
nahoře. Pro každou věc je zvláštní určité místečko
a třeba dobře dávati pozor, aby kurát všecky věci
na poprvé dobře umístil. Jinak víka neuzavře. Jsou
tam dvě rochety, dvě alby, kalich, monstrance,
ciboř atd. Zkrátka všechno, co potřebuje se ku
mši sv. a podávání Eucharistie.

Okolostojící vojíni vzdají čest mrtvému kama
rádovi sejmutím čepic. Na zasypaný hrob postaví
se -kříž, kde jsou napsána jména odpočívajících v
hrobě a datum jejich pohřbu. K tesání křížů jsou
ustanovení zvláště dva vojínové. A tak ta práce
koná se od jednoho hrobu k druhému. S mrtvými
se zachází co nejuctivěji a nejšetrněji. Zneuctění
mrtvých by se vojensky velice přísně 'trestalo.

Ať odpočívají v pokoji ti naši udatní vojínové!
Polní kněz p. pl. 21.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo S r. 0.

wHradoiKrál.. Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Výstraha podvodným
-—ehvářům.

Okresní hejtmanství německo-brodské ob
jednalo v erpnu na rozkaz vojenského velitelství
v Litoměřicích pro vojsko veliké množství mouky
pšeničné u 4lletého velkoobchodníka a velko
mlynáře Bedřicha Rotha. Dodavatel počínal si
chytře. První dvě dodávky, aby vzbudil důvěru,
vypravil do Pardubic úplně bezvadné. Roth si
myslil, že nyní bdělost příslušného úřadu ochabne.
Po třetí totiž zaslal Roth 10. srpna 135 pytlů
pšeničné mouky po 75 kg v ceně 4001 K 40h.
Leč bdělý akcesista Brassa a domobraneo (mly
nářeký pomocník) Róssler zjistili, že zásilka ob
sahuje mouku ztuchlou.

Teď se ukázalo, jak velikou kuráž dovede
podvodný dodavatel vyvinouti. Když totiž byl
Roth vyzván, aby si mouku vzal zpět, odpo
roval; prý nechť se mu zaplatí, protože jest
mouka dobrá. Leč vojenské úřady daly mouku
odborně prozkoumati. Zjištěno. že mruka jest
hořká a že chléb z ní pečený jest zdraví lid
akému nebezpečný. Rothův stárek Fr. Macha

(O
nemocné. Překvapení bylo pro n: přítiš veliké,
Vztahujíocruce k muži, klesla polou v mdlobách
na podušku.

pVidíš, matko, přece mne Bůh chránil.
Uhnal jsem si nemoc tím, že jsem se při ovi
čení vyznamenal,- zachránil jsem Život dvěma
tonoucím kamarádům. Nechtěl jsem Tě lekati
zprávou, že jsem si k vůli nachlazení dl-uho
poležel. Ale teď jsem už tedy v plném zdraví.«

»Ale proč přicházíš ve vojenské uniformě?
Byle jen kaprálem — a teď najednou tři hvěz
dičky a k tomu na výložkách ještě ty ž'uté
prýmky!?«

»lnu povýšili mne za statečnost. Pr t. už
v těch šatech zůstanu. A teď bude po vší nouzi.
Stejně máme chalupu hodně prodluženou.Nyní
si odpočiň, musíš se občerstvit a klidně se vy
spat. Zítra Ti všecko podrobně vysvětlím. Bylo
by pro Tebe dlouhé poslouchání najednou moc.e

»Ale zítra se pomodli s dětmi vrouoně
na hrobě mých rodičů za mne«, přikazovala žena
»Podívej se, jak mi tatínek připomněl právě před
Dušičkami tu povinnost.« A žena začala vy
světlovati o jabloňovém květu.

»Odpočiň si, drahá, odpočiň! Věru, mne
samého to velice zajímá. A tohle že byl pozdrav
z hrobu? Spiš se mí zdá, že ten -květ poslalo

rovský sám domlouval Rothovi, aby si neškodil
a Valrmosku zpět;ulekl se vážných hásledků
odporu. Ale ova oposice byla houževnatá.
Ptoto Macharovský učinil na hejtmanství trestní
oznámení, že do mouky nové byla přímíchána
mouka loňská, která ztyrdla na kámen, byla
rozbita kladivy a znovu semleta. Na to byli
zatčení: Rotb, Macharovský, cestující Rothův
Bažant a skladník Freund. O

Dne 22.října nato došlo k přelíčeníproti
zatěeným u krajského soudu v Kutné Hořepřed
výminečným šestičlenným senátem. Obžaloba:
im kladla za vinu zločin podvodu a falšování.
šichni obžalovaní prohlašovali, že jsou nevinni.

Zvláště Roth odvážil se hájiti tím, že prý učinil

jenomto, co mu Ba nařídilo,smísil70 kg pfoní mouky s 50kg bílé mouky.Ztvrdlou:
mouku nepovažoval za zkaženou. (Ále sám jí
nepožíval ani nevyslovil přání, aby mu zní byl
pečen chléb do žaláře.) Prý jest to vůbeo ob
vyklé, že se ztvrdlá mouka znovu rozemele a
smíchá s moukou lepší, tato směs prý není
zdraví lidskému nebezpečná. Freund a Bažant
prohlásili, že o zkažené mouce nevěděli, že sice
mouku dali na rozkaz Rothův rozemleti, ale
jinak neměli s dodávkou co činiti. Macharovský
prohlásil, že šéf věděl, že jest mouka zkažená.
Když to Rothovi hlásil, odbyl ho tento: »Dáme
do toho něco lepšího a bude dobrá.« Roth tento
výrok popíral. Srědek MUDr. Vinceno Černo
horský vypověděl, že mouka zapáchá, řadajiných
svědků vypovídala totéž. Zkrátka Roth již čichem
se mohl přesvědčiti, zda ta mouka se hodí pro
vojíny hájící stát v těžkém boji. Potom na zá
kladě přečtených znaleckých nálezů prohlásili
vrchní inspektor Friml a profesor Formánek,
že mouka byla naprosto zkažená, k požívání ne
způsobilá a zdraví lidskému škodlivá ve značné
míře. Nato soudní znalci pronesli souhlasný po
sudek, že mouka jest zdraví lidskému nebez
pečná, poněvadž požití této mouky mohlo způ
sobiti katarh střevní a žaludeční. Naotázku ob
hájce dra Stránského, považuje-li soudní znalec
primář MUDr. Jáger střevní katarh za onemoc
nění těžké, vyjádřil se tento, že onemocnění
katarhem žaludečním samo 0 sobě jest těžké,
ale záleží při tom na tělesné konstrukci a zdat
nosti jednotlivce.

Obhájci snažili se druhého dne velice
obratným způsobem obžalované očistiti. Zvláště
dr. Stránský pronesl řeč velice promyšlenou.
Soudní dvůr odebral se po té k poradě, která
trvala půldruhé hodiny. Pak byl vynesen roz

súdek, kterýmbyl th uznán vinným vevšech směrech obžaloby; souduznal,že

podvodu, zločinu proti zákonu o fal
Šování potravin a přečinu $ 4 olsař
ského nařízení letošního roku. Odsouzen
do těžkého osmnáotiměsíčního žaláře, zostřeného
čtvrtletním postem, k pokutě 5000 K (v případě
nedobytnosti k dvouměsíčnímu žaláři) a k ná
hradě soudních útrat. Všichni spoluobžalovaní,
z nichž Bažant a Macharovský byli skoro dva
měsíce ve vazbě, byli obžaloby ve všech smě
rech sproštěni. Na návrh svého obhájce dra. Vla
sáka byl pak Roth propuštěn z vazby pod slibem,
že bez oznámení soudu se z Německého Brodu
nevzdálí.

»Venkov« sděluje: vV Rakousku dostalo
několik obilních firem dovolení vyvátet obilí do
Německa. Každé takové dovolení bylo však tak
využito, že z celých širokých okolních krajů
valila se ata a sta vagonů obilí. Obchodník,
mající povolení k vývozu, najal si celá procesí
agentů, kteří v několika dnech nakoupili tolik

přímo nebe jako předzvěst lepších časů. Příroda
tu promluvila, žeiv chmurném podzimu leckde
vypučí květy jara, že aspoň někde ještě jest
zbytek vláhy jarní, že i v srdci stíženém vleklou
chorobou v ponurých dnech dušičkových může
zajásati píseň skřivánčí.«

»Pravda, tys byl vždycky takový filosof«,
odpověděla žena, »škoda, žes mohl pro ohudobu
jen dvě léta studovati. Z Tebe by byl velký pán.
Když tak všecko v přírodě zmíralo, již jsem se
na emrt připravovala taky sama. Ale ten květ
byl balsámem na mou bolest, vzkřísil nepocho
pitelným způsobem mou naději. I když teď

»Nu vidíš, bez vůle Boží ani vlas s hlavy
nespadne. Nebesa všecko řídila k dobrému.
A mám-li trochu toho vtipu, budu ho moci vy
užiti v novém postavení líp než posud.«

Na Dušičky slunce vstávalo v nádherném
lesku, půvabné červánky se rozlévaly do veliké
šíře, sluneční jas přezářil na hřbitově všecka

světla umělá, že sotva plápol jejich bylo viděti.Na jednom hrobě plápolaly tři svíčky, u nichž
klečel vojín s jinochem a děvčetem. V čelo
hrobu vetknuta kytice, v jejímž středu se skvěl
sněžný, narůžovělý květ jabloňový.



poručíkem ppl. č. 56, Bernard nadporučíkem pev
nostního dělostřeleckého praporu čís. 8, Svatoslav
poručíkem ppl. č. 56 a Vlastimil byl právě jme
nován praporčíkem.

Styk s úřady v Německu. V >N. Freie Presse«
píše R. Goldmann o náladě a poměrech v Berllně
za války. Zajímavý je odstavec o styku novinářů
s úřady. >Noviny ovšem pociťují výjimečné pomě
ry těžce, píše citovaný list. Censura je přísná, ale
není malicherná a drží se v mezích vojenských zá
jmů. Zajímavé jsou konference, které se konají v
parlamentě denně mezi zástupci novin a vojen
ských úřadů s vládou. Je to malý parlament, je
muž předsedá náčelník tiskové kanceláře námoř
ního úřadu Lóhlein. Zde se novinám sdělují zprá
vy, které před zahájením konference právě došly,
novináři dávají vládním zástupcům dotazy i pod
něty, které se ochotně přijímají. Často dávají se
Žurnalistům i velmi důležité důvěrné zprávy a ni
kdy takové důvěrnosti nebylo zneužito. Důvěrné
jsou zejména výklady o válečné situaci, které po
dává důstojník generálního štábu major Deutel
moser a lze si představiti pozornost, s jakou jsou
slyšeny. Tento styk novin s oficielními místy se
osvědčil znamenitě.« .

světové války. Anglický »Economice vypočítává, že Německo vydá denněna
válku 44 milionů, Rusko 42, Rakousko a Francie

"po 32 mil. — Nyní uvažme, jak tedy vlastně
konfiskace církevního majetku Francii prospěla.
Zednáři tvrdili, že se získá z vyvlastnění pro

opak však vyždímány z lidu větší peníze na
veliké zbrojení. Ale ani stát mnoho z konfiskace
nezískal, protože mnoho milionů zmizelo v be
zedných kapsách emluvených francouzských
úředníků a úplatných redaktorů, kteří zlodějství
kryli zamlčováním a ohytráckým vysekáváním
podvodníků. Několik dní francouzského nešťastně
vedeného boje pohltí všecko to, z čeho se měl
zjednati dle zednářských bezoharakterních slibů
trvalý blahobyt lidový. Francie proti Německu
a Rakousku jest na tom za války o to hůře,
že vypudila mnoho obětavého řeholniotva,které
tak úspěšně nyní pracuje v krajích mimofran
couzských na zmírnění svízelů. Ti, kteří velice
lacino ve Francii koupili církevní budovy pro
avé kšefty, mají kapsy zapiaty, vzpírají se znač

nějším obětem. A že byly vypuseny řeholnice,strádají spousty francouzských raněných, protože
se nedostává ošetřovatelek opravdu obětavých.
Stát francouzský konfiskací oírkevního majetku
sekl do vlastního masa, cožse jeví zvláštěv ny
nějším pohnutém čase, kdy se činí nároky na
obětavost vrstev všech..

Sociální demokrat a král. Vůdce soc.
demokratů belgických, známý milionář Van
der Velde dostal se jako ministr do koaličního
kabinetu. Redaktorovi »Tempsu« řekl Van der
Velde v Haagu: Král Albert vede si velikolepě.
Aby Němci podrželi si Belgii, jest nemožné,
byl by to velmi nebezpečný dar. Mám za to,
že válku provedeme až do zničení pruského
militarismu.

63.000 kněží na bojišti. Dle odhadu va
tikánského jest dosud na 65.000 katolických
kněží při armádách, hlavně belgické, franc. a
rakouské. Ponejvíce jsou v nemocnicích a při
duchovní správě. S nimi jest sedm biskupů.
Počet kněží, kteří musí sloužiti ve vojště ozbro
jeni, není přesně znám; nedávno bylo sděleno,
Žo ve francouzské armádě jest jich 25 tisíc.

Zase dva šlechtici padli na válečném
oli. Na severním bojišti padl za výzvědné jízdy

Norbert hrabě Kinský. — Na témž bojišti za
hynul jako ordonanční důstojník dědičný prino
JUDr. Josef Ferdinand Lobkovic, nejstarší syn
-bývalého nejv. zem. maršálka, který se nalézá
na poli válečném jako plukovník.

Scéna z bojiště. Píše nám polní kurát:
"Setkal jsem se na své cestě na bojiště se dvěma
ženami. Jely ku svým mužům nemocným do
Krakova. Stěžovaly si, jak jsou opuštěny a jaké
starosti mají, jsouce samy bez hlavy rodiny.
Těšil jsem je, že jim tu starost všechnu tielo
kráte nahradí jich mužové, až se z vojny vrátí;
to že budou jiní lidé: věrní manželé, pečliví
otoové, starostlivé hlavy rodiny. A v pravdě!

Zažil jsem na bojištiscény, kterých vypovědětinelze. Nejdojímavější byly ty vzpomínky na
domov, ženu a děti. Byl raněn vojín do žaludku.
"Věděl,že rána je smrtelná »Sedněte si, velebný
pane, ke mně«, pravil mi. Usedl jsem. »Blíže,
"zde k hlavě mojí«, dopověděl. — Usednu. —
Začal na sebe žalovati: »Jaký že jsem to byl
muž nepoctivý a nemužný! Týral jsem svou
ženu, bil jsem ji, nevěrou jsem jí ubližoval.
Byl jsem špatným mužem, opíjel jsem se, peníze

jsem utrácel a děti měly hlad. V karbanu jsem
to prohrál. Velebný pane, byl jsem špatným otcem.
Nestaral jsem se o děti, ženě jsem výchovu po
nechával. Učil jsem je věcem, co ani staří lidé
nemají mluviti. Velebný pane, prosím Věs, Vy

„jste kněz, Vy.to můžete učinit. Jděte k mé ženě,
já umírám — řekněte to všecko na mne, po

vězte jí, že nyní vím, co. to dobrá ženaje žeji prosím za odpuštění Vezměte moje děti, za

mne je uje povězle jim, že nyní je mámtak rád!« A doložil jsem těm dvěma ženám:
»Vám se vrálí z vojny mužové celí, mužové
charakterní, kteří si budou vážit Vás i rodinných
krbů. Budete míti dobré manžely, dobré otce
a dobré hlavy rodiny. Jeden starý hejtman
pravil: »Vrátí se lidstvu charakternost, které
dnes ve srětě už nebylo.« Tedy světlé paprsk
probleskují i velikými stíny. — Pol. kněz, p. pl. 21.

Obrat názorů theoretikových za války.
»Naše Slovo« sděluje: Bývalý sociálně demo
kratický badenský poslanec Fendrichuveřejnil
v časopise »Der Krieg« článek o mobilisaci,
v němž praví také: Naše děti a děti našich dětí

mechanismus naší vojenské moci ukázal se jen
součástí onoho svatého řádu, který od B. Sohil
lera byl nazván děckem nebes. Moc sama to
nepůsobí, ale bez ní není vítězství. Pořádek
sám to také nevytrhne, ale bez něho je vše
ztraceno ... A ještě jedno: vlévá doma zů
stavším radost a úlevu. Teď bylo na ulicích
vidět, kam přicházely ty miliony a miliardy,
jež byly ve vojenských předlohách rok co rok
požadovány. Tu kráčelo naše tělo, naše krev,
dobře oděny, dobře obuty, dobře vyzbrojeny.
A také ti, kteří pronesli mnohé ostré slovo proti
nikdy nespokojenému vojenství, děkují nyní
tajně Bohu, že všeoko bylo proti jejich vůli na
říšském sněmu povoleno. Neboť kde bychom
dnes byli?« »Leipziger N. N.« dodávají k tomu,

že Sha vých soc. demokratů je nyal v Německumnoho.

ZÁLOŽNA
Janské náměstí č. 168.

Vkladynaknižky|| "0
Se vkladystřádankovéZbJe p VN
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
sedledohodya vypláceljíse z těchtovkladůob

nosy bez obmezení moratoria.

Zase 500. dem. slídění v kněžské tobolce.
>Rovnost« opsala z vídeňského rudého tisku obvi
nění, že arcibiskup olomoucký zachoval se velmi
nekavalirsky k mobilisovaným svým úředníkům
a zřízencům. Rodinám ženatých dává prý vypláceti
jen polovinu platu, svobodným, třebas většinou
mají své matky nebo sestry jako hospodyně, za
stavil prý úplně plat. Jiní menší velkostatkáři za
chovali prý se daleko humáněji. — K této lokál
ce píše »Našinec<: »Na statcích kníž.-arcibiskup
ských je 135 úředníků a něco přes 300 zřízenců.
Z úředníků bylo povoláno k vojsku 37, ze zřízenců
dosud 107. Ti, kteří byli povoláni ke službě vo
jenské, zvláště ze zřízenců, musejí býti nahrazeni
silami novými nezbytně. Úředníci a zřízenci že
natí, kteří byli povoláni k vojsku, obdrželi plat za
měsíc, ve kterém byli povoláni, a obdrží rovněž
celý plat za měsíc, ve kterém se do služby vrátí.
V ostatní měsíce obdrží jejich ženy celý nezten
čený deputát, dříví, byt, užitek s pole, sypané,
bezplatné lékařské ošetřování a jiné výhody, a k
tomu polovici hotového platu, který muž dostával.
Úředníci svobodní jsou adjunkti a praktikanti, kte
ří, byvše jednoročními dobrovolníky, jsou nyní
buď důstojníky anebo aspiranty a mají vyšší vo
jenský plat než bylo jejich služné. Asi tři z úřed
níků svobodných, kteří důstojnických zkoušek ne
složili, mají nyní ve službě vojenské postavení ne
výhodné. Těmto však dostalo se podpory a do
stane se, pokud o ni zažádají. Na statcích arcibis
kupských je postavení mobilisovaných úředníků a
zřízenců při nejmenším výhodnější než u úředníků
státních, kteří nastoupili službu vojenskou. Že ten
neb onen velkostatkář ponechal svým zřízencům
k vojsku povolaným celý plat, není divu. Jedná se
u něho o jednoho, dva nebo tři zřízence. Na kníž.
arcibiskupských statcích jedná se doposud o 144
zřízenců, jejichž zastupování stojí měsíčně, počí
táme-li na jednoho zástupce jen Z K, 8640 K.«

Z deště pod okap se dostalo kněžstvo,
když zavilí naši protivníci v roli humáních ka
zatelů se přesvědčili, že kněží opravdu podpo
rují Červený kříž ze všech sil. Štvavá individua
zvolila taktiku obrácenou ihned, jakmile lid po
znal, že jen lháři obviňují klórus a klášter
z malé obětavosti. Nyní totiž nepokojná indi
vidua prohlašují, že proto kněží tolik raněné
a pozůstalé podporují, že válka je dílem církve.
Poukazují na štvavé rozumování »Práva Lidu«
které bylo vytištěno v »Právu Lidu« na počátku
války. Následek bezcharakterních řádků jest ten,

Hkají: Ať dají kněží samí, kdýž ohtěli váloš. —

vělka dlouho trvala.« 
Koš ob ona »Čech«,to doslýTo oznamuje nekonfiskovaný
cháme také sami.. Komu tedy vlastně »Právo
Lidu« svým podskokem ublížilo? Píše jeden

kněz v »Čeohu«, že vyzval před časem svojeosadníky, aby přispěli pohořelýmna cizí osadě,
a dostal 150 K na č jedné z nejmenších a
nejchudších. Když letos prosil o příspěvky pro
Červený kříž, domníval se, že dostane ještě víc, .
a zatím dostal 19 K! Nevěděl, má-li plakat, nebo
se zlobit.

Již Písmo praví, že sv. Janu Křtiteli bylo
vytýkáno, še má zlého ducha, poněvadž se postil.
Přišel Kristus, kterému zase surová individua

vytýkala jídlo a pití. Farizeové vyžadovali na
ristu náznaky pro pouhou podívanou; když nevyhověl jejich rozmarům, vysmívali se. Ale

když činil zázraky užitečné, hned se strhl po-.
křik, že čimí divy pomocí Belzebuba, knížete
zlých duchů.

Zrovaa tak si počínají farizeové moderní.
Naše osvědčené logalita a humanita jest prohla
šována za známku, že kněží podporují militari
smus. Leč tytéš nepřátelské listy s úmyslem
štvavým široce líčí, jak některý kněz byl ztre
stán od vojsko rakouského za svou zradu, aniž
by připojily poznámku, že se jedná o kněze
pravoslavného.

Nelze vypověděti, jak obrovské nároky činí
nynější válečný čas na práci, obětavost a péči
kněžskou. A katolieký tisk má při tom všem
postavení nejtěžší. Z každého jeho informativ
ního slova — pokud jest dovoleno — spodní,
utajené proudy ždímají záminku k odsuzování,
kruhů katolických. V době tak vážné měla by
nastoupiti solidarita všeho občanstva, vzájemná
podpora všech měla by býti útěchou. Ale kormu
se vnitřní klid a opravdová prospěšná spolu

lehne nelíbí? Katolíci rozhodně roztržky nezaviňuj
Vhodná četba pro raněné. Zraněnýmevo

jínům mají se dodávati hlavně takové knihy,
které nervy uklidňují a duši povznášejí. Vždyť
i duševní nálada značně působí na průběh ne
moci. Jestliče tedy kněžstvo se předstihuje v do
bročinnosti, nechf také s dvojnásobnou horlivostí
vychází vstříc kulturním tužbám pacientů. Upo
zorňujeme, že málokterá kniha zjedná takovou
duševní harmonii jako »Následování Krista« od
sv. Tomáše. Kempenského. Jest to spis po Plsmu
sv. a Koranu na světě nejrozšířenější.Šám pro
slulý francouzský episovatel Anatole France (se
mita) nenalézá dosti slov k odporučení tohoto
malého, populárního spisu občanům všech ná
boženských. vyznání. Sv. Tomáš podrobnou ana
lysí lidského srdce a účelnou potěchou duší

nabyly správného názoru o účelu lidského žití
tisíce. zaujatců, kteří se dávají voditi od živlů
protikřestanských. Úvahy velikého mystikajsou
nejlepším lékem pro rány duševní Kdo takovou
knihu pacientovi poskytne, učiní mu větší do
brodiní než velikým peněžitým darem. Upo
zorňujeme na to zvláště proto, že protivníci
křesťanského názoru světového se namáhají, aby
pacienty zaplavili četbou štvavou — jak nám
bylo z několika míst sděleno. Tedy pozor! Doba
nutí kněze, aby i pro nynější nemocnice vo
senské zvýšili svou péči pastýřskou, aby po
okytli vhodnou, uklidňující četbou balsám na
vhoré duše a včasnou knižní pomocí paralyso
jali neblahý vliv odpůrců.

Národohospodářská hlídka.
Vklady českých spořitelen v září. Více

vybráno než vloženo v 60 českých spořitelnách
v Čechách o 410.570 K, v 29 spořitelnách na
Moravě o 33.548 K, a v epořitelně ve Slezsku
o 120.777 korun; naproti tomu bylo v 16 spo
řitelnách o 145753 K více vloženo, takže ve
106 spořitelnách v Čechách,na Moravě a ve
Slezsku výplaty v září převyšovaly vklady o
419.142 K. Zůstatek vkladů v těchto spořitelnách
koncem září činil 723,111.999 K.

Úvěrová pomoc maloživnostnictvu. V záj
mu opatření osobního úvěru maloživnostníkům,
kteří nemají žádného spojení s bankou, vydalo
ministerstvo vnitra zvláštní výnos ku všem
spořitelnám, v němž slibuje -větší dotaci těm
ústavům, které umožní na širším podkladě po
skytování osobního úvěru. Výnos je ze dne 7.
t. m. a uvádí, že v nynější válečné době mohly
by spořitelny (asi také záložny) bez jakékoli
újmy svých vkladatelů mnohé v okamžité tísni
se nalézající malé živnostníky před zkázou za
chrániti poskytnutím přiměřeného osobního ú
věru. Ministerstvo poskytne spořitelnám, které
se schválením dohlédacich úřadů zřídi oddělení
pro osobní úvěr zvýšenou dotací, pokud nezá
vazné fondy k účeli tomuto nestačí. Schválení
těchto dotací provedeno budiž u zemské správy
dodatečně. Spořitelny, která oddělení pro osobní
úvěr dosud nemají, mohou je beze všech for
malit ihned zříditi a potřebné schválení a změnu
stanov dodatečně sl opatřiti. ©



V zájmu udržení a šíření chovu doby
Nepostiví obchodníci dobytkem rolníkům k
více jich manželkám namlouvají,že budou nucení

malou cenu vojenské správě přenecháti.— C. k.
místodržitelství poznamenává, že obavy
postrádajíkaždého podkladu, neboťjednak|

poměrypicní v celézemipřízněvy,)jednakppoklad, že vojenská správa mohla by doby
majitelům bez zaplacení přiměřeného odškod
ného odebrati, jest nesprávný, a o.k. místodrži
telství žádá o oznámení takovýchto rozšiřova
telů, aby mohli býti po zásluze potrestáni. Dále

se upozorňuje, že vzhledem k cenám domácího

obyvatelstva, chovem dobytka se zabývajícího,
aby chov v největší míře udržovalo
a rozšiřovalo, čímžtéž i aprovisaceměsta
vojska bude zajištěna.

Zprávy organisační
-© spolkové.

Porada o uzavírání sňatku s Vvojínem,udělovaná
ústně v sekretariátu české strany křesťansko-sociální
v Praze IJ., Spálená ul. č. 15, neminula se s výsledkem.
Dosud dán návod 76 nevěstám, 20 příbuzným snouben
ců a 48 ženichůám vojínům. Někteří vojínové dotazovali
se i písemně z pole, ba i z mofe. Bohužel, musely býti
písemné informace hned po prvním týdnu vyloučeny,
což v novinách bylo ohlášeno; písemně by se mohlo ra
diti jen, kdyby bylo dostatek sil. Vyžadujeť ústní po
rada dosti času, což teprve písemná. Již řada nevěst
s vřelými díky oznámila, že sňatek jest šťastně uza
vřen. — Nyní, kdy jest ohlášeno další povolání i star
ších ročníků 'domobranců nevojínů, by měli našinci, zvlá
ště předáci organisací a spolků našich, raditi všem snou
bencům i z jiného táboru k rychlému uzavření sňatku.
Kde jsou rozvedení nebo nesvorní rozešlt manželé, tam
jemně nabádejte k jich opětnému spojení. Snad nynější
těžké doby obměkčí tvrdá nebo rozhněvaná srdce, u
smíří uraženou duši. Kde jsou konkubináty, tam lásky
plně povzbuzujte a pomáhejte k uzavření řádného sňat
ku. Veledůstojné duchovenstvo jistě rádo uvidí takovou
záslužnou činnost naších stoupenců a zajisté ochotně
im poradí, jak by měli v obtížných případech postupo
vatl A též občanské úřady půjdou jistě vstříc takto pů
sobícím našincům. Vždyť manželství jest podmínkou
spořádané rodiny a spořádaná rodina jest nejbezpeč
nějším základem spořádané společnosti. Tož s chutí k
této základní sociální činnosti. Katolické panf jistě ne
zůstanou nečinny!

Na raněné vojny zaslali Zomekému svazu Orla v
Hradci Králové další příspěvky: Orel Velká Poříč 10 K,
dívky Klenské 2.17 K, Všeoďborové sdruž. a Sv.-Václav
ská jednota Velká Poříč 10 K, J. Darebník, Hradec Kr.
2 K, Jan Hauf, Hradec Kr. 7.50 K, ze sbírky z posvícen
ské mše sv. Velká Poříč 10 K, občané z Rozkoš a Hlu

"ku 4 K. — Prosíme zdvořile o hojné sbírky pro raněné
vojíny a zvláště žádáme, aby naše katolické organisace
přičinily se o svátku Všech Svatých a Dušiček, aby
všude u hřbitovních vrat se vybíralo a mohly se znač
ným výtěžkem vykázati. Každé jednotlivé místo v se
znamu sbírek uvedeme. V místech, kde nejsou katol.

spolky, prosíme, aby se sbírek ujali jednotlivci. Zem
ský svaz přižme i klenoty, teplé prádlo, jakož | vše, co
vojáci potřebují. Doufáme, že naše katolické organisace,
jež se vždy a při každé dobročinnosti osvědčují, i tento
kráte co nejvíce vyniknou. Veškeré sbírky pošlete na
Zemský svaz Orla v Hradci Králové.

Vzor obětavosti. Zemský svaz Orla v Hradci Král.
obdržel od M. F. z Českého Brodu pro raněné vojíny
drahocermé náušnice s drahokamy a perlami a snubní

prsten po otci, válečníku z r. 1866. .

Církevní věstník.
Osobní. Jeho Exc. nejdp. biskup přijede do Hradce

zítra v sobotu. Na Dušičký po vykonání posvátných ob
řadů odjede.

Úmrtí. Dne 28. t. m. zemřel v Kostelci m. Orl za
sloužilý vdp. bisk. notář Josef Háusler. R „In p.!

Zlatého kněžského jubilea dožil se tohoto roku vdp.
Petr Čáp, čest. konsístorní rada, bisk. notář, bývalý
profesor na c. k. gymnasin v Litomyšli. Narodil se r.
1839 v Budějovicích a vysvěcen byl r. 1864. Pro svou
horlivost a otcovskou dobročinnost těšil se vřelé lásce
dlouhé legie litomyšlských studentů, kteří dosud na ně
ho vzpomínají s velkou vděčností. | Zasloužilý tento
hodnostář jest také obětavým poďporovatelem katolic
kého tisku. Přejeme srdečně ctihodnému kmetu, aby ho

spokojenosti zachoval!
Další příspěvky na Červený kříž a spolky ponrocné

zaslaly bisk. konsistoři v Hradci Králové vikariátní ú
řady: Rychnovský 319.46 K, Královéhradecký mimo mě
sto 319.40 K, Lanškrounský 15.50 K. Pardebický 164.16

Trutnovský 509.94 K, Litomyšlský 180 K, Broumovský
1307.08 K; farní úřady: v Heřmaní 26.24 K, v Jenšovi
cích 20.06 K, v Solnict 50 K, ve Všestarech 23.08 K, v

Libštátě 43 K.
Veřed. duchovemetvu. Prosíme, by P. T. pp. du

chovní nám oznamoval své ct. adresy, budou-ll si'přáti
zaslání nového dodatku k brevíři »Variationes in divino

officio recitando«, poštou za 2 |h. Složní list vždy při

rozestiáním,' což oznámtme v »Obnově«. Račte tedy

mftl strpení! — Družstevní kolhkupectví v Hradci Král.
Rychnovský vlkarlát. Ve čtvrtek dne 22. řijna Ko

mala se v rychnovském děkanském kostele rekolekce
vikariátního ktéru, jíž se přes krajně nepříznivé počasí
súčastnilo 18 kněží. Chrám Páně byl péčí vdp. děkana
Fr. Kubánka překrásně vyzdoben a elektricky ozářen.
O půl.2. hod. odp. byla vystavena Nejsv. svátost oltářní,
vykonány příslušné modlitby a uděleno vdp. děkanem
Kubánkem sv. požehnání. Po té proslovil vzácný. host,
vdp. P. Ant. Řehoř S. J. z Hradce Králové, brilantní,
originelní řeč, v níž mistrně srovnal věčnou lampus
kněžským srdcem. Jako věčná lampa jest umístěna ve
stínu okáře, tak také místo pro kněze jest v kostele ve
stínu tabernakula. Lampa jest dole uzavřena; i kněžské
srdce musl býti uzavřeno všemu, co jest nízké, pozem
ské, ano veliká propast má býti mezi knězem a svě
tem. Lampa má knot, který musí státi přímo. Také kněz
musí mítl přímý úmysl pracovat pro Krista a spásu
duší. Bůh má býti údělem kněžského našeho života. V
lampě jest olej lisovaný z oliv. Lis — toť strasti zkla
mání, černý nevděk, utrpení a kříže, na něž jest život
kněze bohat; vlévejme olej utrpení do lampy srdce své
ho! Lampa jest ze skla; z té příčiny jest třeba. největší
opatrnosti, aby se nerozbila. Kněz musí býti opatrným,
aby ta lampa srdce jeho neutrpěla pohromy na dráze
žívotní a aby sl zachoval srdce věrné svatým ideálům
novosvěcence, Lampa se časem zamaže a proto musí býti
očistěna, Při vší opatrnosti i kněz klesne,-a tu jest třeba
očistiti lampu kněžského srdce opravdovou lítostí a řád
nou sv. zpovědí. Konečně oleje v lampě ubývá ke cti a
chvále Boží. I života našeho ubývá. Kéž každý oka
mžik života kněžského hoří pro čest a chválu. Boží jako

ta lampe před oltářem! — Promhiva tato zanechala hu
boký dojem v' srdcích přítomných kněži, kteří vzdávají
vřelé díky slovutnému kazateli a prosí jet aby svou
skvostnou řeč uveřejniti ráčit v olomouckém časopise
»SS. Eucharistia«, čímž by se zajisté velice zavděčil

všem kněžím, kteří neměli ještě příležitosti naslouchati
výmluvným slovům nadšeného a Bohem nadaného řeč
níka. Po vřelé této řeči vykomati duchovní sv. zpověď.
Voláme za vdp. P. Ant. Řehořem: »Zaplať Bůh!« a »Na
brzkou shledanou!« .

Nový státní sekretář papeže Benedikta XV., kardi
nál Pietro Gasparri, narodil se r. 1852. Kardinálem je
od r. 1907. Proslul svým velkým dílem o kanonickém
právu. Je diplomat vehni obratný a zkušený.

Doporučení o právě vyšlých
publikacích:

Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.

sociologie
Str. 351. — Brož. K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart K 7

Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 470. -- Brož. K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 8

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá
díla a zasluhají rozšíření.

Dr. Jos. Hanuš,
prof. real. gymnasia,

Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství

v Mradci Králové, Adalbertinum.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady 26. října. Vzato bylo na vě
domí, že na zdejší žádost bude zřízeno ředitelstvím vá

kladny při filiálce Rakousko-uherské banky, a že čin
nost téhož v nejbližších dnech bude zahájena. — Na
vybídku c. k. okr. hejtmanství sdělí se se všemi majiteli
hostinců, že každé překročení stanovené policejní hodi
ny bude tímto úřadem přísně stíháno a to event i uza
vřením hostince. V sobotu a v neděli prodlužuje se pak
bodina policejní do 11 hod. 30 min. v noci, se zřetelem
pak na místní poměry ustanovuje se pro závod hotelie
ra p. Jaroslava Urbana policejní hodina výjimkou do 11
hod. 30 min. v noci vůbec, v sobotu a v neděli pak do
12 hodin v nocí, s tím, že tato policejní hodina platí

činiti, by se uchránil od cholery vzhledem k tomu,
1 do blízkého Josefova zajatými Rusy, tam internov
ným, cholera byla zavlečena. — C.-k. zemské finanč
ředitelství bylo požádáno, -by dalo vybí:ati 200 pre
obecní přirážku z vína c. k. berním úřadem.

Z Okresní komise pro péči o mládež v zastupit
okresu královéhradeckém. — Širší výbor komise kor
schůzí dne 16. října. Předseda konstatoval, že nesn
zemi válečnými byta činnost komise značně zadržer
jednak zájem veřejnosti odvrácen k jiným událostem
Jednak několik členů výboru odešlo za vojenskou p
vinností. (Jednatel komise, odb. uč. Vacek, byl ranět
Dále sděleno, že výbor ztrácí dobrého pracovníka p.
Chalupu, oficiála ber. úřadu, který odchází na nové p
sobiště do Jičína. Z vlastního jednání schůze budiž
vedeno: Potřebě zvýšené činnosti spolkové bude hi
děti spolek všemožně vyhověti, pokud mu finanční pr
středky dovolí. Důvěrníci spolku z jednotlivých ob
nechť věnují zvýšenou péči ochraně opuštěných dětí
v případech nutné a bezodkladné potřeby podejte ok
komisi své návrhy. Výbor prozkoumal zaslané mu ž:
dosti za podporu rodin ochrany potřebných a povo
několik stálých anebo okamžitých podpor. Usneser
urgovati ještě jednou žádost zaslaňou okr. komisí
zem. sir. fondu za udělení nezúročitelné půjčky k zak
žení: okresní sirotčí kolonie. V nynější době, kdy jedna
se bude o opatření četných sirotků po vojínech v bc

padlých, bude snad větší naděje na příznivé vyřízen
K opatření příjmů pro nezbytná vydání usneseno poř:
dati představení biografu ve prospěch spolku. Správ
místních biografů — jak v Grandhotelu tak na Stře
nici — vyšly žádostem za propůjčení ochotně vstří

Okresní komise pro péči o mládež v zastupitelské
okresu královéhradeckém pořádá dvě představení bic
grafu s vybraným programem a to v úterý 10. listopad
v Grandhotelu a za týden v úterý 17. listopadu n
Střelnici. Obě představení, jichž čístý výnos věnuje kc
mise na podporu nuzných a opuštěných dětí, doporučuj
komise blahovolné pozornosti nejširší veřejnosti.

Obecná kuchyně zahájí činnost svou 9, listopad
t. r. a začne vyvářeti a podávati obědy za obvyklou ce
nu každodenně mimo neděle a svátky. Jelikož obzvlášt
letos budou kladeny na Obecnou kuchyň veliké poža
davky, vyzývají se velectěné dámy zdejší, by ochotn
spolupůsobily v hodinách dopoledních při dohlídce a po
dávání jídel a za tím účelem súčastnily se valné hro
mady, jež odbývá se v pátek 27. listopadu o půl 5. hoc
odpolední v místnostech Obecné kuchyně, aneb přihlá
sily se laskavě k spolučinnosti u pí Růž. Jirotkové, před
sedkyně Obecné kuchyně.

Vyhláška o trhu, Upozorňuje se, že dle $ 10. tržníh:
řádu, platmého pro zdejší město, handlíři, překupníci:
hokynáři, ať jsou zdejší neb cizí, nesmějí- o trzích tý
denních pod přísným trestem potraviny na místo, kd
se prodává, dříve přivézti, aniž co z nich kupovati nel
o nich smlouvati, dokud první hodina trhu neuplynula
neb tato první hodina trhu jest předem pro zdejší kon
sumenty k nakupování ustanovena. Totéž má platnos
co do potravin tenkráte, když spadá trh týdenní s vý
ročním trhem. Mezi zdejší konsumenty v obilním trhi
patří pivovar, mlynáři, pekaři a krupaři; obchodníci o
bilní jsou vyloučeni. P. T. obecenstvo se žádá, by vi
svém prospěchu také samo spolupůsobilo, aby tenti
předpis byl zachováván. — Za starostu: J. Russ m. p

V zajetí. Polní kurát dp. Šeda a štábní lékař pai
MUDr. Fiša jšou v ruském zajetí v Semipalatinsku ns
sibiřské řece Irtyši. Píší, že jsou zdrávi. — „Reservn
poručik-p—Kuttehvascher-nacházi—se-—v--zajetív-Moskvě

Nové nádraží bude se stavěti na Slezském Před.
městí směrem od cihelny k šraňkům. Bude to práce
nouzová. Příslušná komise po shlédnutí místa již dals
svou aprobaci.

Bláto není veliké jen v Haliči. Letos konstatujeme
hojnou jeho úrodu i na městských dlaždicích. Přitlačení
koštěte nebo raději rozmnožení košťat by tu prospělo.

Dušlčková slavnost na Pouchově koná se letos tím
to pořadem: Na Všechny Svaté odpojedne ve 2 hod
růženec, po něm kázání a požehnání. V den Dušiček
ráno o půl 8. hod. mše sv. za zesnulé zpívaná; po ní
kázání, načež průvod na hřbitov občanský. Po návratu
»Salve«. Týž den odpoledne ve 2 hod. růženec, po něm
průvod na hřbitov vojenský. © Po návratu do kostela
»>Salve«.— Upozorňujeme návštěvníky hřbitova, že dni
tyto jsou dny lásky k našim v Pánu zesnulým; jistě,
kdo lásku má k mrtvým, chová ji i k pozůstalým. Ne
obyčejné lásky naší zasluhují naši vojáci, po případě
pozůstalí po nich. Proto v oba dny se svolením c. k.
hejtmanství a farního úřadu sbírají dívky červeným kří
žem označené a farním úřadem ustanovené milodary ve
prospěch Červeného kříže. Žádáme tudíž P. T. návštěv
níky našich hřbitovů jménem raněných vojínů o milo
dary, jež odvedeny budou Červenému kříži a voláme
za každý dárek již předem srdečné: »Zaplať Bůhl« .

Obrázek z válečného ruchu. Nikdy snad v míru ne
bylo viděti tolik zbožně klečících mužů a jinochů v ko
stele pouchovském, jako nyní v době války. Nikomu
z nás neupadne v zapomenutí obraz klečícího majora
Wagnera, jenž od oltáře k oltáři chodil prose Boha o
milost. jako by snad tušil, že nepřátelský granát učiní
konec zbožnému životu. Co raněných dochází v nedělt
do kostela! A jak vypravují! »Již vím, že je Bůh; já
vždy věřil,že je Bůh, ale teď jsem se o tom osobně
přesvědčil. Šestkrát byl jsem v ohni, natě, brambory,
nepřátelské kule, to vše Ktalo kolem, a já — díky Bo
hu — vyšel zdrávl« — »A já — pane faráři — jsem

!

řádkůl« —»Já jsem v nemoc



aa. o... o.. 0...2 U NUTS že
*níci v Hradci«, píše druhý a projevuje vděčnost M
"táři 1 kaplanu. A: poslední neděle! Kdo nebyl přítomen,

„ nevycítí. Ke zpovědí jdou tři jinoši. Se slzou v oku
praví: »Jdeme na vojmu a chceme se smířit s Bohemi«
A to sv. přijímání! Pláčí mládenci i jejich matky. Je ká
zání. Dp. kaplan rozbírá epištolu sv. Pavla, jež jme
nuje zbraně pravého křesťana. Obrací se v řeči k vo
jinám-rekrutům a připomíná jim jejich matky. A hoši
slibují, že modliti se budou a že-též častěji půjdou ke
Knížeti Pokoje — vrátí-li se jen. A kaplan končí slovy:
»K odchodu se blíží hodina, v ruce Boží vy se ode
vzdejte, s Bohem vám dává vaše otčinal< — A hoši jdou
k oltáři a prosí dp. kaplana, aby jim požehnal. A Hd?
Vida, kterak zbožným jinochům kněz čelo žehná a le
líbá, slzí zároveň a slibuje, že Boha prosit bude, aby
válka byla brzy šťastně skončena. — ave —

Chlumecn. Cidi. Odštěpný spolek Červené
ho kříže ustavil se pod předsednictvím pí Julie z Dré
gerů, choti majitele cukrovaru v Chlumci n. C. Tento

„uspořádal za vedení primáře okres. nemocnice p. MUDr.
Leopolda. Cibulky kurs pro ošetřovatelky pro případ po
třeby. Kursu sůčastnily se 33 frekventantky, mezi nimi
dámy a slečny z nejlepších kruhů společenských. Pro
raněné vojíny reservováno v okresní nemocnici 40 lů
žek za náhradu denní taxy ošetřovací. Dále zřízena v
tělocvičně měšťanských škol poboční nemocnice o 48
ldžkách. Péčí Červeného kříže postavena mimo to v

-zámku Zapči (k účelu tomu p. hrabětem Kinským s ne
obyčejnou ochotou k volné disposici daném) 74 lůžka,
z nichž zařízeno: 30 majiteli cukrovaru ve Skřivanech
a ředitelem téhož p. z Ritterů, 20 majitelem panství v
Dobřenicích p. z Weinrichů, 12 pí hraběnkou Kinskou a
12 pí z Dregerů. — Květinový den nezdařilse tak,
jak se očekávalo, jen pro nepříznivé počasí. — Uprch
Iici z Haliče, počtem 13 rodin, ubytování jsou v
bývalé továrně na pilníky »Vulkan<. — Na všech

učování v obvyklou dobu. Měšťanským školám byla
*©.k. zemskou školní radou povolena dočasně jednoduchá
frekvence. — Ranění vojíni v počtu 121,z nichž
někteří těžce, byli dopravení do našeho města 21. října
a umístěni mimo nemocnici ve školní tělocvičně a V
zámku-Zapči. — Hudební večer pořádal v neděli
v Iotelu »Okresní dům« Spolek ochotníků ve prospěch
Červeného kříže. Za program byla volena pěkná hu
-dební čísla, která nacvičil řediteř kůru p. Rob. Haslin

poslední číslo dávána aktovka »Zákon« od Tykala, kte
rá byla znamenitě sehrána. O její provedení má velikou
zásluhu p. městský důchodní Drozden, který řídil všech
ny-zkoušky a sám hrál zdařile hlavní úlohu. — Na se
verním bojišti padl p. Norbert hrabě Kinský, syn
hr. +Zd. Kinského, majitele chlumeckého panství. Byl
c. a k. poručíkem hulánského pluku č. II a stár 22 roků.

Úmrti. Vdp. Al. Krsek zemřel. V odlehlé
horské vísce Velké Borovníci, kam se byl na předčasný

odpočinek uchýlil, zemřel po trapné nemoci minulý pá
tek večer horlivý sluha Páně Alois Krsek v 56. roce vě
ku svého. Narodil se v Rychnově n. Kn. 6. listopadu
1858, byl vysvěcen dne 15. července 1882. Pobyl jako
kaplan v Marešově, pak jako farář v Malé Úpě a Babi
cích: K farní osadě maloúpské patří také Sněžka. To
stačí, aby se uvěřilo, že tam zesnulý spolubratr zdraví
své pochoval. Toužil po snadnější štaci. Dostal se do
Babice u Nov. Bydžova. Podkopané zdraví přinutilo ho
na odpočinek, jehož dlouho neužil. Ke hrobu doprovo
dilo ho v úterý 16 spolubratří. 2 bohoslovci a veliké
množství věřících. Z Malé Úpy přišli starosta, první
radní a tři občané. Musili v ponděli vyjít a vrátili se
teprve ve středu domů. Ukázali, jak si váží zbožný ně
mecký lid i po letech svého kněze, třeba to byl Čech.
Nad rakví promluvil bývalý šéf zesnulého, vldp. čestný
kanovník Kutscher, dlící na odpočinku ve Vrajtu. Ze
spolužáků nedostavil se žádný.

Opatov. Nejd. biskupské konsistoři v Hradci Král.
zaslán obnos sbírky pro Červený kříž a pro podpůrný
spolek: Z Litomyšle 65.56 K, z Trstenice 25.38 K, z Mi

vikariátě litamyšlském odvedeno 780 .K.
Kaňk. V neděli 25. října konala se v městě našem

dojemná slavnost Instalační nového mašeho duchovního

měři. Akt instalační vykonal Msgre Karel Vorlíček, arci
děkan a biskupský vikář z Kutné Hory, za laskavé ú
časti p. komisaře J. Přibila jako zástupce patronátu,

kaplana z Bykáně a bývalého administrátora naší obce.
Slavnosti súčastnila se sl. městská rada 3 p. starostou
J. Mádlem v čele, dále školní mládež s prapory, vedena
jsouc sborem učltelským a mnoho zbožného lidu. Za hla

" Choluzvonů a střelby ubíral se mohutný průvod od far
ní budovy do chrámu Páně, kde nového p. faráře jmé
nem školních dítek uvítala žákyně III. tř. Marie Fetti
ová, načež žákyně téže třídy Hedvika Černohlávková
podala bílou kyticí. Se slzami v očích děkoval nový
náš duchovní správce a slíbil, že dle skrovných sil
svých pečovatl bude o spásu všech duší jemu svěře
ných. Všichni osadníci za několik málo dní se přesvěd
čili, že nový náš p. farář pro svou šlechetnost a lidu
milnost bude naší osadě dobrým pastýřem, rádcem a
těšttelem, pravým požehnáním v nynějších trudných do

bůch. Doufáme pevně, že ve vzájemné lásce, důvěře a
spokojenost! budou ublhati léta jeho působnosti na vi
nici Páně, k čemuž voláme z plna srdce naším hornic
kým »Zdař Bůlk« ,

tána jest radostně v nejširších vrstvách našeho občan

stva. Zvánstě.pracovkýkrhý slibujísi odnf“ výpomoc
v těžké. době životnk — Dosuď zakoupeno bylo velmi
značné množství brambor, které prý jsou výborné kva
lity:a co nejdříve má býti skoncován nákup obilin a
uhlí. Bude-li rozprodej těchto zásob prováděn spraved
livě se šřetelem především k těm nejpotřebnějším a
nejméně majetným, pak jistě sklidí akce městské rady
všeobecnou pochvalu a hojný vděk. — Oprava okr.
domu, starého hotelu »U prince«, jest právě s dosti
značným nákladem dokončována. Obleknntí typické této
budovy bývalé Čáslavě v nový kabát není zrovna ode
všech občanů stejně pochvalováno. Kam přišel obraz
kralevice Ferdinanda, který umístěn byl nad strženým
balkonem, nevíme, ale doufáme, že byl náležitě ucho
ván, zvláště když se vypravuje, že byl bývalému maji
teli hotelu poslán samotným císařským a královským
princem Ferdinandem Dobrotivým po jednom pobytu v
Čáslavi na cestě z Vídně do Prahy. Pamatuje obraz
ten kus slavné minulosti čáslavské a již proto zaslouží,
aby byl ošetřen a dobře opatřen. — Kousek hygi

"eny. Obecenstvo naše každou chvíli bývá poučováno,
aby zvláště v těchto nebezpečných dobách dbalo co
nejpřesněji čistoty. A zajisté děje se tak správně. Než
třeba jest, aby zachovávána byla tato nařízení nejen v
domech soukromých, ale i veřejných, zvláště pak sprá
vě obce podléhajících. A tu třeba upozorniti na budovu
chlapecké školy. Ubytování jsou v ní nyní rekruti, kteří
chodí se z rána mýt k pumpě před školou. Umývání
děje se na dřevěném krytu, jimž špína znova prosakuje
do studny. Sousedstvo, které vody této užívá, jest tim
nemile dotčeno a kritika, kterou pronáší, není jistě ne
oprávněna. Doufáme, že při dobré vůli dá*se to napra
vii. — Ošklivý zjev. Již několikrátejsme upozor
nili, že okolí kostela děkanského jest velmi často ne
slušným způsobem znečisťováno. V poslední době opěr
né pilíře staly sé takřka veřejným pisoirem. Návštěv
níci chrámu Páně odplivují nad tímto hnusným nemra
vem a plným právem říkají, že to není ani na poslední
zapadlé vsi. Víme ovšem, že chytiti některého z těchto
nočních nezpůsobů není tak snadné, ale snad dalo by se
to odstraniti zařízením veřejného záchodku v rohu trest
nice a radničních vrat. Když jsme si kostel a okolí tak
značným nákladem okrášlili, nenechávejme zákoutí jeho
proměňovati v hnojiště. — Divadlo. Ochotnická jed
nota rozhodla se po delší úvaze zahájiti obvyklou pod
zimní sezónu, jednak aby finanční stránka divadla ne

: utrpěla, jednak aby obecenstvu poskytnuta byla mož
nost slušné zábavy. Jednání její nesetkalo se sice s ta
kovým porozuměním jako léta minulá, ale přece jenom
kmen ctitelů našich ochotníků zůstal dosti pevný. Při
prvém večeru, k němuž zvolena byla Štolbova veselo
hra, ukázaly se sice stísněné poměry doby nynější, než
proto nebylo třeba sahati k rozpustilé frašce, jakou při
nesl repertoir druhého večera. Jest pravda, obecenstvo
se bavilo, účinkující se o to poctivě přičiňovali, ale pře
ce jenom vycházejíc z divadla, necitilo se upokojeno.
Zcela přirozeně, skutečnost jest zcela jiná, než aby kdo
v ní popustil uzdu plné veselosti. Myslíme, že náladě
nynější odpovídala by spíše reprisa nějaké — byť star
ší — přece jenom naší České, národní hry. Že by při
tom pochodila dobře i souhra i pokladna, jest nepo
chybno.

Čáslavsko. O duševní rozechvělosti, v níž octla se
nejširší veřejnost, svědčí zvláště hromadné šíření růz
ných pověrčivých modliteb a starých, často | přímo
směšných proroctví. Odkud vychází příval nesmyslných
říkání a modlitbiček, těžko bylo vypátrati; že budou za
tím ukryty ruce těch, kteří zvláště katolický lid chtějí
zesměšniti, jest jisto. Proto nejlepší odpovědí na podob
né přátelské poštovní zásilky jest hořící pec. Jinak jest
to u proroctví. Z toho si některé nakladatelské firmy
udělaly dnes velmi výnosný obchod, pranic se nestydíce
olupovati tímto způsobem český lid a probouzeti v něm
myšlenky a nálady, které mohou mu býti jenom na
škodu. Vlastenecké žurnály propůjčují těmto proroctvím
sloupce své reklamy, ano nestydí se i v literárních rub
rikách o nich referovati a je doporučovati. Je-li vhodná
doba probouzeti v duši lidové romantické utopie dnes,
kdy třeba tolik chladného rozumu, pozná každý nepřed
pojatý člověk bez velkého výkladu. Není divu, že do
duše takto zpracované smadno zapadají pak ty nejne
smyslnější utopie jako do úrodné půdy a že svádějí lid
na nebezpečné scestí. Zdá se, jako by Jistým činitelům
přímo o to se jednalo, aby nastal zmatek v srdcích i
hlavách. Buďme na stráži proti této činnosti! Všichni
poctiví přátelé našeho lidu nechť se přičiní, aby na
stoupilo jasno v hlavách i srdcích. Upozorňujeme Hid,
aby svou vrozenou opatrnost neztratil ve vážné době
naší, opatrnost v myšlení, tužbách a zvláště řečech.
Jsou dnes jisté živly, které zrovna provokativně se
chovají, dráždice otázkami, sensačními zprávami a pod.,
aby toho využili k své potřebě a ke škodě těch, kteří
se dají chytiti. Příliš ostentativní radikálčení jest vždy
cky podezřelé. —Nevrhejme se do obětí zbytečných a
klidně hleďme v budoucnost!

Různézprávy.
Památka'v Pámu sesauiých nejlépe se uctí podporou

nevidomých dívek v Útelně slepých v Praze III. na Kam
pě. Ty Isou zvřáště za každý paprsek lásky šlechet
ných dobrodinct,jež se jeví dárkem, sbírkou, odkazem,

nejvděčnější. o
Rozeudsk nad obecal Zpromověrou v Kopřivaici.

| Dne 21. L.m. byl před senátem v Novém Jičíně souzen

MV

Věru 53.192Kobecních peněz. Soudní dvůr uznal ho vin
ným dle $$ 181. a 182. a přiznav polehčující okolnosti,
odsoudil ho k l8městčnímu žaláři, zostřenému jedním
měsíčním postem. Byl starostou od r. 1908 a hned v
prvním roce zpronevěřil 17.500 K. Obec má málo nadě

ježto na něm vázne jiných dluhů 110.000 K před obecní
pohledávkou. .

Osud Kloláčovy »Ziaté busy«. Pražská městská spo
řitelna podala již dávno na majitele toho hotelu žalobu,

Nyní úředně odhadnuto, že celý hotel má cenu-2 mil.
700.000 K. Protože Klofáč nezaplatil, dojde v listopadu
k dražbě hotelu.

Rozsudek v sarajevském procesu. Dne 28. t. m. do
poledne odsouzení k smrti provazem: Ilč, Čubrilovič,
Veljko, Kerovič, Jovanovič a Milovič. — K těžkému
doživotnímu žaláři Kerovič. — K těžkému žaláři na 20

mu žaláři Čubrilovič Vaso, t3letému Popovič, 10letéma
Oraničevič a Ojukič, 7letému Štěpanovič, 3letému Za
gorac a Perin. Ostatní byli osvobození.

Polní HistKy s uměleckým obrázkem Panny Marie
Hostýnské nebo sv. Cyrila a Metoděje s tklivým ver
šovaným pozdravem vojínům vydala »Archa«. 100 vý

tisků za K 1.50. Modlitba v čas války s písní už oblíbe
nou: 100 výtisků za 3 K. Obnos zasílá se předem pošt.
poukázkou na adresu: Revue »Archa«, Prostějov.

Všellcos. V království chorvatsko-slavonském zru
Šuje se vyučování ve čtení a psaní cyrilského písma na
středních školách, odborných a učitelských ústavech a
národních školách. Veškeré práce školní mají se prová
děti latinkou. — Ministr vyučování nařídil, aby státní
příslušníci belgičtí, francouzští, angličtí, japonští, černo
horští, ruští a srbští nebyli připouštění za posluchače
na rakouských universitách. —Při pohřbu krále Karola
v Bukurešti zraněni byli těžce dva bratři Buxtonové,
rodem Angličané, funkcionáři Balkánského komitétu.
Poslední poslání bratří Buxtonů záleželo v tom, aby při
měli rozhodující kruhy v Rumunsku, Bulharsku a Řecku
k zasažení do války po boku trojdohody. Nezdařilo s6
jim však a ke všemy ještě atentát na ně, jejž provedl
Mladoturek Hasan. — Také arciblskup dr. Josef Bil
czewski, který zůstal i po vyklizení ve Lvově, byl Ru
sy zajat. — Papež Benedikt XV. prohlásil k předsedovi
Katolického lidového spolku pro Italii, že st přeje, aby
v katolických řadách pěstována byla největší svornost.
— Příslušná vojenská velitelství zakázala požívání al
koholu vojínům stojícím v bitevní čáře. — Na přání
vojínů budou našim vojínům místo polovice vojenského
tabáku dávány také cigarety. — Dle odhadu vatikán
ského jest dosud na 63.000 katolických kněží při armá
dách, hlavně belgické, francouzské a rakouské, zaměst
naných v duchovní správě v poli a v nemocnicích. —
Národohospodářská společnost pařížská vypočítala, že
Francii vznikne válkou v trvání půl roku 88 miliard
franků ztráty. — V Řecku 17. října bylo silné zemětře
sení. Kraj Bóotia byl nejvíce postižen. Obce Kappareli
a Pyrri byly úplně zničeny. — Počet zajatých Rusů v
naší. říši činí prý 85.000. — Něm. list »Kreuz-Ztg.« vy
počítává, že ztráty nepřátel Německa činí nejméně tři
čtvrti milionu mrtvých, raněných a zajatých. Se ztrá
tami nepřátel v Haliči a Srbsku dostupujl ztráty troj
dohody přes milion mužů.

Vymetaný — čistý — přírodní

£plnou zárukou neporušenotti
„dodává i v řnenším množství levně

knížecí lesní v Hrbokově, p. Vápený Podcl.

Veválečné době
hleď každý zavčas chrámiti se nakažlivých ne

mocí, zvláště:

cholery a úplavice
tim, že opatříš sobě ochranný domácí

prostředek:

FarářeL. V.Hory
(sákonem ohráněno)

účinný, dieteticko-profylaktický, bylinný, likérový
přípravek, zhotovený dle prastarého, veleosvěd
čeného rodinného předpisu. „Vade mecum“ upra
vuje trávení, posiluje zažívací orgány a činí je
tím vzdornějšími proti ohoroboplodným organis
mům, nemělo by v žádné rodině ani domácnosti
chyběti, poněvadž lepší je malá pomoo včas,
nežli velká nemoo potom. Obdržeti lze po 150,
8, 5 a 9 K ve všech sluš. drogerifob neb u fy:

„Vade mecum“, Dašice (Čechy).
Na sta pochralných uznání ze všech dílů orčta a všech
stavů i nejvyšších leží u firmy každému k nahlédnutí. „Vade
tmecam“bylo vys. c. k. ministerstvem obchodu a vnitra po
voleno, u c. k. prašské české university cbemicky akonšeno

a besvadným prohlášeno.



Velodůstojnému
duchovenstvu a

raělti veškoré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

sviony, lampy klampy, kaditelnice,kropenky

měty opravoje v původníintenci av ohni zlatía s
platku za nové čňuje. Hotové
ředměty neb

Vig se podlláposvěcené. Práce ruční.
slatých « klenotů, jako: ře

medonek, ů, prstýnků, náramků atd. I etarené
prsteny, tabatěrky, jídelní náčiníze stříbrapravého

i čínského vědy na skladě.

Slerd slelo, stříbro a drahokamybupuje se nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pásíř a aiseleur

: Praha-[.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

o
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Cetná uznání zvláštěz krahů vele
důst. duchovenstva svěděí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Uliňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemné látky na tsláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

K 

kostelní|
okna "rooní„4 JŠ
Er. Uhlíř,
"Thrice uses

5 A

Cennikyarospočty na požádánía.

Český
květinový

MED

Biskupská knihtiskárna

v$iradciKrálové. y
nabísí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek s obora knihtisku.
Ceny mírné, vyřízenísprávné arychlé.

Ve prospěch

W SvatováclavskéMaticeŠkolské.

p pm T DOPana ně 6

koskel, paramentů
krádla, praporů. příkrové, koberců a

dabar máčiní ve výrobaách nejstaršíhozávodu v Čechách, e. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
obráskové cemmíky,rozpočty, vzory 8 vé zboší
k výběru franko.

Bez velkoměstské rošle ve vlastuích dílnách a
domech, levné pracovní afly ma venkové, čímů levnější
cony aš o 20"/, než všude jinde.
Juhbil.100 lot. trvání a 40 let. vlastní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Učně zřádnérodiny
za. mírných podmínek přijme ihned

Vojtěch Hážž,
závod železářský, koloniální a v barvách,

Hradec Králové.

Jan Kryšnín,
J. Sylvaterův

synovec nástupce) M
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oken kostelních.
PRAHA-I.

č. 145. st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, (dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

|
ku dodání oken chrá
mových od nejjedmoduš

šího až k bohatémujf
guralnímu provedení a

Doč
sice 1 se železnými

rámy, sílčmi, osaseními

VCAEC)

Veškeré rozpočty, skizzy i odbor. rada bezplatně

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.
Založenoroku 1808.

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se ahtějí, nečbř

se obrátí s dotazem stran přijmutína představenou

E kláštera B. S. P. Krapka(uTeplic). u
né

Paramenta.

| dácoV Neškadlaozn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachtieieh)

-Ji doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
Ji svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového nášin'.

Cennfky,vzorkyi rouchahotována A
se na požádání franko zašlou.

Zal. 1860. (Zal. 1850.

Karel Zavadii,
nást.

Antonín Zavadil,
nejstarší umělecký '

ZÁVOodpasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a el.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých

nádob kostelních,
se zlata, stříbra,bronsua jiných.
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

provedení dle liturg. předpisů.em »měnípráce umělecké
cemy. Veškoré opravy a znovu

zřísení provádí se co nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCENNEJČESTNĚJŠÍVy- ab
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

čísArm ovoní| m yřil žzprtuPKT
KUTNA HORA, CECHY

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU.

JHUTOd30"DOBOldUOEHY"I9ys"UreUskA

v Pospíšilově třídě č. 299, I. patro, východní
slunce, čtyři pokoje a kuchyň s příslušenstvím.
Elektrické světlo dle přání se zavede. Byl lze
pronajmoutii mezi stěhovac. obdobím. Přihlášky

v domě v II. patře.
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Dotazy zodpoví administrace t 1.

— Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.



Valedástojnéma duchovenstva | katofickým
laikům doporučujeme co nejléhe

k ukládání ohladů

AKrálovéhraĎeckoa

bankooní jednotu
v Hradci Králové — Adalberlinum,

1

která jest podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

V pražských zcela neklerikálních listech mi
nulou neděli čteme inserty: >Dovedná vykládačka
karet, Vinohr., Brandlova ul. — M. Pacáková, vel
mi dobrá věštkyně, Týnská ul. Jasnovidka
věštkyně M. Císařová, Vršovice... Uhodne vše do
budoucna. Pro ctěné dámy z venkova písemně.
— Věštkyně Doubravská do budoucna uhodne vše
—. Kdo chce znáti svůj anebo jiného osud? Dozví
se vše dle prak. Astrologie (cena 3 K) neb Ruko
znalství (Chiromantie, cena 5 K). Dopište si o pro
spekt na K. Sezemský, Nová Paka —. Pařížská
věštkyně je v Praze-II.. . výtečná, každému pře
sně vše uhodne v přítomnosti i do budoucnosti. —
Kdo jest Siria? Největší věštkyně (disting.), Vino
hrady. — Rumunská věštkyně nyní v Praze...
ve světě známá. Co jsem věstila, vyplnilo se. —
Jasnovidka jest jen jedna v Praze, jménem Marie
Havlová.«

Věru žasnouti musíme, jak se množí v Praze
iak proroci, tak prorokyně, živý to dokument ban
krotu talmového pokroku. K takovým proroky
ním se utíkají největším dílem lidé z kruhů inteli
gence, která pozbyla křesťanské positivní Víry.
Poplatky se žádají velice slušné, ale za odměnu
prorocký hlas dárce potěší. Zajímavo, že
kartářkám již činí veřejně konkurenci i spiritisté.
Kdo má hodně peněz na zbytečná vydání, mohl by
učiniti zajímavý pokus: ať obejde ty prorocké sto
lice nenápadně všecky a potom srovná pestré věš
tecké výroky; všecky sice budou vrcholiti v útě
še, ale každý bude jinak zbarvený.

Jak se tu jedná o konkurenční obchod, patrno,

AkciovýkgpitálK 8,000.000—.

„Prodejna c..k. třídní loterie.

že jedna jasnovidka se prohlašuje za »největší
věštkyni«, jiná zase za >jedinou« jasnovidku V
Praze. A obchod jde výtečně zvláště za doby vá
lečné. Bezvěrci v době příznivější se stavěli do
hrdinské pósy, ujišťujíce, že odhození >nábožen
ských předsudků« dodalo jejich duším obrovitou
sílu. Nyní stydí se veřejně přiznati se k své bez
radnosti a spěchají tajně tam, kde by se mohli
chytit aspoň vetché pavučiny. Kde zanikla víra,
tam bují plevel nejpošetilejší pověry. Věru jest
veliký div, že aspoň všecky ty kartářkya věšt
kyně dohromady nedovedly předpověděti Francou
zům, jak dopadnou u Můhlhausenu, v Maubeuge
a jinde, kde musili prchnouti. Jistě ty věštby by
bývaly lacinější než rachot děl. Vojsko mohlo se
trvati pohodlně v kasárnách, smír s Německem
hned při počátku mobilisace mohl býti dokonán
za oběti velice skrovné.

. To jest právě zajímavé, že věštkyně bez koš
fat se rozlétají do velikých měst evropských prá
vě z velkoměstaPaříže,z té o
Paříže, která 2e | „ žejest nejoavicenějším
městemna noo“ Sady eDobac refe
ruje:

»Město Paříž vydalo nový adresář. Mezi ji
nými zaměstnáními jest v něm uvedeno neméně
než 34.607 hadačů, jasnovidců, someabul, okulti
stův a jiných. Mužův i žen. Pařížský policejní ú
ředník, který se zvlášť zabýval tímto oborem,
tvrdí, že Pařížané, kteří nevěří ani v Boha, ani v

franků za věštby, vykládání karet, rozmluvy s
duchy a podobné. Jediná národní věštkyně, oblí
bená mezi bohatými a vznešenými dámami, vydá
vá, jak bylo zjištěno, pouze za inserci a reklamu
ročně 50.000 franků. Renomovaní hadači i hadač
ky si odhadují na 800 až 1000 tranků denního pří
jmu. Roční obrat za tato tajná umění se cení na
75 milionů franků pouze v Paříži. To je hodně dra
há náhrada za náboženství a církev! Do toho poč
tu jsou pojati pouze profesionální hadačí a okul
tisté. Vedle toho však je známo, že tímto uměním
se zabývá jako vedlejším zaměstnáním veliká řada
jiných lidí. Skoro každá masérka, frisérka a aku
šérka (porodní bába), množství modistek a švad
len. Také znamením doby a moderní kultury jest
tento zjev, jejž lze snad nejlépe charakterisovati
jako záplavu pověry. Věcně neznamená umění mo
derních okultistů (znalců tajných umění) o nic víc
než chytrost dřívějších kartářek a cikánských ha
daček z ruky. Je to stará cheiromantie (hádání z
ruky), oděná pláštěm lživědecké frenologie (lebo
znalství) neb docela protivědecky vystupujícího
jasnovidství.« :

Nu tak vida! Pouze v samé Paříži ročně lidé,

kteří křesťanským světovým názorem pohrdli.
platí za svou pověrečnost pětasedmdesát milionů
dobrovolné daně! Uvážíme-li, že za doby válečné
jest odliv takových milionů nejméně dvojnásobný,
vydá se v samé Paříži za deset let dobře miliarda
— čili tolik, co slibovali zednáři národu po potření
znáboženských předsudků«. Že takové umění kve
te i v jiných velkých městech francouzských a že
tam vynáší ročně také nejméně 75 milionů, kdož by
pochyboval.

provádí veškeré

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

Jestliže tedy stát přestal platiti na kostely a
na náboženské vyučování, unikají daleko větší ob
nosy bezvěreckých poplatníků jiným směrem. A
ke všemu vysněná miliarda vznáší se posud ve
vzduchu kdesi nad Vogesami!

Ovšem k >»jasnovidství« náleží veliká chyt
rost, aby věštkyně po několika nezdařených pro
roctvích nepřišla náhle o svůj obchod. Proto také
takové ženy mají své detektivy, kteří jim shánějí
osobní zprávy, majetkové poměry partají v téže
ulici bydlících, informace o povaze členů rodin
atd. Z tohoto zpravodajského materiálu se pak se
stavují pravděpodobné předpovědi. A kde i chy
trost stane v rozpacích, předpoví se něco formou
pythickou, neurčitou. Buď proroctví naráží na 0
sobu bezejmennou, nebo se pronese výrok ztem
nělý, který se dá vykládati různě jako při medi
ánských sedánkách.

V době vzrušené slabošské povahy, hrozící se
veliké katastrofy, spokojí se každou, sebe menší
útěchou, platí za věštby každý obnos. A takové
slabosti se využívá od výdělečných lidí měrou
vrchovatou. | Zatím co katolíci rázně vystupují
proti pověrečným | modlitbičkám a proroctvím,
bezvěrečtí osvětáři šíří egyptskou tmu, která se
plíží z volnomyšlenkářského centra do dalekých
zákoutí.

Katolické humanita.
Skutky nejképe mluví, jak stojí katolictvo v době

tolik vážné na svém místě. Žádný stav jiný neporoz
uměl samaritánským požadavkům doby válečné tolik,
jako stav duchovenský. Kde se nachází v rukou kléru
peněz více. tam se rozdávají trpícím obnosy překvapu
jící, kde jest peněz málo anebo docela nouze, tam se
utrhuje od úst nebo aspoň se prokazuje služba jiného
druhu.

Slovenský tisk sděluje o kněžstvu uherském, že
biskupská konference, jež se v minulých dnech odbý
vala v Pešti, usnesla se za předsednictví kardinála-pri
masa dra Jana Černocha, aby věnovali biskupové a
kněží na podporu vdov a sirotků po padlých vojínech
tři miliony korun. Na obnos ten přispějí dle majetkových
poměrů správně rozvrženými procenty svých důchodů
všichni katoličtí arcibiskupové, biskupové, kapituly, 0
pati. Usneseno specielně, že duchovenstvo zaplatí ihned
milion korun do státní pokladny, ostatní bude spláceti
státu i s úroky po 20 let, protože není naprosto možno
složiti zbývající částku dvou milionů ihned anebo aspoň
v kratší době. Milion, který se má splatiti ihned, vy
zdvihne kněžstvo od Uher. všeob. úvěrní banky ve for
mě dvacetileté amortisační položky. Toto usnesení 0
známeno ministrovi kultu. Tedy kněžstvo uherské ne
dává jen to, co má právě po ruce, aby se lecjakým
darem zhostilo rázem svého úkolu. Zavazuje se platiti
i z těch důchodů, které mu kynou teprve později. Ten
to závazek, který bude čestným. dobrovolným břeme
nem ještě dlouhá léta po válce, nejlépe charakterisuje
upřímnou snahu kléru, aby se pomohlo nešťastníkůám co
nejvíce. Dále duchovenstvo uherské usneslo se daro
vati na účely samaritánské příjmy z fundací, pokud ji
mi smí volně disponovati. Knfže-kardinál Černoch dal

i.
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hned ze svého 100.000K a vydržuje nemocnici v Ostří
homě. Benediktinský řád věnoval 200.000 K, řád Piari
stů 100.000 K.

V diecésí brněnské kostelní sbírky vynesly do 10.října
13.936 K. Permanentnímu výboru pro ošetřování nemoc
ných v Brně dány k disposici nejd. episkopátem morav
ským zámky ve Frýdlantě, Hukvaldech, Moštěnici, Ska
ličce a ve Vyškově. Kapitula vyšehradská darovala
Červ. kříži 1000 K, kapitulg metropol. u sv. Víta 3000
K a nabídla zřízení lazaretu pro 30 raněných ve Vra
ném. Školské sestry v Čes. Skalici daly svůj klášter
k disposici raněným vojínům. V klášteře Mariánského
ústavu v Praze jest připraveno 40 Mižek pro raněné.
Nemocnice Milosrdných sester v Praze připravila nově
30 vzorných lůžek. Klášter Voršilek v Praze zaslal Červ.
kříži 12 polštářů, 24 povlaky a látky na obvazy. Ve
Dvoře Králové ošetřují vojíny sestry řádu sv. Karla
Boromejského. Augustiniáni na raněné poslalř v hoto
vosti 13.000K. Lazarety zřídili dále a úplně je vydržují:
Milosrdní bratří v Brně (50 lůžek), Alžbětinky (25 lů
žek), Augustiniání (16 lůžek) a dali k disposici dům
v lázeňském místě Luhačovicích na Moravě o 40 po
kojích. Benediktini vydržují pomocné nemocnice VRai
hradě a Rubešovicích (o 20 postelích), cisterclačky V
Předklášteří (10 HMižek),v Marianském ústavě je ne
mocnice o 50 ložích. Raněné ošetřují Milosrdní bratří a
64 Milosrd. sester. Ve vojenských a pomocných nemoc
nicích působí Kapucíni, Augustiniáni, Redemptoristé a
Eucharistiáni.

Rakouská provincie Tovaryšstva Ježíšova poskytla
na lazarety ve Vfdni-Lainzu 2 místnosti s 30 lůžky, V
Kalksburku u Vídně 6 místností ve výměře 1200 čtv. m
a 6 zvláštních pokojů, v Innomostí polovici bohosloví s
250 postelemi, v Lublani nově vybudovaný, ale dosud
nezařízený kostel, kde je místa asi pro 200 nemocných,
ve Sv. Ondřeji v Korutanech větší část svého ústavu
asi pro 200 mužů, v Travniku v Bosně část ústavu S
250 lůžky, v Sarajevu seminář, kde je místo pro 50 ne
mocných a na Velehradě mnoho pokojů s postelemi pro
300 nemocných. Třicet členů rakouské jesuitské pro
vincie stojí před nepřítelem, jiní jsou činní v lazaretech
a v duchovní správě.

Klerus v Istril není tak situován, jako jinde, ale přece
v nynější válečné době ukázal se býti velmi obětavý.
Registrujeme jen několik případů: Jeden farář (s 1200K
kongruy roční) zřekl se letošní kolekty obilí (desátek),
která má cenu přes 200 K. Jistý kněz daroval své zlaté
hodinky pro vlast. Jiný farář věnoval hned 100 K a slí
bil dalších 50 K každého měsíce po celou dobu války,
což činí 40 proc. jeho příjmu. Mimo to daroval své zla
té hodinky, které dostal jako primiční dárek, pro chudé
rodiny. V diecési sekavské ve Štýrsku místní ducho
venský spolek učinil sbírku ve prospěch Červeného kří
že, která vynesla 15.000 K. V Brixenu byli vojáci v
mobilisačním čase ubytování také v klášterech a chu
dobincích. S mužstvem v nich bylo tak vlídně a šetrně
zacházeno a mužstvo tak hojným jidlempodarováno,
že před odjezdem zaslali do »Brixener Chronik« klášte
ru veřejné poděkování. Arcibiskup brixenský daroval
Červenému kříži 1000 K. Rovněž i mnoho jiných kněží.
— Jak známo, I u nás čeští kněží projevili velkou 0
chotu a obětavost k umírnění bídy chudiny, jakož | vě
nováním darů na lidumilné účely, zvláště Červenému
kříži. Zjevy tyto, čím Častější, tím jsou potěšitelnější,
neboť jimi projevuje se nejpádněji hlásaná Kristem lá
ska k bližnímu.

J. Em. ndp. kardinál dr. Bauer přijal deputaci ra
něných vojínů národnosti české, polské, německé, ru
sinské a maďarské, která ústy účetního poddůstojníka

poděkovala Jeho Eminenci za laskavou přízeň a štěd
rost, kterou jim byl po čas léčení y Salesianu věnoval.
Jeho Eminence potěšen prostosrdečným vděkem vojínů,
rozmlouval s nimi, obdaroval je a na konec na jelích
Zádost udělí jim své vrchnopastýřské požehnání.

Připočtěme k těmto zprávám aspoň to, co jsme již

cují kněží horlivě při sbírkách farních a jiných, aniž by
prozrazovali, jakým podfiem přispěli k sumám sebra

dvoukornnoví kaplani, kteří sami potřebují platu zvý

šeného, pak uznáme, že opravdu žádný jiný stav ne
předčí v dobročinnosti stav kněžský.

v Hradci Králové,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížkyÚ'| "08
no iřadenkové4) sp08
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody avyplácejíse ztěchto vkladůob

nosybez obmezenímoratoria.

Volné listy.
Až bude po válce. Národ český nyní

nepolitisuje a koná své povinnosti vůči říši;
jestliže musily české noviny mimochodem O
politiku zavaditi, nestalo se tak z vlastního
našeho podnětu, nýbrž vedl k tomu nečasový
projev dra Sylvestra. Neříkej nikdo, že bychom
měli nechati Sylvestra Sylvestrem; myšlenky,
které hodil do veřejnosti, jsou vlastně tlako
měrem jistého smýšlení. Bývalý president sně
movuy sám napověděl, abychom si učinili před
stavu o jistých tužbách, které po válce zajisté
budou se domáhati svého uplatnění. Zabývá
me li se tedy ještě Sylvestrem, děje se tak proto,
že národ náš úkazů těchto nesmí pouštěti se
zřetele. Při tom nemůžeme si odepříti ocitování
myšlenek, které o dru Sylvestrovi pronesl br
něnský nekonfiskovaný »Hlase: »Ve dnech,
kdy ruské massy vojenské jako mračna valily
se k našim hranicím a kdy naše statečná ar
máda napětím všech sil zastavovala tento 0
brovský nápor u Lublina, Zámošče, Komarova,
Lvova a Rohatína, vyložil dr. Sylvestr užaslé
mu světu, že by dle jeho mínění bylo nejlepším,
kdyby po |válce Rakousko uzavřelo s Němec
kem — celní unii. Starý Plener, jeden z ge

niálních německo-rakouských finančníků a PS
litiků, se obracel na vše strany, když dr. Syl
vestr přišel s myšlenkou, kterou Plener roz
umnými argumenty uvedl ad absurdum. Epi
goni starých německo-liberálních politiků asi
neznají historie politiky a proto se rozepsali o
nápadu Sylvestrově. Kromě »Zeitu«a »Řeichs
postu«německý tisk souhlasil, a z ně
mec. poslanců jediný Zenker návrh Sylvestrův
třebas opatrně, přece jen odmítnul. Za to český,
maďarský a polský tisk jednomyslně káral
Sylvestra, že v době tak vážné přichází s vy
loženými nemožnostmi. Jsouť hospodář. poměry
v obou říších tak různé, že celní unie byla by
brzdou a škodou pro oba..

Za krátko přišel dr. Sylvestr s nápadem
o politické a vojenské unii mezi Německem a
Rakouskem. Myšlenku tuto rozvedl způsobem
přímo hrůzným. Jako malou ukázku uvádíme:
Armáda obóu států by byla jedno těleso. Ra

kouské vojsko by prý k ní bylo asi v tompo:
měrujako bavorské je dnes k vojskupruskému. ..

To bylo opravdu moc už všem. Bojujeme
za pozemníintegritu a naprostou litickou

samostatnost Hše,po celá desitiletísváděli jsme
půtky s Maďary, odmítajíce jejich požadavky
vojenské. Jeho Veličenstvo nikdy nepřipustil
neoprávněného doteku svých práv jako nejvyš
šího velitele — a najednou dr. Sylvestr hází

vojenskou suverenitou panovníkajako něčím,by se mohlo libovolně sahati. Ruce p
dre Sylvestře! Rakousko zůstane samostatn

státem a bude uzavíratijen smlouvy, ale své
suverenity se nikdy nevzdá, a jako
svou čest a samostatnost hájí nyní na bojištích

prom nepříteli, tak všichni národové budou jíájiti i na poli politiky proti všem, kdož by
sílu a jednotnost říše podrývali | Říšerakous
ká nepomine, zůstane svou, sobě věrnou a ú
plně samostatnou, i když by z ní... politikové
rádi udělali přílepek nebo pobočku nějaké vel
koříše, jejíž hranice se kreslí jen v mozcích
lidí, kteří jsou nejméně k tomu ovoláni, aby

b U rádci národů a jich společného panovnika.
Rakousko je stát národostní, je pod su

verenitou dynastie habsburské, a prototuto
suverenitu v každém ohledu bude Řájiti poli
ticky stejně úporně, jako jí hájí synové všech
národů na bojištích.

Za nás Čechy a Slovany dr. Sylvestr nemá
vůbec co mluviti. Není předsedou sněmovny,
a kdyby jím i byl, musil by si k takovým

rojevům vyžádati souhlas sněmovny. Jsme
jisti, že by ho nedostal.«

Tak »Hlase. Jak již jsme svrchu řekli,
náš národ musí si těchto věcí všímati, neboť
dr. Sylvestr za prvých dojmů válečných svými
tužbami přímo překypěl. Na všechny takové
a podobné úmysly, které poválce budou zdvi
hati hlavu, musí národ náš odpovídati již nyní
přípravou naprosté jednotnosti. Až bude po
válce, v níž události řítí se na sebe jako hory,
musí tu býti národ scelenou politickou rodinou,
která jako jeden muž bude hájiti práva říše a
práva svoje a která bude hotova, všemi silami
odrážeti útoky, jež by jakýmkoli způsobem
snažily se oslabiti rakousko uherskou národ
nostní říši,prohlašovanou nyní i ně
meckými novinami za útulek svo
bodných a rovnocenných národů.
Jeli historie dosavadního politického života uči
telkou, pak nás předem všeho učí, že nesvor
ností ubíjeli jsme národní prospěchy a že
v době poválečné musí býti ty tam politické
stranné rozdíly, kterými bychom pletli provaz
na vlastní hrdla. Doufáme pevně, nedovedli-li
jsme posavad politickou jednotu a svornost
sjednati vlastní rozvahou, že nás k tomu do
nutí železnou logikou světodějné události. Ži
vota schopný národ zasazuje se vždy 0 to, aby
každým dějinným obratem dodělával se poli
tického pokroku a všestranného rozvoje. Sdru
žení jest jedinou metodou, která razí cestu
novým zájmům, a zrádcem národa by byl, kdo
by překážel nebo nepracoval na svém místě
o to, aby loyální český národ po válce objevil
se zahraničnímu i domácímu světu jako jedno
litý politický tábor, řízený svornou myšlenkou
za jedním společným cílem.

Vzpomínka na Rebespierra. Co den skoro
dočítáme se v novinách o bojích, které Fran
couzi a Němci svádějí o město Arras a jeho
okolí. Novináři rozepsali se statisticky o počtu
obyvatelstva, obchodu a památnostech města.
Arras nabývá zajímavosti vzpomínkou na vůd
čího ducha veliké revoluce Robespierra, jenž se
v městě tom narodil r. 1758 a některý čas

byl tam advokátem. Přem líme-li o mužích,
teří ve veliké revoluci národ Francouzský

ovládali, máme pocity nejasného bouřlivého
orkánu, jenž uchvacuje klidnou rozvahua z lidí
činí mátožné šílence.

Tak na příkladRobespierre. Kdvě působilv Arrasu, znali ho všichni jeho znám apřátelé
jako člověka mírné povahya děsícího se my
lenky, že by kdo jeho vinou byl odsouzen na

smrt. A tichý tento beránek, jakmile dostal se
do kého ovzduší, vyrůstá pomalu v šelmu,
která stále nemá dosti lidské krve a která slí
divýma očima ohlíží se, koho by zítra opětně



mohla zadáviti. Právě Robespierre jest názor
ným -dokladem toho dušeslovně zajímavého
zjevu, jak společnost a její idee z člověka dě
lají slepý nástroj šíleného fanatismu. Z počátku
ovšem revolucionáři blouznili o ideálu lidské

Rousseau, jehož vlivu podrobil se i Robes
pierre; ale později, nabývajíce sebevědomé ne
omylnosti a rozpalujíce se stoletými. křivdami
na lidu páchanými, oddali se horečce stoupající

s množstvím reformátorův, až dospě v-tykonce,že počalivražditi všechny podezřelé i nepode=
zřelé. Jinými slovy: jakobínští revolucionáři

chtěli založiti novou společnost úplným vyhlazením společnosti staré.
Robespierre, nejsa bez jistého nadání, brzo

se v Paříži uplatnil a stoupal tak, že za krátko
ovládl klub Jakobínův a prostřednictvímjejich
zuřivosti stal se rozhodujícím vůdcem konventu
(národního shromáždění poslanců). Zaujatost
pro společnost, v níž by vévodila jenom ctnost
a. nevraživost proti skutečným nebo domnělým
odpůrcům nového řádu, proměňovaly se v ta
jemné duševní dílně u Jakobínův i u Robes
pierra v šílené záští, jemuž na konec prvým
a posledním článkem práva stala se vražedná
horečka. Když počala pracovati žilotina a když
nebylo mužů, kteří by se orkánu dovedli ne
bojácně vzepřiti, nastolena byla hrůzovláda,
které na věky vtištěna jsou jména Robespierra,
Dantona a Marata.

Robespierre zasadil se o odsouzeni a po
pravu krále a královny, vyhladil girondisty,
mírnější to republikány, inspiroval a schválil
hromadné noční vraždění věznů, posílal stále
občany na smrt, až konečně dal odpraviti svého
věrného druha Dantona, jehož poslední slova,
řečená katovi, byla: »Ukaž potom moji hlavu
lidu, stojí za to.« Když Marat byl proboden
Charlottou Cordayovou, která, nemohouc snésti
stále jen smrt skřehotajícího upíra, přijela na
něho z venkova, zůstal Robespierre nejmoc
nějším revolučním strašidlem sám, a sluhové
jeho vykonávali neobmezenou vůli děsného
diktátora.

Diktátor. Slova toho se báli vždycky
všichni národové, a když pojmenování toto po
čalo poletovati v Paříži o Robespierrovi, za
chvěl se samovládce a zarazili se všichni re
publikáni. Ve společnosti, která zuřivě vyhla
zovala všechny stopy bývalé královské vlády
a která hlásala vykoupení staré společnosti li
dovládou, pověst o diktátorských choutkách
znamenala nebezpečenství a zaznívala křikem
sýčka.

V ty chvíle v červenci r. 1794bylo vídati
Robespierra, an prochází se na osamělých mí
stech v polích; sině zelený obličej jeho jevil
úsilné přemýšlení a oči podlity byly krví. Do
konventu docházel zřídka, ve »výboru pro o
becné blaho« pracoval třemi oddanými darebá
ky a hrůzou, kterou vydychoval. Za to každé
chvíle řečnil v místnostech Jakobínů věda, že
tam jest jeho síla a resonanční deska každého
jeho slova.

Svých úmyslů Robespierre nikomu nepro
jevil, a nelze určitě říci,pomýšlel-li o diktaturu
čili nic. Znatelnými v poslední chvíli jeho ži
vota byly snahy odstraniti, jak se domníval,
zkažené sansculotty (bezkalhotníky) zrádné
členy konventu a jiné odbojníky, kteří před
krátkou dobou byli jeho věrnými druhy. Ro
bespierre je podezíral, že nejsou dosti rozhod
nými republikány, ač brodili se krví jako on
sám. Nebo snad stáli mu v cestě k diktátor
ství? Kdo to ví? Zkrátka a dobře Robespierre
sestavil listinu, na níž napsána byla jména
těch, kterým žilotina měla zutínati hlavy. Ka

deřník, když upravoval Robespierrovi vlasy,listinu viděl, nakoukl do ní a zprávu o tom dal
do oběhu. Členové konventu přirozeněse tázali
sami sebe: »Jsem tam já?« Mínění o diktátor
ských choutkách a o budoucí vládě Jakobínů
bylo tím posilněno.

U člena konventu, Barrérea, jednoho par
ného dne konal se mládenecký oběd. Všichni
hosté a s nimi i Robespierre svlékli v salóně
kabáty a po té zasedli v jídelně. Za hlučného
a neustávajícího hovoru Carnot se vykradl, o
hmatal Robespierrův kabát, není-li tam listina
čtyřiceti odsouzených. Byla, a Carmot četl tam
také své jméno. Po obědě večer hned konána
byla důvěrná schůzka, jak se krvelačnému
dravci ubrániti. Temperamentní a bystrý Tallien
řeční a na konci volá: »Určete den a nechť
jest to brzo, jinak to nebude nikdy.« Kuje se
tedy spiknutí proti Robespierrovi, což jest ne
slýchaná skutečnost, protože ua odboj proti
němu posud nikdo nepomyslil, a učinil-li tak

„ kdo, hned ohmatával si hlavu, má-li ji posud
na ramenou.

Robespierre však také již cosi větřil. Dů
kaz toho jest, že 26. července 1794 objevuje

v konventu a hlásí se o slovo, stoupá na
řečniště a sinalá tvář jeho jest zachmuřena

uchvacujícím řečníkem,skuhravými slovy mlu
ví o zvrhlém stavu republikánského ducha, o

zkažené umírněnosti a ničemných kompro
misech. Sám »výbor pro obecné blaho« jest
prý nakažen a rozmáhá prý se odpadlictvá od
těch, kteří pracují o bratrství, rovnost, stříd
most, blaženost a ctnost. Nadhazuje, že sám

zůstal neprodajným, hotov jsa za dobrou věczemříti v každém okamžiku. Jaká jest odpo
moc proti zkaženosti? Žilotina, smrt zrádcům!

Ale co to? Jindy každá řečMaxmiliánova
odměněna byla bouřlivým potleskem. A dnes
ticho, ba jest slyšeti jakýsi lomoz. Lecointre,
soukeník, dává návrh, aby řeč Robespierrova
se otiskla a poslána byja departmentům. Zazněl
nesouhlas, odpor se vzmáhá tak, že návrh na
rozeslání řeči, který byl přijat, hned v zápětí
se zrušuje. Robespierre, zelenější než kdy před
tím, poznává, že jest poražen a že zdvihla se

roti němu vzpoura. Boj jest vypovězen, a nyní
jest otázka, kdo s koho? Robespierre odebral
se večer mezi Jakobíny, opakuje tam zavrženou
v konventě řeč a široce a dlouze rozkládá o

Přítomen byl také Tallien. Účin řeči Robespi
errovy projevil se v tom, že Jakobíny prohlá
šeno bylo povstání. Konvent má býti tudíž
vyčistěn, a věrný jenerál Henriot s městskou
radou má býti vládcem. Mimochodem řečeno,
kdykoli republikáni v těch několika letech re
voluce v Paříží něčím byli pobouřeni a pozná
vali pro svůj směr nebezpečenství, prohlašovali
hned povstání, kterým seštvali lůzu a hrozili jí
proti odpůrcům. Heslo povstání bylo často za
strašovací pomůckou. Tallien a spiklenci také
nezahálí, neboť vědí, že rychlý činje spásou,
a že minuta rozhoduje o zdaru nebo nezdaru.

u )

Konec hrůzy. Dne 7. Thermidoru dle
republikánského kalendáře (dne 27. července
dle kalendáře starého) sešel se konvent, v němž
Saint-Justovi, stoupenci Robespierrovu, bylo
čísti zprávu o republikánských věcech, která
vlastně měla býti obžalobou proti Tallienovi
a ostatním. Spiklenci věděli, že jim běží o
hrdla. Proto sotva že Saint.Just přečetl ně
kolik vět, dali se do křiku, a Tallien vyskočil
a zvolal: vObčané, chvěl jsem se včera u Ja
kobínů o republiku. Řekljsem si, neodváží-li
se konvent udeřiti na tyrana, odvážím se toho
já.« Po té nastává křik, řev, mávání rukou, v
nichž se blyští dýky, všichni povstávají, žalují
a bouřlivě se hlásí o slovo. Robespierre stoupá
na řečniště, ale předseda Thuriot zvoní proti
němu zvoncem, a též dvorana hřmí proti němu.
Robespierre div nepuká zlostí, hrůzou a zou
falstvím. »Předsedo vrahů«, volá Robespierre,
vžádám tě naposledy o slovol« Nedostává se
mu ho. Robespierrovy rty zmodraly, jazyk vy
práhl a lepí se mu na patro. »Dusí ho Danto
nova krevl« volá kdosi. »Zaloba, dekret ža
loby!« vzkřikne pronikavě něčí hlas. Předseda
rychle chápe se tohoto návrhu, dává hlasovati,
žaloba jest většinou přijata a sinavý Maxmi
lián Rebespierre jest prohlášen obžalovaným.
To znamenalo smrt. .

Události pak řítily se rychle. Obě strany
nelenovaly a pracovaly. Robespierre jest uvěz
něn a věrnými svými zase vysvobozeu, po té
uchyluje se do městské radnice, kdež hos já
sotem přijímají, z radnice rediguje provolání,
že Paříž jest v posvátném právu povstání a
dává zvoniti na poplach. Věrný velitel městské
obrany, Henriot organisuje a shromažďuje vo
jenskou moc proti konventu. Konvent však má
ještě jeden silný trumf, proto odhlasuje, že Ro
bespierre jest mimo zákon, a vyhláška o tom
působí jako hrom, po jehož úderu i mnohým
stoupencům Robespierrovým mizí odvaha.

Když Barrase, jmenovaný konventem za
velitele veškeré ozbrojené moci, přitáhl s voj
skem před radnici, uviděl tam státi vojáky
Henriotovy a děla jejích namířena proti sobě.
»Občanél« volá Barrase, »dříve než by došlo
ke krveprolití a občanské válce, slyšte výnos
kenventu: Robespierre a všichni rebelové jsou
mimo zákon.« Mimo zákon? Slova ta působí
dojmem hrůzy, a vojsko Robespierrovo rychle
se rozhoduje a přechází na stranu konventu.
Když přikvapil Henriotz radnice a zpozoroval,
co se stalo, rychle se vrátil a zvolal: »Všechno
jest ztracenol«

Po výkřiku Henriotově strach zachvátil
všechny. Henriot vyskočil oknem a spadl do
výkalové žumpy, která přijímá i mlad. bratrafjRo
bespierrova Augustina. Šaint-Just volá na Le
base: »Zab mě!l« Lebas však odmíti. Couthon
vlezl pod stůl, kdež pokusil se o sebevraždu,
ale potomsi to rozmyslil, uchovav hlavu svou
pro žilotinu. Robespierre sedě na židli chtěl se
zastřeliti, ale rána z bambitky, minuvši hlavu,
přerazila dolní čelist, která sklesla. Tallienovci,
vřítivše se do raduiční místnosti, vylovili z vý
kalů Henriota a mladšího Robespierra, ostatní
zatkli, naložili na káry a odvezli. Robespierrovi
staršímu rozbitou čelist přivázali hrubým, špi
navým hadrem.

zástupce Fouguier zjistil totožnost vězňů. Nic

jiného nebylo potřebí,protože zatčení byli jiš
mimo zákon, což bylo rozsudkem na smrt. Ve
čtyři hodiny odpoledne pařížské ulice byly pln
lidu. Na rachoticích kárách bylotřiadvacet od.
souzenců, mezi nimiž byl pařížský purkmistr
Fleuriot a švec Simon, jenž ve špinavé a tma
vé-díře umučil malého následníka trůnu, Lud
víka XVII. Zvědavost všech obracela se na
káru, na níž ležel Robespierre. Strážníci uka
zovali na něho šavlemi, aby lid viděl, kde jest.
Kterási žena vyskočila na káru, jednou rukou
se zachytila a druhou zlostně mávajíc vykřikla:
»Tvá smrt plní mé srdce radostí, jdi do pekla
s kletbami všech žen a matek.« U popraviště
Robespierre byl položen na zemi. Když došlo
na něho a když ho zdvihali, otevřel oči a za
hleděl se na krvavou sekeru. Z hrdla jeho vy
dral se hrozný skřek. Kat Samson svlékl ho z
modrého kabátu, strhl mu s čelisti špinavý
cár — a čelist bezvládně sklesla. Po té Ro
bespierre dovlečen pod sekeru, jež ufala hlavu,
v níž vylíhlo se tolik děsných myšlenek. Když
Samson práci svoji skoncoval, rozlehl se jásot
a radost rozšířila se po Paříži. Tak skončil
advokát z Arrasu, a s ním zhasla hrůzovláda.

brevířů
ve vydání římském

s veškerými novami a dodatky
r. 1914.

Tisk je zřetelný, zvláště pro slabší zrak jasný.
Formát 11X18 16*, Tištěné na papíru Indiana.
V kůži, červená ořízka K 40"—, v kůži, zlatá
ořízka K 45'—, v chagrénu, zlatá ořízka K 50—,
v morochinu, zlatá ořízka a desky bohatě vkus
nou, zlatou rytinou zdobené, tištěné na papíře
China K 67-—, v chagrénu, zl. ořízka K 49—,

Tyto brevíře ovšem pojme stávající proprium,nebof nové proprium Bohemiaedosud nevyšlo
a připravuje se v nakladatelství Kotrbově. Uprava
však jest taková, že možno po vydání ku kaž
dému svazku přiložiti. — Nová vydání Puste
tova možno dodati. Event. potřebné ceníky vám
dle objednávky na přání ochotně zašleme. —
Neobjednávejte přímo, obdržíte u nás v origi

nálních cenách!

Oružstevní knihkupectví a nakl
datelství v Hradci Král., Adalbertinum.

Bojiště východní. Akce směřující
k vypuzení uepřítele z východní Haliče se
v posledních dnech daří a vítězství právě
ohlášené u Starého Samboru je velkým krokem
vpřed. Starý Sambor prý Rusové opustili.
Také severovýchodně od Turky skvěle obhájilo
naše vojsko své postavení. U St. Samboru a
Turky bylo zajato 2500 Rusů. Na Sanu u Roz
wadowa utrpěli Rusové také těžkou ztrátů.
Rovněž útok nepřítele se severu na Černovice
se nijak nedaří. Bitevní čára táhne se podél
Prutu přes Kolomyi. — Kolem Varšavy utvo
řilo spojenecké vojsko rakousko- německé nové

V bojích před Varšavou utrpěly sibirské a
kavkazské pluky velké ztráty. Jeden pluk
změnil třikráte svého velitele.

Bojiště jižní. Proti Srbsku nanovo
vyrazila naše vojska v široké frontě přes Sávu
a Drinu a zabrala osady Crnu Baru, Banovo
Polje, Radenkovice, Glušci a Tabanovice. Šabac
dobyt opět a vojsko překročilo trať Šabac
Lesnica. Tím se ukazuje, že armáda naše jest
i na jihu dosti silná, aby čelila ofensivně ne
příteli. V těchto bojích poražena 2. srbská
armáda.

Bojiště západní. Dle zpráv nejvyš
šího válečného vedení německého chopili se
Němci ofensivy na většině celkové fronty;
v Argonnách pak a u Verdunu i Toulu počí
nají si ofensivně Francouzi, ale ovšem bez ú
spěchů. — Něm. vojenský odborník major
Morath píše, že německé oběti na Yserském

poví přecejenom nebyly učiněny marně.edle toho týž největší význam připisuje faktu,
že se Němci zmocnili hlavního francouzského
postavení u Verdunu, který jest tudíž ohrožen.
Dle holandských zpráv v posledních dnech
obsadili Němci 14 míst na pobřeží, která byla
hájena spojenci. — Zavodnění jižně od Nieu
portu vyloučilo v této krajině jakékoliv ope
race. Vojsko učmecké se vším vytáhlo ze za
vodněné krajiny bez pohromy. Na Aisně, vý



několik silně opevhěhých posic a zmocnilo ae
Chávouté d Sóupiru. Ve Vogésíách, v okólí
Markirchu byly odražény útoky Francouzů.Válka rusko-turecká. Ná Četném
mbři rozkoukála se děla, Turecko začalo. A o

mlouvá se títn, že loďstvo ruské chtělo položitmihy u výjezdu z Bosporu, Bosporus uzavřít 4
tárecké loďstvo roztrhnout na dvádíly a pak
jé zničit. Turecké loďstvo potopílo rtiskou
mifionosku a jeden dělový člun. Pak bombar
dóválo město Sevástopol a v přístavu Novoro

sijsku zničilo "50 skladišť petroleje, v Oděse
propo ruský křižníka druhý těžcepoškodilo.Oděse a Sevastopolu bylo zničeno 5 nádrží
petroleje. Přes to turecké listy prohlašují, že
se Porta nálézá ve stavu sebeobrány z nouze
a že první válku neprohlásí. — Dalším násled
kem srážky rusko-turecké jest přerušení diplo
matických styků s Tureckem se strany Ruska,
Anglie, Francie, Srbska, Černé Hory, Belgie
a Ja nska. — Porta zaslala velmocem notu,
v níž za srážku na Černém moři činí zodpo
vědným Rusko. — Rusko zahájilo officielně
na Kavkazu válku. Dle armádního rozkazu
místodržitele kavkazského nařídil car armádě
kavkazské, aby překročila hranice a napadla
Turky. Také Angličané 3. t. m. zahájili válku
s Tureckem bombardováním vjezdu do Dar
danel.

Do Egypta vyslalo Turecko ekon
silu.vojške, proto se situacePro anglickouvládů v Egyptěstalá kritickou. Aliglické voj
sko vyklidilo egyptskou hranici a zničilo tám
několik vesnic, uačež ustoupilo k Suezskému
průplavu. A v těchto chvílích angličtí vyslanci
oznámili všem neutrálním státům, že král
anglický přebírá suverenitu nad Egyptem.

Persie proti Rusku. Perskývyslanec
odeslal ruské vládě požadavek, aby ihned od
volala ruské vojsko z Persie.

Povstání Burů v Africe zachvátilo
nejen Kapsko, nýbrž i celou jihoafrickou Unii
a Transvalsko.

Našemu veledůstojnému dachovenštvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou
. finu sbsol. c. k. stát, školy řezbářská

BOHUMILABEKA v HORE KUTNÉ..

W) " 4 4 : PVPolitický přehled.
-© Ošávaniolch v národě. Naúvahyněm.
posl. z Moravy Frt, Jesspra, který tvrdí, že du
Ševní. výzbroje nedodává slovanským magsám
v Rakousku slovanský východ, nýbrž z nej
větší části německá střední Evropa a že je
próťo nězbytno, aby še tyto dluváň. úíhkby své
rázně uchýlily od původního slovánškého týpu,
a že národně-politické a státo-politické důsledky
2 této skutečnosti vyvodili dosud jen lidé totem
Masaryka — odpovídá realistioký »Časc:
»sJehrozné£ lit, že mezi Náňči českými
ujalo se mínění, že náš národní tábor není jed
notný, že program národa našeho utrpěl trhlinu,
Že jsou v národě českém lidé, na které možno
spoléhat, až Němci budou naléhat, abychom se
uehýlili od původního slovanského typu. Nemy
(aČas« a jeho stoupenci), nýbrž celý hárod utr
pěl pohromu z těch slepých štvanic někdejších.
Opy oslabily národ v očích odpůrců ...« A »Ná
rod. Listy« odpůrci svému »Čísu« přiznávají,
Že celý národ utrpěl pohromu nejen z těch
Útvanic někdejších, nýbrž i posledních, a proto

jat potřebí, aby slepé štvanice v našem národěvůbec přestaly.
Svolání českoněmeckých konfe

Koresp. »Centra« velmi vhodné, ježto právě
nyní nastalo sblížení národů rakouských, čímž
by se také jistě přispělo ke zmírnění a odstra
nění sporných otázek. Kdyby nebylo možno
vládě samé konferenci evolat, nechť strany samy
dají k ní podnět,

Dr. Bach mann, říšský poslanec, dvorní
„rada, předseda nímečké pokrokové strany v Če
„ohách, zemřel náhle v Praze 31. října. Bylne
přítelem všemu českému. Snažil se také doká
zati, že státu českého vůbec nikdy nebylo a že
země české byly pouhým lénem říše římsko

'německé. A poslední pokus vlády o smír v Če
chách (v prosinci r. 1913) rozbil právě on svým
vystoupením proti smiřovacím návrhům vlády.ecko-italská dohodanastalavo
túzce albánské. Italie prohlásila, ža nemůže sama
jednati o tom, aby londýnská dohoda ve příčině

„Albanie byla dotčena. Nynějšíopatření jest jen
„Prozatímní a neznamená žádné definitivní za
"ání Tímto způsobem došlo potichu k dohodě.
„Proto také Řecko jest s obsazením Valony se
„strany jialeké srozuměno. Akce Italie omezuje
„$e.na Valonu. Naproti tomu i všecky velmoci

něpaly é důvody k obsažení sóverníhopiry.

ření Mietrpó aduok
— Kri Ve'vřá vyv

"Rubtní ahfěl aby nnlě těhro předlóžílo kdhhořeZatkoněnám 0 li, kyp

landdeká ostatní členové kabinetů však prohlásili,
že ehvile nyhější méní příznivá. Poněvádž pak
nějdůležitější křesla: ihinistřá financí Azahraničí
JsowHěobsázena, rozhodlo še ministerátvo podátl
žádost žá propušténí. — Křůl pověřil rňiín. před
sedu Salandra utvořením nového kabinetu.

Bulharské sobrání záhájeno29.řjna
trůnhí řěčí krále Ferdinanda. Trůnní řeč byla
strůčná u zdůraznila přísnou neutralitu Bulhar
ská. Ministerský předssda Radoslavov prohlásil
výmyslem, že by Rakouško žádalo od Bulhar
ská zakročení V Novém Srbsku. Bulharsko ne
podnikne nýní ničeho, nebuť vláda jest přesvěd
čena, že véc pro vlást stojí dobře A Bulhatsko
v pravý čas bude tlumočit svoje požadavky.

B
Zásobil jste již svůj
M sklep uhlím? [fi

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kutové, kostky
i ořech za ceny nejlevnější.

Kulturní jiskry.
Spis dra Fr. Reyla »Jádro křesťanské soci

ologle« nalezl velice příznivou kritiku i v 1L.čísle
»Rádce duchovního«, kdež čteme: »Spis výstižně
ukazuje, že otázka náboženská vždy se vrací při
luštění problémů společenských. Že má pravdu
Giddings, když dí: >Kdo netkví jen na povrchu je
vů, musí uznati, že žije v prostředí kultury, v níž
všecky mravy, zřízení a zákony národní i v nej
menších podrobnostech závisí na náboženství.
Musí přiznati, že, ačkoli veliká část lidí nemá o
tom ani potuchy, obecné názory o právu a povin
nosti, idee o svobodě a autoritě a základní pilíře
společenského řádu utvořily se na zásadách nábo
ženských. Bystrý pozorovatel společenských jevů
shledává se každým krokem s náboženstvím, kte
ré v každém sociologickém a filosofickém spise
za dnů našich do omrzení je odsuzováno; pozo
ruje, že i ti, kteří s opovržením od sebe nábožen
ství odmítají, téměř stejnou měrou podléhají vli
vům náboženství jako jejich spolulidé, ba že ani
nemohou se ubrániti vlivu náboženských názorů,
které vývoj současné společnosti ovládají.« Spis u
kazuje, jak všechny přemety filosofické nemají to
ho solidního základu jako křesťanská —filosofie.
Rovněž hlava III. ukazuje, že křesťanský názor
o člověku jako základu společnosti jest nejspráv
nější. Závěrečná stať jedná o politice a její extré
mech: individualismu a socialismu. Zdá se na oko,
že vědecký předmět bude těžký pro obyčejného
čtenáře, avšak spisovatel se postaral o pestrost

"a zajímavost vrchovatou měrou. Dotekl se i nej
choulostivějších otázek ©společenských, o nichž
»Rádce duchovní« pojednal v minulých ročnících.
Jmenujeme zde jen ona cizojazyčná hesla, pod ni
miž se skrývají domácí hrozné neřesti: eugenika,
euthanasia, sterilita. —>Vědomí bez svědomí jest
zkázou duše.« Knize dobré musíme dáti přednost

před pobikacemi efeměrními.«
Slabý, profesor kněž. semináře z Hradce Král.
V létě odebral se znovu do Palestiny k vůli
pokračování ve svých studiích o starosemitských
poměrech. Za nastavší války bylo mu však ne
možno dostati se po Středozemním moři do
Terstu. Proto chtěj nechtěj byl nucen zvoliti
nezvyklou a velice nebezpečnou cestu po souši,
kterou sotva v tomto století prodělal jiný kněz.
Bylo mu domlouváno, aby raději vyčkal, až
klidnější doba umožní návrat po vodě. Ale dr.
Slabý jest již na daleké putování po souši zvyklý;
proto vypravil se koncem září z Jerusalema na
sever do Nablusu (Sichemu). Odtud vedla cesta
k Sile, Afule, Damašku, Rajaku, Homsu, Aleppu,
Biredžiku (stará Apamea) na Eufratu. Odtud stá
čela se cesta na východ přes Aintab a Amanicae
Pylae do Adany v Malé Asaii. Z Adany vědla

(pout do Tarsu (rodiště sv. Pávla) nedaleko moře
a blíže obrovitěho pohoří Pkůřa. Odfuddo 'kta

róslavné Pýláe Ohio (pid tedy Semiřátnis,Xertés, Darina,Křrds MI., "AlextténderVelfltý,
Harun 'al "Ráěid,' nir z"Bótftloru) Mito
„přechod přesTaurus, kde jsou Hory 3 e'kž

jnětřů tydoké. [VJedféh a*kotlihách po
"baVYobodáš *proRááijí" Raho'šiíy,

zvláště modtčdi, proto přechod při primitivateh
cestlch jest velice nebBežpečný. Na nejvyšších
špistoh hor leskné se i v létě eníb). Přechod
vedi do Bozanti Hanu. Odtud přes Eregli a
Káramán Kohie (Ikonion. Zde se zastavil Alo
xander Vel. s 10.000bojovníky.) Pak přes Afium
Karahiéšar (Akroenos) do Bekíšeliru (Dorylaeum
ve Frýgii), Ismidy (Nikomedeia), přes Haidar—
Pašu na Bospor. V Cařihradě byl nucen dr.
Slabý učiniti zastávku z té příčiny, že byl stíšen
malarií. Následoválá cesta přes Drinopol, Bul
harsko, Rumunško, Predeal, Sedmihrady, Uhry
a Vídeň do Hradce; dojel sem. 1. topná

Pozoruhodná kmiba jost dp. faráře ve
Veselíčku Jos. Šmejkala »Křesťanský názor
světový«, o jehož I. díle: »Rozumové základy

vn. píše dp. Jan Stiebor, gymnas. katechetav Slaném: »Překrásný a cenný Váš spis jsem
s velikou radostí již několikráte důkladně pro
studoval a jest mi oennou pomůckou při vý
kladech náboženských v VÍ. a VII. gymnasiu i
pro exborty. Velice se těším na pokračování,
díl II. Důkladnost, jasnost, přesvědčivost, boha
tost příkladů, důkazů, výroků a stručnost jsou
předuovimi jeho, jež zaručují mu plné uznání.«
Díl II: »Zjevení Boží« právě vyšel. Vyniká tý
miž přednostmi jako díl I. Kdo má díl I, po
nechá si zajisté s radostí i díl IL, který mu
zašle Česká sekce diecésního komitétu v Č
Budějovicích; kdo ho dosud nemá, tomu radíme,
aby si co nejdříve objednal oba díly najednou;
dílo hodí se nejen pro školu, ale i pro lid a
rodiny i pro soukromé studium; naši lidé na
leznou v něm důkladné, každému enadno pří
stupné a pochopitelné poučení a útěchu v po

1 K %h; II. dílu 1K 80h, poštou 2 K. IL díl
tištěn byl v tiskárně spolku sv. Bonifáce v Praze.
Čistého výnosu věnována bude polovice nově
stavěnému kostelu sv. Jana Nep. na Lineokém
předměstí v Č. Budějovicích, jehož potřeba je
tak naléhavá, polovice České sekci diecésního
komitétu v Č. Budějovicích, jež převzala expe
dici díla a kam též je říditi objednávky.

Prof. dr. AL Kolísek: Do Lourd. >Spolek pout
níků českosl. do Lourd a jiných posv. míst« vydal
svým nákladem velice zajímavou a poučnou kni
hu >Do Lourd«, která zasluhuje náležitého oceně
ní, neboť máme dosud u nás málo spisů jednají
cích o Lourdech, které by byly psány s podob
nou svědomitostí, pílí, všestrannou znalostí i s lá
skou k věci, jako kniha profesora dra Al. Kolíska.
Cena této nové knihy spočívá předně v jemmosti,
s jakou autor řeší všechny otázky, které s Lour
dy souvisí. Tak na př. zmiňuje-li se o názorech
spisovatelů protilourdských, jako Zolovi a j. ne
užívá při tom tvrdé polemiky, nýbrž vroucího vý
kladu, prozářeného vědomím jistoty o pravdě
zázraků lourdských. Čtenář, který se seznámí s
historickými daty o Lourdech, z nichž jest velice
zajímavá stať »Češi a Lourdy«, který pozná do
klady z výroků učených mužů o lourdských di
vech a v duchu putuje — při čtení popisu III. pou
ti — na ono posvátné misto, jistě pocítí touhu >za
vítati do Lourd«, čehož chtěl autor také u čtenáře
docíliti a dle toho už též přiléhavě svou knihu na
depsal. Nechybí v ní ani krásné modlitby a zpěvy
týkající se pobožností lourdských, četná vyobra
zení a mapy, takže kniha ta jest pravým sborní
kem věcí lourdských. Poutníkům lourdským z r.
1913 jest tedy milou památkou a všem ctitelům
Mariánským dobrou vůdkyní, dle níž možno ří
diti se »v otázce« — jak sám autor dobře v úvodě
praví — »která nepřestane býti bláznovstvím svě
tu a moudrostí duším, hledajícím Boha a nalézají
cím Ho skrze Pannu Neposkvrněnou, uzdravení
nemocných a útulek hříšníků, zaslzených lí
tosti . . « D, L. l

Za válečného ruchu.
Zvlášiní pomoc v těžkých soctálních poměrech při

pravují kruhy nár. sociální: »Zájmy samospr. úředníků«
totiž sdělují: »Nás hrůzou opravdu naplnila zpráva, že
v kterémsi českém městě hodlali někteří členové obec
ního výboru, hlásící se k dělnické straně, navrhnouti,
aby platy obecních úředníků byly — redukovány, sní
ženy, když v nynější době jsou finanční poměry obce
tak neutěšeny. Pravíme, že nás hrůzou naplnila tato
zpráva — a není to nadsázkou. V které hlavě vznikl,
zrodil se tento nápad? Nehledíme ani na právní jeho
stránku, na okolnost, že podle zákona a práva je takový
návrh naprosto neproveditelným, ale zajímá nás sociální
jeho pozadí. A úvahy o tomto »léčivém« nápadu nabý
vají pikantní příchuti, vzpomeneme-li si, že jej chtěli
podat členové strany dělnické, kteří mají socialismu,
humanity a jiných hesel jindy plná ústa — lidé, kteří
by jistě právem, bouřili se, kdyby chtěl někdo dělníku
snížiti jeho smluvenou mzdu. Jak se to rýmuje? Chtit
od úředníka stejnou — ba za nynější doby zvýšenou,
intensivnější — práci, chtít od něho, aby nahražoval
(ač, kde je to možno, činí tak z kofegiality srdečně rád)
i přáci Kotegů, kteří odešli do boje —'ale dávat mu Mé

Vrfiémopovážíse“ přijíti'člénové strany, která 'na' jez

do jejich Tad,'a prohtastie 'se za“ Jédiálého'uoasAtele“ú



Ťedníckého nroletariátn?< — Českým kupcům zase
snaží se pomáhati originelním způsobem »Čase. V »Ko
Inské továrně na kávové náhrážky« správní ada ne
zvolila ani do výkonného výboru nedávného předsedu,
proti jehož málo úspěšné taktice se vedly oprávněné
výtky delší dobu. »Čas« praví, že po tolika neúspěších
v českém průmyslu vrhli se kupci na závod dobrý. Leč
zmírěná továrna jest právě podnik kupecký, kupci te
dy riéjsou zde žádnými vetřelci. Proto měli kupci plné
právo zvolití si za předsedu ©osvědčeného odborníka
kupeckého Eman. Placka. Leč »Čas« v tměvu nad tím,
že se dalo kvinde pokrokáři pro nepokrokové vedení
závodu, odemstívá se zlehčováním kvalifikace nového
-obratného předsedy. Pokrokářské politické vyznání to
várně rozhodně málo prospěje. A kdo chce hospodář
ský vývoj českého závodu zastavovat z politické za
ujatosti, rozhodně není vlastencem nejlepším.

Soc. dem. poslanec pruského zemského sněmu Hine
obrací se v soc. dem. »Bochumer Volksblatt« proti váš
nivým soc, dem. zahraničním listům a píše: »Dle těchto
listů to vypadá, jako by vyhlazovací válka proti Ně
mecku byla kulturním činem. Slyšíme v cizině protesty
proti rozbíjení všech stavebních památek — následek
to války, který bylo nutno předvídati — ale neslyšíme
protestu proti používání afrických a asijských hord na
zdeptání Německa. Porušení neutrality Belgie je rozkří
kováno za neslýchaný zločin Německa. Že však se tím
předešlo jen anglicko-francouzské | belgické válečné
straně, o tom se mlčí, právě tak, jako se mlčí o velkých
zločinech proti mezinárodnímu právu, spáchaných brit
skými válečnými štváči proti mezinárodnímu obchodu.
O nedokázaných německých »hunských činech« proti
'bezbranným osobám jsou ve světě ustavičně rozšitová
ny hrůzné zprávy, ale že je úmysl Německu odříznouti
dovoz potravin a tak děti vystaviti smrti hladem, to
zdá se býti cizozemským osobnostem, které své vzdělá
ní čerpaly většinou ze »země barbarů«, Německa, zá
služným kulturním dílem. Nutno bohužel konstatovati.
že šílené utrhačné časopisecké štvanice proti Němec
ku způsobily zmatek i ve vůdčích socialistických hla
vách v cizině. Přehlížíme-li dlouhou pestrou řadu ne
přátel našeho státu, máme pocit, že my němečtí soci
alisté jako Němci patříme ke svým národním soudru
hům a že jim musíme osvědčovati největší solidaritu.
Děj se co děj!«

Císařův dik knězi. Německý císař Vilém přišel dne
L. října do S., kde se setkal s vévodou Albrechtem Wir
temberským. Když opouštěl S., byl živě pozdravován
důstojnictvem a vojskem. Mezi nimi stál také františkán
P. Florián Schoch z kláštera Frauenbergu nedaleko Ful
dy, který konal duchovní služby mezi raněnými vojiny.
Když císař zahlédl kněze v řeholním rouchu s modrým
pláštěm vojenského kněze a s červeným křížem, při
stoupil k němu, podal mu ruku a pravil: +»Jistě zde
plníte vznešený úkol a přinášíte útěchu mým umírají
cim vojínům. Děkuji vám za to!«

Padlý český Redemptorista. »Kat. Noviny« (v Pru
ském Slezsku v Ratiboři) přinášejí tento dopis: »Na bo
jišti ve Francii umřel smrtí hrdinnou bratr Kajetán z
řádu Redemptoristů v Bochumu. Bratr Kajetán — svět
ským jménem Karel Folta — narodil se r. 1887 v Ho
šťalkovicích. V r. 1910 dne 14. února vstoupil do tádu
Redemptoristů v Bochumu a v lednu 1911 v klášteře
Geistingen byl oblečen do roucha řeholního. Po ukon
čeném noviciátě přišel do kláštera Vaals a odtud roku
1913 opět do Bochumu. | Když nastala mobilisace, tu

- bratr Kajetán zaměnil roucho řeholní za vojenskou uni
formu k obraně vlasti, za kterou zemřel smrtí hrdin
skou ve Francil. Představení vydávají jemu toto krá
sné vysvědčení: ©Bratr Kajetán byl dobrým vojhem
Kristovým. Nabídky výhodné světa odmítl, aby mohl
Bohu svému sloužiti v klášteře. Život řádový pochopil
s vážností, láskou a horlivostí. Se srdečnou zbožností
spojoval velikou horlivost v práci. Žádná práce nezdála
se mu býti těžkou, žádná hodina časná aneb pozdní,
žádný výkon práce nebyl mu nepříhodný aneb obtížný.
S nádšením táhl do boje a poslední hodiny v klášteře
poúžil k dobré přípravě na smirt. Že se z války nevrátí,
dalo se 'předvídati, meboť, když odcházel, řekl: Když
se bude něco obtížného a nebezpečného vykonávat
pak já se nabídnu, neboť. jest lépe, abych já padl, než
aby padl nějaký otec rodiny.« Kéž mu Pán Bůh odplatí
jeho velikomyslnost životem věčným!

Vánoce našich vojínů. Dříve než se nadějeme, na
stane doba vánoční. Jiné budou letos vánoce, než bý
valy. Mysl těch, kdož doma pozůstali, zalétne na vzdá
lená bojiště a myšlenky vojínů naších zalétnou ke svým
domovům. Letos nebude dovolených. Řady našich vo
jinů nezřídnou těmi, jimž jindy tak hojně popřáno bylo
spěchati v rozevřené objetí nejmilejších jim bytosti. Ve
liká povinnost káže našim jinochům a mužům trvati na
poli válečném. Zasněžené prostory děliti nás budou v€
chvíli, kdy v nejužším kroužku bývalo nejpříjemněji.
Ale zima, mráz nebudou tak kruty, bndou-li míti naší
bojovníci jistoty, že jejich milí doma pamatují na ně.
Dárek, vánoční dárek bude jim znamením, bude jim zá
rukou, že srdce jejich nejdražších věrně bijí pro ně.
Mnohde nebude míti vojsko naše vánočního stromku,
Jinde nahrádí jej snad zašněžený les. Nizounká chata a
snad i prostá stáj, jako kdysi něžné Jezulátko nhostí
naše drahé hochy a milované mitže.“Ale v mryslích“je
jich zaplanou na Štědrý večer vánočnístromky "ozářené

světélky nejkrásnějších Vvzpomítek:'DobiMte tuto'tklivou
vánoční Tdylů na bojišti nébo v Temocnicich/timŽe“ 0

bobatíte jí vlčdným Vádočním dárkem. '"Pamtetifte,“že

prosíme: Pamatujte a přispějte na vámočnísáromek DA
šich vojínů! — Vltány jsou dary: teplé prádlo, kožile,
spodky, pásy, punčochy atd., vlněsé ochránky: vesty, |
šály, kukle, kolemice,nátepničky atd, cigarety, doutal-:
ky, tabák, čokoláda, kakao, sušesky, sucbary, trvank-;

ny, papíry, pohlednice. Všechny dary přijmá a vojínům
v poli dopraví Dobrovolný pomocný sbor válečný v/
Praze II., Spálená ul. 15.

Všem P. T. pámům majitelům a nájemcům bosšteb:
v Rakousku! Darujte zvěřinu lazaretům! Zaopatřte na
šim raněným a chorým bojovníkům vhodnou přilepše-:
nou ku stravě a jejich rodinám nedostatek trpícím po-.

i podobná vyzvání ozývají se v mnohonásobné ozvěně
z řad lovců naší domoviny, prodchnutá duchem pravé
lásky k vlasti a nejšlechetnější obětavosti, jež ode
dávna panují v našem lovectvu. Dík blahovolné ochotě
vysokých c. k. ministerstev železnic a obchodu i v do
rozumění s ústředním výborem rakouských spolků pro
ochranu lovu podařilo se podepsaným zajistiti nejdůle
žitější předpoklady pro zdar tohoto vlasteneckého pod
niku. Lovectvo rakouské nechť pak nyní, kdy všech
ny překážky jsou odstraněny, dary své plným proudem
tan obrátí, kde tisíce těch, kteří pro nás krváceli a
trpěli, jsou připraveny, přijímati je s nejhlubší vděč
ností: Do lazaretu! Šlechetní dárcové nechť se řídí
při svém díle lásky k bližnímu následujícími pravidly:
1. Z ohledu na střžené dopravní poměry buďtež milodary
zasílány v prvé řadě lazaretům na blízku loviště a roz
dávány rodinám vojínů v jeho nejbližším okolí. Jak
mile jest místní potřeba kryta, pak mohou býti dary
zasílány i vzdálenějším nemocnicím. Při každé zásilce
nech“ jest udán den odstřelu. 2. Zvěřina zaslána býti
může každému zdravotnímu ústavu, ve kterém jsou ra
nění ošetřování. Při podělování nuzných rodin vojínů
mohou se dárci v případě potřeby dožadovati spolupů
sobení místních úřadů. 3. Dary zvěřiny pro zdravotní ú
stavy jsou při dopravě poštou neb železnicí sproštěny
dopravného. Zásilky tyto musí však býti označeny co
»Vojenská podpora« a na adrese obalu musí býti udán
odesilatel. Potravní daň bude, kde jest zavedena, za
pravena příjemcem zásilky. 4. Poněvadž Vídeň s tak
mnoha lazarety nemůže nikterak krýti vlastní spotřebu
ze svého okolí, vznáší se na všechny P. T. majitele ve
likých honiteb ve všech korunních zemích říše snažná
prosba, aby věnovali zvláštní milodary zdravotním ú
stavům sídelního města. 5. Všechny P. T. majitele a ná
jemce honiteb prosíme konečně v zájmu veškerého 0
byvatelstva, by v nynější těžké době učinili žeň svých
lovišť bezprostředně přístupnou konsumentům za ceny
co nejmírnější. — Válečný podpůrný úřad c. a k. mini
sterstva války. Volné sdružení k ochraně myslivosti.
Rakouská společnost Červeného kříže.

Důtežité pokyny Zentské správní komise ve pro
spěch nezaměstnaného dělnictva. Dělníkůám, kterým o

případy, ve ktených příslušníci přičleněných sprostřed

kovateleu. používají valgě jizdy po drahách na základě
poukazu vydávamého. veřejnými ústavy práge. Natýkají
se proto. jisakého obocu vlastní působnosti těchto. spro

sttedkowatalan, ktezý zástává pezrnýněn.
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Da Fr. Reyl: dl

ji křesťan.

„seciologie |
Ve vkos.vazbě8 pelopiK pan. kart K7,
Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 170. -- Brož. K ©.

| Ve vkus. vazbě oelopl. s ochran. kart. K 8.

N B. Dostávám nyní gpis ladnídobou
Vaším nákladem Vydaté."Jsou o udaříjá
díla a zasluhují rozšířen“.

Dr. Jos. Hanuš,
prof. real. gympasia,

Král. Vinohrady. 2

Objednávky obratem vyřídí ÍDružstevní knihkupectví
a ladatelství

v MreagdciKrálové, Adalbertinum.
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Zprávy organisační
a spolkové.

Zemskému svazu Orla v Hradci Králové dále na
raněné vojíny zaslali: Katol, spolek Ronov n. D. 10 K.
Konvent Kutná Hora 5 K a Chrast 5 K, Orel Krouná 3
K, Orel Česká Třebová 40 K, Katol. mládež Železnice
10 K, V. Spěvák Opočno 3 K, Život.Kouřím 5 K, Katol.
spolek Záboř 10 K, Konvent N. Město 2 K, Kocléřov Z
K, M. Formánková Český Brod zlaté náušnice a prsten.
— Zemský svaz Orla v Hradci Králové prosí uctiyě o
další příspěvky a volá předem vroucí: »Zaplať Pán
Bůh!«

patřily práci kondiční odbory spolků neb | organisací
dělnických, které připojily by se na dobu válečnou k

vystaviti průkazy na volnou jízdu i za hranice král.
Českého, tedy i do železničních stanic ostatních zemí
korunních.

Výnos Zemské správní komise ze dne 23. září 1914
vyslovuje tyto zásady ohledně sprostředkovatelen děl
nických a spolkových k zemské organisaci veřejného
sprostředkování práce na dobu válečnou: I. Veřejno
právní organisaci sprostředkování práce mohou se pří
členiti jen ty dělnické neb spolkové sprostředkovatelny,

O. VšechSvatých bylo počasí tak příznivé, že hřbi
tovy: pouchovský i kuklenský hostily obrovské řady ná
vštěvníků. Hroby byly nádherně vyzdobeny. Velkým

nův, kteří padli na poli cti. J. Exc. nejdp. biskup sloužil
v kathedrále pontifikální mši sv., navštívil hřbitovy a
v 6 hodin večer konal slavnostní »Officium| defuncto
rum<. Druhý den sloužil pontifikální rekvlem, načež od
jel do Chrasti. Po oba dny účast věřících na pobožno
stech byla velice živá.

Jakoukoli zadu;a dofazy stoupencům našim ochot
ně dle možnosti vyřídí Sekretariát organisačního ko

které sprostředkují práci nebslužbu- bezplatně. 2.-Spro
středkovatelny patřící do svazu neb širších organisací,
mohou přistoupiti k zemské organisaci buď jednotlivě
nebo hromadně. 3. Přičlenění může se státi jen na zá
kladě určitého písemného prohlášení dotčené. korporace,
že přistupuje po čas války k zemské organisaci veřelgo
právního sprostředkování práce. Dokud prohlášení to
nebude dáno, nelze veřejným ústavům vydávati pří
slušníkům dotčených sprostředkovatelen poukaz na vol
nou jízdu. 4. Poměr zemské organisace k příslušným
sprostředkovatelnám upravuje se takto: a) Přičleněným
sprostředkovatelnám sdělují veřejné ústavy pro. spro
středkování práce, zřízené dle zákona z 29. března
1903 č. 57 z. z., totiž jednak zemské centrálky. jednak
okresní ústavy a obecní ústavy král. hlav. města Prahy
a města Liberce a to každý v oboru své působnosti
všechna nmnich přihlášená místa pracovní. která nelze
včas obsaditi. b) Obdobným způsobem sdělují také při
členěné sprostředkovatelny veřejným ústavům všechna
místa pracovní, která nemohou samy obsaditi. c) Pří
hlásku pracovního místa vyřídí ta sprostředkovatelna,
veřejná neb přičleněná, u které byla učiněna. Ústavy
ostatní spolupomáhají v zájmu rychlého umístění neza
městnaných. d) Umístfí-li přičleněná sprostředkovatelna
dělníka do místa pracovního, k jehož nastoupení dělník
použije dráhy. odkáže jej s příslušnou poukázkou a
pracovní knížkou a sice v skdle zemské centrálky na
zemskou centrálku práce. jinak na příslušný okresní
ústav -za účelem vystavení poukazu na volnou jízdu.

učení«poakaz na volnou jízdu a v dapise; iterým zašle

koettelny; na jejíž doporučení jesptdělníkdomísta: pra
tovatho pukážůn Nemůže-li„dělsík.„pětjitiosobně pro

hodně brzo, aby spfše dříve“ Mež pobději ji“dostalt? K vem písemně.5.Pravidla <tato-platí.-oušemje-apro -ty

Sochy,oltářeaj.
»provádí absel..c..k. adberné.škol
1are.k.:uměleokeprimyplové „školy

Jan Buišek:v Ohrurfimi

„Čiřkounívěstník.
Z Polltického úružstva tiskového. Vsdp. kanovník

Ant. Hrubý při svém odchodu z Adalbertina jmenován
inspektorem Biskupské knihtískárny. Dosavadní adjunkt
dr. St. Beneš stal se v tomto závodě aktivním správ“
cen.

Diecésní jubileum. Letos jest tomu 250 let, kdy za
loženo bylo biskupství královéhradecké a kdy arcidě
kanský kostel Sv. Ducha byl povýšen na kathedrální
chrám Páně.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Frant.
Pap!hám, administrátor v Kaňku, za kaplana do Byká
ně, Jos. Drbohlav, kooperator v Opatovicích n. L., za
koop. do Bělé (u Přelouče), Ad. Jarolímek, administra
tor, za kaplana v Rokytnici, P. Raymund Snížek, O.
Cist. za kaplana do Vrchlabí, Josef Pácal, administrator
ve Střenici, za administratora do Křižlic, Alois Kuřík,
administrator v Chlumu, za kaplana do Krá'ové Dvo
ra n. L., Ant..Blitner, katecheta na reálce v' Trutnově,

„obdzžel dovolenou, ust. Korda, katecheta v Poříči, za
supl. katechetu na „reálce v Trutnově, Frant. Vejstrk,

«administrator, za kaplana v Pardubicích, Jan Hampel,

„kaplan ve Vrchlabí, za kap.ana doLanova,: Gust:*Holen
„da, koop. v.Bělé, obdržel dovolenou. —V Pánu ze<



snali: Alols Krsek (V.Valn.),pens. far. Babický ve
Velké Borovnici, zemřel 23. října (narozen r. 1858, vy
svěcen r. 1882). Jos. Hůšusler, b. notář, zámecký archi
vář v Kostelci n. Ori, zemřel 27. října (narozen 1843,
vysv. 1868).— Uprázdnila se fara v Sezemicích,
patron. dr. Richard baron Drasche, fara v Teleci, patron.
nábož. matice, obojí od 1. listopadu 1914.

Další příspěvky ma Červemý kříž a spolky pomocné
aejd biskupské konsistoři v Hradci Králové zaslaly:
Pardubický vik. úřad v tlolicích z farností: Holice 20
K, Chvojno 17.84 K; Poděbradský vik. úřad v Činěvsí
z farností: Poděbrady 71.40 K, Činěves 17.52 K, Chle
by 77.04 K, Kostelní Lhota 9.12 K, Kovanice 14 K, Li
blce 31.64 K, Oumyslovice 20 K, Předhradí 233 K, Sad
aká 50.06 K, Velim 20 K, Vrbice 42.40 K, celkem 586.18
K; Náchodský vik. úřad v Polici z farnosti: Náchod
91.34 K, Boušín 30 K, Bezděkov 16.96 K, Hronov 85.45
K, Chvalkovice 15 K, Kostelec Červený 40 K, Machov
131.56 K, Úpice 27 K, Police 56 K, Brusnice Něm. 120 K,
Rtýně 20.50 K, Studnice 5 K, celkem 638.81 K; Jaro
měřský vik. úřad v Holohlavech z farností Bílá Tře
mešná 7 K, Libřice 43.04 K; farní úřady: v Nových Hra
dech 3 K, v Schonbrannu 57.20K, v Radimi 20.51K; vi
kariátní úřad Chrudimský v Heřmanově Městci z far
ností: Chrudim 38.80 K, Heřm. Městec 131 K, Choltice
1426 K, Jestbořice 19.94 K, Kladruby 46.28 K, Lipolti
ce 22 K, Mikulovice 102.40 K, Váp. Podol 25 K, Přelouč
56 K, Morašice 46.80 K, Svinčany 43.30 K, Týnec n. L.
24 K, Zdechovice 55 K, celkem 624.78 K; dp. Václav Vy
koukal, o. děkan v Cholticích 2 K; Poličský vik. úřad v
Bystrém z farností: Limberk 158 K, Banín 30.54 K,
Bystré 85.91 K, Borová 88.66 K, Něm. Bělá 57.80 K,
Staršov 70.39 K, Sádek 28 K, Telecí 20.70 K, celkem
540 K; Hořický vik. úřad v Mlázovicích (8. sbírka) 20

sko 2 K, Svratka 8.50 K.

Veled. duchovenstva. Došla aás zpráva, že stáva
jící vydání římské »Variatlones in divino« je úplně ro
zebráno. Firma Pustet pořizuje však totožné nové vy
dání, které dle svého ujištění dotiskne v polovici listo
padu ve známém formátu jakož i úpravě breviřů 18".
Laskavě nám udělené objednávky (což oznámíme v
»Obnově«) ihned budeme přihlášeným pánům žadate
lům zasHati. Račte proto laskavě své přihlášky k za
slání nám neodkladně uděliti, bychom mohli dodávku
dle toho zaříditi. Očekávajíce lask. objednávky, trvá
me v úctě Družstevní knihkupectví a nakladatelství v
Hradci Králové.

Lurdský spolek. V pondělí dne 9. listopadu o půl 3.
hod. odp. koná se na faře u Panny Marie Sněžné v
Praze výborová schůze, na níž referováno bude o prů
běhu eucharistického kongresu v Lurdech. Bude před
nesena jednatelská a pokladniční zpráva. P. T. páni čle
nové výboru se co nejuctivěji zvou k této důležité
schůzi. — Jednatel.

Knihy pro kněze. Zasloužilý spisovatel v oboru bo
hosloví pastýřského dr. Ant. Skočdopole předložil v ne
dávném čase katolickému kléru českému nové dvě
práce: obšírnou »Učebnou knihu bohosloví pastýřského«
(cena 6 K) a »Rukověť katechety«. Správa Bisk. knih
tiskárny v Č. Budějovicích přejala majetnictví a ex
pedici těchto dvou důležitých spisů. Zasílá je franko a
se slevou 20 procent, je-li příslušný obnos zaslán poš
tou zároveň s objednávkou.

Zprávy
místní a z kraje.

Osobní. Pan Vladimir Libický byl 4. listopadu v
malé aule pražského Karolina veřejně prohlášen dokto
rem filosofie. Srdečně gratulujeme!

Úmrti. Upřimným a hlubokým bolem širokých mas
byla provázena zpráva, že starosta Pražského Před
městí (bývalý velkoobchodník a ředitel cukrovaru) p.
František Fiala dne 1. t. m. konečně podlehl vleklé a
bolestné chorobě. Bodrý, ušlechtilý tento demokrat má
věru o povznesení obce zásluhu velikou. Zmizely louže,
zmizelo bláto, silnice a cesty velmi pěkně zregulovány,
vysázeny stromky atd. Dobromyslný a štědrý starosta
byl svou povahou jedním z těch staročechů, kteří ra
ději ze svého mnoho obětují, jen aby obec prospivala.
Když někdy obecní zastupitelstvo reptalo na značné ná
klady, vyňal peněženku a klidně platil mnoho z vlastní
ho majetku. Zesnulý byl zásad konservativních a pů
sobil v tom směru | na své dítky, které si zachovaly
skromnost a zbožnost otcovu. Syn Adam nalézal se za
nemoci otcovy na poli válečném. Starosta před smrtí
byl zaopatřen svátostmi umírajících a pohřben byl dne
4 t m. za veliké účasti v Kuklenách, Odpočtvej v po
koji!

Hříčka přírody. Stává se, že | na podzim uzříme
někdy pěkné květy jahodníku. Leč minulou sobotu při
nesl nám na ukázku p. J. Pešek z Lochenicšest do
zralých, krásně zbarvených jahod, které se urodily ke
konc! října v jeho zahradě.

Z kruhů maeloživnostnictva ozývají se stížností, že
nejen staré účty nejsou placeny, nýbrž že 1 platy za
nové zakázky, kterým právě v předpokladu, že včasně
budou zaplaceny, rychle bylo vyhověno, jsou odkládány

oějších vážných dobách jest vlasteneckou povinností
každého placení schopného dlnžníka, aby svým plateb
nim záv „zadost učinil, jest v mnohých případech

odklad placení "odkážováním na moratorfům neodůvod
ačným, poněvadž mofatorium se vůbec nevztahuje na
závazky vzniklé před Í. srpnem t. r. a vůbec ne na po
Medávky ze smluv námezdných a ze smluv o dílo.2w

čekává zajisté, že obecenstvo uzná svoji povinnost 4
pokud mu jen možno bude, svým závazkům zadost uči
ní a tím přispěje k ulehčení maloživnostnictvu v nyněj
ším těžkém postavení. Zadržování platů není konečně
ani v zájmu dlužníkově, poněvadž po uplynutí příročí
všechny pohledávky 5 s 6 proc. úrokem ode dne splat
nosti najednou musí býti zaplaceny.

Na týdemsí a obliní trh v Hradci Králové, konaný
dne 31. října 1914, přivezeno bylo: hl: pšenice 301, žita
124, ječmene 115, ovsa 202, vlkve 2, hrachu 3.5, čočky

půl, jetel. semene 34, máku půl, cibule 18, brambor 250,
jablek 183, hrušek 5; kop: zelí 485, kapusty 130, drobné
zeleniny 130, mrkve 86 pytlů, vepřů 3 kusy, podsvinčat
434 kusy.

Vyhláška o včasném zavírání hostinců. Vyhláškou
c. k. okresního hejtmanství v Hradci Králové ze dne
21. července 1914 č. 246 praes. bylo nařízeno uzavírání
hostincův o 11. hodině noční. Poněvadž nařízení tohoto

nebylo dbáno, výnosem svým ze dne 19. října 1914 č.
37.293 c. k. okresní hejtmanství dává věděti, že se kaž
dé překročení stanovené policejní hodiny bude přísně
stihati a to i event. uzavřením hostince. V sobotu a v
neděli prodlužuje se hodina policejní do 11. hod. 30 min.
v noci. Purkmistrovský úřad v Hradci Králové jest vá
zán Ihned obsah této vyhlášky všem majitelům hostin
ců proti potvrzení oznámití, a ty, kteří by tohoto naří
zení nedbali, ihned c. k. okresnímu hejtmanství v zná
most uvésti. Policejní úřad jest poukázán, by přísně
dohlížel na zachování stanovené policejní hodiny.
Starosta: JUDr. Fr. Ulrich m. p.
"© Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 31. října 1914. 1 hl: pšenice K 30.— až 31.60, žita
25.— až 26.—, ječmene 16.80 až 17.20, ovsa 8.60 až 9.50,
hrachu 44.— až 50.—, jahel 40.— až 45—, krup 36—
až 60.—, bramborů 4.80 až 5.70, máku 36.— až 44—,

lněného semene 25.— až 30.—, cibule 18— až 20.—,
jablek 8.— až 32—, hrušek 6.40 až 24—; 1 a: čočky
100.—, jetelového semínka červeného 208.— až 234—,
otrub žitných 16.—, pšeničných 15.—; 1 kg: čerstvého
másla 2.40 až 3.—, vepř. sádla 2.20 až 2.40, tvarohu 0.28
až 0.40; 1 vejce 0.10 až 0.11; 1 kopa: zelt 6.— až 16.—,
kapusty 1.— až3.—, drobné zeleniny 0.40 až 1.—; 1 py
tel mrkve 1— až 2.40.

Vloupání v Malšovicích. Odehrála se tam scéna
přesně dle systému makedonského. V noci ze soboty

na neděli (před 11. hod.) dostavili se tři neb čtyři haj
duci k obydlí paní Votavové, domnívajíce se, že uvnitř
lest větší zásoba peněz nebo zboží. Jasné paprsky pro
stomyslného měsíce podporovaly rozvídku při dů
kladném seznání terénu. Jeden držeh hlídku u
plotu, nahražuje telefon účelným hvizdotem, dru
hý se opřel o dvéře, aby | Jako| reserva | za
držel případně výpad obležených, třetí konal práci nej
důležitější, opatrným útokem hleděl stéci pevnost. Leč
dvě okenní tabule byly příliš silné, tak že praskot je
jich probudil a vyděsil obyvatelstvo, které si právě li
bovalo, jak je to dobře, že Malšovice neleží někdé u
Čataldže nebo u Černovic. Nastal hluk, ozvaly se po
vely zastrašující. Rozvídka okamžitě zvětřila přesilu a
proto se uhnula zajetí rychlým střídáním mrštných šla
padel. Nebezpečenství tedy odvráceno zmužilým výpa
dem, leč nepřítel rozprášen tak, že přepadení ani ne
poznali, s kým měli tu čest. Začalo však pátrání vyško
lené ozbrojené moci, která jest již nočním franktierům

ma stopě.
Dojemné setkáné na bojišti. Kaplan ze Solopisk dp.

Boh. Blecha stal se v době válečné polním kurátem.
Při jedné srážce spěchal k raněným a tu k svému veli
kému překvapení hledí na tvář těžce zraněného vlast
ního bratra. Vojín ještě bratra-kněze poznal, zsialé rty
se otevřely, snažily se pronésti poslední vzkaz drahým
do Rychnova n. Kn. Leč již hlava klesla, duše vojína
padnuvšího na poli cti rozžehmala se s tělem, aby z vln
utrpení vplula v přístav blaženého klidu.

Přísné zachovávání předpisů proti zdražování po
travin. C. k. ministerstvo spravedlnosti vydalo všem
soudům výnos, jimž se ukládá rychlý a přísný postup
při deliktech proti cís. nařízení z 25. července a 1. srpna
t. r. a zdůrazňuje se, že řízení trestní v těchto věcech
má býti provedeno se vší pečlivostí, rozhodnosti a nej
větší rychlostí. Kruhy obchodní i výrobní se tudíž 0
pětně a důrazně varují před neodůvodněným zdražová
ním životních potřeb, při čemž se výslovně upozorňuje,
že výše citované předpisy vztahují se netoliko na ob
chod v drobném, nýbrž | na obchod ve velkém.

Dar nermajetného. Profesor náboženství na reálce v
Trutnově Antonin Bitner daroval pro válečné účely Čer
veného kříže a pro podporu válkou postižených 900 K.
Rozdělení provedl výbor katol. tiskového družstva pro
německou část díecése královéhradecké. Profesor Bit
ner daroval poslední groš, který mu zbyl jen tím, že
nemohl Joni vyučovati — jinak by byl rozdal vše stu
dentům, kteří dobroty jeho často i nadužívají. Sám žil
tak jednoduše, že sl zdraví podkopal, onemocněv žalu
deční chorobou. © Na různých místech hledá ztracené
zdraví a přece dal posleďní pro ty, kteří válkou utrpí.
Píšeme tyte řádky, vědouce, že jich čísti nebude (díl
ve Wěorishofenu), abychom ukázali, kdo dá víc: zda
chudý kněz, který dá vše, co má, neb millonář, jenž na
válce statisíce vydělá a třeba 10.000 K z 'toho dá.

Důkaz vlastemeckého smýšlení Úředníci veškerých
velkostatků, průmyslových závodů, administrace a Ú
středen, patřících Jeho Osvícenosti panu hraběti Ottovi
z Harrachů, usnesli se ve prospěch veřejných dobro
čloných zařízení válkou vyvolaných věnovati po dobu

války 1 proc. z měsíčního služného a příspěvků. Za
tento čin projevil osvícený pan hrabě oběžníkem všem
úředníkům »své hluboce procítěné uznání a ocenění v
plném dosahu« konče těmito slovy: »Těše se vědomím,
že úřednictvo v těchto pohnutých dobách se mnou ve
vlastenecké 'obětavosti za jedno jest, vzkazuji všem
svůj upřímný pozdrav. Otto hrabě Harrach.«

Třebechovice, Na hřbitově vybrala naše katolická
Jednota spolu s Orlem na raněné 68 K 20 h, kterýžto ob
nos odevzdán Červenému kříži.

Vamberk. V pondělí 26. října slavil zdejší p. farář
Václav Hvězda své Abrahamoviny. Ač o tom širší ve
řejnost ve farnosti nevěděla, přece bylo hojně těch, kte
Hipřišli do kostela za svého milého faráře se pomodliti.
Súčastněna i městská rada p. starostou, komerčním ra
dou Ant. Bednářem a místostarostou, p. stavitelem Bo
háčem. Vdp. farář měl tichou mši sv., při které aststo
valí katecheta Fr. Komárek a jeho kaplan Jar. Mihul
ka. Slavnost tichá, ale dojemná. Vdp. jubilant by! po
hnut až k slzám, když na konci mše sv. vzpomíná v
modlitbách na své zesnulé rodiče, na bývalé předsta
vené, na ty, jež ve svém kněžském životě zaopatřoval
sv. svátostmi a pohřbíval. Dostalo se mu také velikého
množství gratulací zvláště z Chrasti, kde jako kaplan
po 14 roků působil a kde na něho zapoměnouti nemo
hou. To vše svědčí o jeho veltké oblibě a vážnosti. Při
této příležitosti věnoval ve prospěch knihovny katol.
spolku »Svornost« 10 K. Spolek mu srdečně vzdává dík.
Zaplať Pán Bůh! Kéž všemohoucí Bůh zachová jej po
mnohá léta ve zdraví a svěžesti naší farnosti!

Hořicko. I v obcích zdejšího okresu štvou nepřá
telé neuvědomělý lid, že dnešní válka je dílem kněžstva
a je s podivením, že se tento směšně ubohý výmysl u
jímá více na venkově, než v městě samém. A nejsmut

ptá se po důkazech, jichž nikdo neuvádí proto, že žád
ných nemá. Čí je nějakým důkazem vytržená věta z
řeči kteréhosí vojenského kuráta v Jičíně, že je válka
spravedlivá? "Tím od jakživa živili se alomyslníci, že
házeli do lidu jednotlivá slova a myšlenky, neb že si
je dokonce vymýšleli. Předně není jednotlivý kněz cír
kev sama a nemluví za celý stav, a za druhé je vůbec
vyloučeno, že by kněz katolické církve mohl vysloviti,
války že jsou všecky spravedlivé, když je z dějin zná
mo, že vždy každá válka byla vyvolána s některé stra
ny nespravedlivě, poněvadž by Jinak k válkám ne
došlo. K tomu církev vždy učila, Bůh že k zodpověd
nosti povolá toho, skrze něhož nespravediivá válka po
vstala. Onen kněz mohl míti na mysli výlučně válku
rakousko-srbskou, o které mohl vším právem se vyslo
vlti, že se vede se strany naší spravedlivě a že jsme si
nemohli nechat líbiti nadále provokaci malého národa a
otřásati velmocenským postavením říše, jež je zároveň
jelí ctí. A jsme přesvědčeni, že stařičký mocnář odklá
dal podepsání mobilisace potud, pokud bylo možno a

me, jak již dvakrát zadržel válku prott výbojnému Srb
sku. Z procesu Principova je nad slunce jasnější, že
proti Rakousko-Uhersku štvaly srbské vládní kruhy,
dokonce korunní princ, ony že zosnovaly útok boha
prázdný na život našeho následníka. Proč se tak vylo
ženě nekalé věci ujímalo Rusko? Vždyť noviny celého
světa kromě ruských potvrdily, že Rakousko mělo k
ostrému vystoupení proti Srbsku právo, i ty, jež násled
kem světové války stojí dnes na straně nepřátelské,
Zač bychom před světem stáli, kdybychom i k tomu
mičeli? Srbsko válce chtělo, vědělo, kdo za ním stojí
a proto rakouské podmínky nepřijalo. Všecky štváče
vyzýváme: vyrukujte již jednou s důkazy, dokažte, kde
který biskup, kněz štval a kde kdo na katolické straně
měl nebo má z hrozné války světové prospěch! Co
platno házet do lidu plagiáty o papežce Johanně, když
ani jeden historik světového jména nedokazuje, že sku
tečně papežka byla! A ten dnešní plagiát je leště hlou
pější.

Čáslav.Pozoruhodné jubileum. Letoskon
čí třicátý rok, co otevřen byl náš ústřední městský hřbi
tov. Dne:2. června 1884 byl slavnostně vysvěcen a od

těl uložena byla za uplynulé třicetiletí v chladný klín,
mezi nim! těla i tak mnohých zasloužilých patriotů čá
slavských, jejichž památka zůstává povždy požehnána.
Jenom z katolíků čáslavských pochováno bylo na něm
4591 dospělých osob, z nichž bylo 99 vojínů c. a k. 21.
pěšího pluku. Dítek v stáří do 10 let pohřbeno bylo
2206. Mimo to převezeno bylo naň 47 osob mimo Čáslav
zemřelých. Opravdové svaté pole, poseté vzácným $6
menem!— Zvláštní úkaz, ve vážné době skutečně
překvapující, pozorovati bylo při prvém zimním před
stavení sokolského kinematografu, konaném v Dusfkově
divadle. Bylť nával do představení tohoto tak obrovský,
Že množství lidí vraceti se musilo zpět, nebylo pro ně
již místa. Uvážíme-li, z kterého prostředí se většina
těchto návštěvníků kilnematogratu rekrutuje, jest to
hodno jísté úvahy. Jistě jest v tom kus našeho života.

Nechceme nikomu upírati právo zábavy, když bez ní
býti již nemůže, ale že jsou při tom v rozporu deklama
ce o bídě atd., to nikdo rozamný neupře. Ku konci po
znamenáváme, že nejednomu ctiteli Dusíkova divadla
bylo podivno, jak správní rada divadla tak náhle ze
stánku uměn dovolila učinitikinostan. — Exposltu
ry okr. nemocnice. Vzhledemk (přeplněníokr.
nemocaice, do níž přijímání jsou i vojíni tíže zranění a
Infekcem! podezřelí, bylo nutno zříditi expositury ne
mooniční v příhodných místnostech v městě. Adapto
váno bylo za tou příčinou prvé poschodf okr. choro
bince, kde zřízeno bylo 96 lůžek. Také tělocvična učitel



ského ústavu evang. se k této potřebě zařizuje, OSetřo
vání svěřeno bude ošetřovatelkám Červeného kříže za
nejvyššího dohledu primáře okr. nemocnice p. dra K.
Schnurpfella.—Čáslav městem karantenním?
Značné vzrušení ve všech vrstvách občanstva způsobi
la zpráva, že v městě našem má býti zřízena karanten
ní stanice pro vojíny podezřelé cholerou a že pro to
mají býti na pozemcích k Vrchům ležících postaveny
zvláštní infekční baráky. Vzrušení toto jest pochopitel
no, uváží-li se, Že město postrádá vůbec způsobilé ka
mlisace, že trpt cítelným nedostatkem vody užitkové,
a voda pitná že uznána byla dávno již za nevhodnou.
Doufáme, že našemu zastupitelstvu městskému podaři
se na kompetentních místech udati závažné důvody a
že občanstvo bude upokojeno.— K odchodu ctih.
představené okr. nem. M. S. Hugoliny. Jak

Číslo jednací: E 892/14/7

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Spořitemy Králohradec
ké konána bude

dne 4. prosince 1914
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni č. 35 dle
schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha: Nový Hradec Králové.
Vložka č. 202.

Označení nemovitosti: Domek čp. 202 se stav. parc.
č. k. 150 a zahradou č. k. 165 v Nov. Hradci Král.

Odhadní cena 5892 K.

Nejnižší podání 2846 K.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora nazaačeném, v hodinách ú
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitostl samé již nemohla k platností přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitostech práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-li

"v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
odd. V., dne 23. října 1914.

Číslo jednací: E 987/14/17

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Spořitelny Králohradec
ké konána bude

dne 1. prosince 1914

o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni č. 35 dle
schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha: Divec.
Vložka č. 38.

Označení nemovitosti: Chalupa čp. 38 se stavební
parcelou č. k. 36, zahradou č. k. 74/1, rolí č. k. 75, past
vinou č. k. 76, rolf č. k. 134/1.

Odhadní cena 6311 K.

Nejnižší podání 4207 K 38 h.
Knihovní poznámka stání dražebního na lístu závad

vložky č. 38 poz. knihy Divce se nařizuje.
Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
V podmínky dražební a Ilstiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohoswkoupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú
ředních nablédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položehém roku dražebním před počát
kem dražby u sondu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movHosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řizemí dražebního budou tl,
pro něž toho času na nemovitostech práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenají
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C.k.okresnísoudvHradciKrálové,
odd V., dne 28 října 1914.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.vHradoiKrál. Adalbertinum.

Úvěry osobní a.šivpgplonské za podmínek nej

známo z denních listů, byla ctih. M. S. Hugolina zvolena
za generální představenou Šedých sester v Praze. Ač
tohoto vyznamenání kde kdo ji ze srdce přeje, neboť
skutečně si ho plnou měrou zaslouží přece nelze se u

finé vhodnou a povolanou. Za jejího vedení a řízení
zkvetla okr. nemocnice v ústav široko daleko vynika
Hei, v němž vedle vzorného pořádku vnitřního dochá
zelo všestranné pochvaly | její příkladně benevolentní
fednání s každým, kdož s okr. nemocnicí přišel do sty
ku. Nejen sestry vedení jejímu podřízené a nemocní péči
Její svěření, ale i okr. výbor a pp. lékaři želí jejiho od
chodu. Sympatie, kterých sl získala za svého pobytu v
našem městě, budou ji provázeti i v Praze na novém

nání Božího.

Světoznámý
malinskýy křen

letošní sklizně nejlepší jakosti zasílá v 6 kg po
štovních balfčkách i ve velkém dobírkou dosel

Hoře. Cenníky franko.

Číslo jednací: E 1017/14/6

Dražebníedikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Julia Netíka z Hradce

Králové, jako správce konk. podstaty pozůstalosti dra
A. Rudolfa v Hradci Králové, konána bude

dne 9. prosince 1914
o 10. hodině dopolední u tohoto soudu v síni č. 35 dle
schválených podmínek dražba těchto nemovitosti:

Pozemková kniha: Štěnkov,
Vložka č. 1.

Označení nemovitosti: Půlstatek čp. 1 ve Štěnkově
se stav. parc. tohoto půlstatku č. k. 27, zahrada č. k.
28, 30, louka č. k. 44 a role č. k. 184, 172/3 s přísl,

Odhadní cena 23.489 K 93 h.

Nejnižší podání 15.659 K % h.
Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
V podmínky dražební a llstiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném. v hodimách ú
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitostech práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-li
v obvodu souda shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
odd. V., dne 20. října 1914.

Číslo jednací: E 1039/14/3

Dražební edikt
avyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Julia Netíka z Hradce
Králové, jako správce konk. podstaty pozůstalosti dra
A. Rudolfa v Hradci Králové, konána bude

dne 2. prosince 1914
o 11. hodině dopolední u tohoto soudu v síni č. 35 dle
schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kníha: Hradec Králové.
Vložka č. 509. *

Označení nemovitosti: Dům čp. 343 v Hradci Král.
8 pozemky č. k. 485, st. p. a zahr. 172/5 a 172/6.

Odhadní cena 78.700 K.
Nejnižší podání 39.350 K.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
„V podmínky dražební a listiny na nemovkosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú
ředních nahlédnouti.

Práva, která by medopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

pro něž toho Času na nemovitostech práva nebo bře
mena zřízena jsou mebo za řízemí dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu spravování, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného,aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

©. k. okresní soud v Hradci Králové,

odd.V.,dne22. října1914. a
-—

Číslo jednací: E 1038/14/5

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Julia Netíka z Hradce
Králové, jako správce konk. podstaty pozůstalosti dra
A. Rudolfa v Hradci Králové, konána bude

dne 2. prosince 1914
o 10. hodině dopolední u tohoto soudu v síni č. 35 dle
schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha: Hradec Králové.
Vložka č. 359.

Označení nemovitosti: Polovina domku čp. 304 se
stav. parc. č. k. 364 a zahradou č. k. 295.

Odhadní cena 30.800 K.

Nejnižší podání 15.400 K.
Pod nemižším podáním prodáno nebude.
V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitostech práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravováni, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
odd. V., dne 22. října 1914.

Číslo jednact: E 845/14/5,

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám,

K návrhu vymábající strany JUDra Alolse Zimmra,
advokáta v Hradci Králové, konána bude

dne 9. prosince 1914
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni č, 35 dle
schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

"Pozem- .
ková |Vb| Označení nemovitosti| Odhadní |Nejniž.
kniba kač. Cena podání

Stěžery | 106. role č. kat. 411. včetně
práva vozovécosty odhad
nutého obnosem 200 K. (1339K ML |60T10h

Stěžery |148.j role č. kat. 410. bes bře
men 1107 K - s břeme
nem vozové cesty odhad
natého obnosem200K.| 07 [— I

Stěžery |190.| role č. k. 409., pastvina
č. k. 406/1., role č. kat

406. a role č. kat. 118/8,břemena právnení. 20 I — (U 
Prašské | 676.. dům čís, p. 200.,břemen

Předměstí apráv není ....... |984.80K—/MK

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.

V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se
vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v bodinách ú
fedních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitostech práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jema pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresal soud v Hradci Králové, '
odd. V., dne 23. října 1914.

Český
květinový

MED
prodává

JOSEF JELÍNEK
členzemak. ústř. včelař

v Hradci Králové,n
ooo

“podsíni.
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Voledůstojnému
duchovenstvu a

waěth! veškeré kostelní nádoby a
náčiní ato: monstrance, kalichy,

svlony, lampy, aditelnice,kropenky
Mád. své vlasiní výroby, předpisům

rkevním vyhovující. Staré před

non? opravuje v původníintencia
ni zlatí a atříbří nebo proti do

pluku 5 nové vyměňuje.Hotovéčty nebvýkresy masílánau
nku frůnko bez závaznosti koupě.

Vás 05posllá povošemní. Práce ruční.
« stříbrných klenotů, jako: řetězů,

JAN STANĚK,
posíř a einelenr

Praha-1.-979., ul. Kareliny Světlé, čís. 12. n.OY
000000000000000

Jan Horák, $
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kellekcí
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
(Cetná uznání zvláštěz krabůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetietého působení.
U'iňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cent

OO00006009000000000

:
=.

OB0600600

©B000000000000000:

oo
900ooeOHO000000

Zal. 1850. Zal. 1850.

Aero! Zavadil,
nást

Antonin Zavadil
nejstarš umělecký

závod Pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu $ al.
patronátním úřadům dopor

se ku provedení veškerý

nádob kostelních,
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

„provedenídlelitarg. 0Near apo uměleĎkéaa, Jpřávya m vuvádí 6e po nej
věji a se zárukou.

Oy velminřirhé.Mnohodýpo
ručení a uznání po ruca

=Paramenta.

"geo V Nočhvh :
jprotokolovanáfirma) oj.

v Jáblonném nad Orlicí (v Čečhách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. velédůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového máčin'.
Cennfky,vzorkyi roucha hotována ukázku

h se na požádání franko zašlou.

arevmů £
| , BR és

kostelní( alsí
v odbor.pro- říší“NE) Ej 8vedení zhoto
vuje a dodává

oku
Er. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třeboshovicích u Hradce

Králové.

Cenníikyarospočty na požádáníarma.

<(5
B

ě
VÝROBKY PRAVÉ- VÝHODNÉPLATEB-|| =

HO ŘÁDU- NÍ PODMÍNKY- s
NEJČESTNĚJŠÍvy- (LE ma" RÁZKOVÉCEN-|| 5

JÍ ZNAMENÁNÍ- NÍKYZDARMA

ZALOŽENOROKU ď

; 1869. E
PH :
KUTNAHORA,CECHY|

P

v jednoduchém i
»přepychovém zno
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knihařský

Richarda Šimáčka
w Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Ctitelkyně Božského Sedlce
Páně.

migniivěnovati. ne cDtějí, nechťnechť |utí na
1Sp a(a Teplic).

Jos. ROUS,
Bařskýrm závodfara

oltářnictví
—V ŽAMBERKU

doporučoje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

Renovovánístarých apamátných
oltářů, sooh, kazatelen, křížových
cest atd. provádí so s největší
počiivostíza 068g Mírné.re

Nové oláře, kasatolny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém slohu a v nejčistším
provedení.

Bozpočty a informační cesty
zdarmaAbezzávazku.=

První oeny na všech obeslaných
výstavách.

PPTELLA ITITIM

Biskupská knihtiskárna
w| vMradciKrálové

nabízí své ochotné služby ku prove
"dení všech zakázekz oboruknihtisku. :

U..J | Oenymírné,vyřizenísprávnéarychlé. (E

J. Sylvaterův
synovec nástupce)

odborný Ň
—Uměleckýzávod— 20 ADe ŽiěSSC)

promailu S l
plentostetníehA 4 a jjPRAHA-I., ve,

poi0
Poěáha

Veškeré rozpočty, skizzy i odber rada bezplatně
beze vší závaznosti ku definitivní objednávce

č. 145. st., Malá Karlova
ul. čis. 29 nové blíže Ma
lého náměstí, (dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš=
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 4 se železnými
rámy, sítěmi, vsazeními

V2
o)

Nesčetná veřejnái písemná pochvalná uznání.
Založen? roku 1863.

Veválečné době
hleď koždý zavčas ehrániti se nakažlivých ne

moci, zvláště:

cholery a úplavice
tim, že opatříšsoběpla ý domácí.

prostředek:

„Feráře L.V.Hory
(zákonem chráněno)

: i +Vademecem
účinný,dáetetioka-profylaktáoký;bylinný,likérovapřípravek, zhotorený:dle prastarého, veloosvě
čeného rodinného předpisu. „Vade mecum“ upra
vuje trávení, posiluje zažívací orgány a čimí je

tim vydařnějšími„proti K6tadině ení dooadokáatí
obyběti, poněvadž lepší je malá- pomoc včas,
nežli velká nemoo potom. Obdržeti lze po 150,

„Hade.mecum“, Dašice (Čechy).
Na sta pochvalnýchuznání zeMech dílů světa a v

a besvadným problášeno.

— Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hra'ici Králové



Veledůstojnému duchovenstva i katolickým
lalkám doporačujeme co nejlépe

k ukládání ohladů

ArálovéhraĎechkou

bankovní jednotu
v Hradci Králové — Adalberiinam,

která jest podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji. :

Průběh války.
Bojiště východní. Ve východním

Prusku a v Haliči od Přemyšlu k Černovicům
válečná čára stojí, nebo vykazuje pohyb velmi
malý. Boje v Haliči nabyly rázu pevnostního.
K tomu dodává úřední zpráva ze dne 6. listo
padu: Jestliže půda nabytá přes místní dobrou
sitnaci na čas opět bude na některých částech
fronty přenechána Rusům, pak je to odůvod
něno celkovou situací. To platí především
o ruském Polsku, kde před stále a stále nový
mi ruskými sbory Hindenburg a Dankl se
vyhnuli, načež Rusové jen váhavě následovali.
Náš postup v ruském Polsku dosáhl toho, že
překvapená ruská armáda byla odvrácena od
zamýšleného hlavního útoku na Německo a
s veškerou svojí hlavní silow upoutána byla
na frontu, určenou námi. Další boje sledují účel
ruskou početní převahu seslabit, dříve než
dojde k rozhodující bitvě. U města Kola na řece
Vartě porazili Němci Rusy, u Koninu rozrazili
ruský batailon a také u jezera Wysztynieckého
na hranici vých. Prus a gub. suvalské odražen
útok silného vojska ruského. Přes 4000 Rusů
zajato a Io strojních pušek ukořistěno. Dne 9
listopadu podnikli Rusové nanovo útok na

ernovice; brzy však jejich baterie umlčeny.
Dle úřední zprávy -ze dne I1. listopadu

operace na severovýchodním bojišti rozvíjejí se
podle plánu a bez rušení nepřítelem. V území
ve střední Haliči, které jsme dobrovolně vykli
dili, postoupili Rusové přes dolní Visloku přes
Řešov do krajiny u Liska (47 km jihozápadně
od Přemyšlu, na trati Přemyšl- Sanok.) Pře
myšl jest opětně obklíčen. V údolí Stryje musel
nepřátelský oddíl uprchnouti za velikých ztrát
před palbou obrněného vlaku a překvapujícím
objevením se jízdy.

Bojiště západní. Velký zápas v se
verní Francii a Flanderském pohraničním území
stává se stále prudší. Samy ruské časopisy při
znávají, že armáda anglo francouzská musila
opět některá nedávno obsazená místa vyklidit.
Tlak Němců v severní Francii je od pátku
minulého týdne čím dále prudší. Postup je
zvolný, o každou píď země se bojuje, což právě
svědčí, že se na celé čáře od Ypern až do Vo
ges rozvinula rozhodná bitva. Marné bylo za
topení posledního cípu dosud Němci neopano
vané Belgie. — Ve francouzském vojsku jeví
se nedostatek důstojnictva, proto vydáno naří
zení, kterým se námořní důstojníci připouštějí

keslábám vporemním vojsku. Stejně při sestávování anglicité armády jest velmi citelný
nedostatek důstojníků, poddůstojníků a vycvi
čeného mužstva.

Velký hlavní stan ze dne Ir. t. m. ozna
muje, že Dixmuiden byl dobyt a vojsko ně
mecké proniklo zase dále na jihu přes průplav
a odrazilo na různýeh místech útoky nepřátel.

Bojiště jižní. Dle úřední zprávy náš
postup přes čáru Šabac-Lješnica narazil na
silně opevněném horském úpatí na nejtužší
odpor a přes to dobyty tu jednotlivé silně
opevněné nepřátelské posice. A také třídenní
boje na čáře Loznica-Krupanje-Ljubovica skon
čily již úspěchem. Pod generálem Sturmem a
Bojovičem bylo tu soustředěno 120000 mužů
vojska srbského, jež vytlačeno ze svých posic.
Nato rakouské vojsko obsadilo výšiny, které
ovládají kraj východně od Loznice a dále hřbet
Sokolské planiny, jihovýchodně od Krupanje.

Polní zbrojmistr Potiorek vydal armádní
rozkaz, ve kterém projevuje své rozhodnutí,
polní tažení v Srbsku ukončiti ještě před po
čátkem zimy.

Na moři. Útok německých křižníků na
anglické pobřeží u Yarmouthu 4 t m. překva
pil celý svět a nejvíce Anglii, která vidí, že
není ani pánem vod, obtékajících pobřeží Velké
Britanie. Při tom Němci poškodili dělový člun
»Halcyone a potopili podmořský člun. A nová
rána dopadla na Angličany nad porážkou v ná
mořní bitvě v Tichém oceánu u Chile. Tam
vyslali Angličani dva velké a dva malé křiž
níky, aby dostihly a zničily dva větší a jeden
menší křižník německý, které tam byly nebez
pečné anglickým obchodním lodím. Německé
křižníky se bitvě nevyhnuly, dva veliké křiž
níky anglické potopily, třetí těžce poškodily,
takže se musil dáti odzbrojiti v čilském pří
stavě a čtvrtý poškozený prchl. Porážka tato
jest ledovou sorchou na Angličany, kteří si
osvojovali prvenství na mořích světa. .

Dle anglických zpráv zničen němec. křiž
ník »Emdena u Kokos. ostrovů v Indic. oceanu
anglic. křižníkem a loď Kónigsberg v němec.
východní Africe blokována auglic. křižníkem.

Proti Turecku. Na Kavkaze už se
sraziliRusovéa Turci. Dlezprávtureckýchzví
tězilo turecké vojsko na celé čáře. Na Černém
moři prchají prý ruské lodi před tureckými.
Ovšem zprávy ruské píší zase o ruském vítěz
ství. Turci vrhli se také s velkou silou ke ka
nálu Suezskému, aby po jeho obsazení tím
účinněji vyrazili do Egypta proti Angličanům,
kteří pominutím dosavadního khediva ustano
vili místokrálem prince Husseyna, který jest
znám jako anglofilský politik. — Společné loď
stvo francouzsko anglické pustilo se zároveň
do bombardování Dardanel.

V koloniích. Německápevnost Tsing
tau na východním pobřeží Číny konečně padla
po tříměsíčníhrdinné obraně hrstky německého
vojska. Japonci zajali tu 23400Němců. Křižník
»Císařovna Alžběta«, který tu od začátku bo
joval po boku Němců, byl už dříve rakouskou
posádkou vyhozen do povětří, aby se nedostal
do rukou Japonců. Německé časopisy píší, že
v Německu nezapomenou, kdo byl původcem
a vykonavatelem zákeřného přepadení, které
zničilo plody dlouholeté německé kulturní
práce. — V jižní Africe boje Burů s Angličany
jsou již v plném proudu.

Otázky hospodářské.
Čím déle válka trvá, tím více jest potřebí

všímati si nejenom nejpečlivějšího zásobování voj
ska, ale i hospodářského stavu obyvatelstva civil
ního. Válka mění všude přes nejbedlivější státní
péči a dohled rázem hospodářskou situaci; úkolem
praktických sociologů jest pak postarati se včasně,
aby sociální rovnováha neutrpěla velikých otře
sů zvláště na úkor drobného lidu. Tu není možno
žádati všecko od státu; k účelnému zamezení váž
ných sociálních poruch jest potřebí dobře pro
myšlené svépomocí a poctivé, cílevědomé podpo
ry všech vrstev obyvatelstva.

O všech nových sociálních zjevech nutno pře
mýšleti s rozvahou, aby kritika | nezasahovalu
zbytečně ty činitele, kteří za zdražování nemo

Insertypočítají selevně.Obnova vychásí v pátek v poledne.

hou. Na př. často zcela nesprávně se činí výtky
drobným prodavačům. Leč většina malých ob
chodníků by na cenách nepřirážela, kdyby nebyla
k tomu nucena v zájmu sebezáchrany. Na př. cent
denaturovaného lihu v posledních dnech se zdražil
o 2 K, čistý líh o 6 K, mýdlo o 4 K. Přirazí-li ob
chodník na tomto zboží, zajisté není ještě vyděra
čem. Naopak často prodává se ziskem menším než
dříve, i když maličko cenu zvýší. Jestliže soda
se zdražila na centu pouze o 50 hal., v drobném
prodeji cena většinou nestoupne, tak že zisk jest
pro obchodníka menší.

Obilí jest zase dražší. Pšenice za jeden týden
stoupla z 20 K na 21 K, žito z 16.40 K na 17 K.
Mlecí ječmen postoupil docela z 12.20 K na 13.75 K.
Takový veliký vzestup nikdo rozumný nepřičte
výhradně na vrub válce. Skupovalo se velice mno
ho od poplašených soukromníků pro domácí potře
bu z bezdůvodného strachu, že vláda nevyvine
zvláštní energii na ochranu konsumentů, až na
stanou doby velice kritické. Skupovalo se však
ještě více od bohatých spekulantů, tak že nabídka
menších zásob, které jsou posud volny, jest ne
patrná. Proto také lze očekávati, že nyní státní
orgány postoupí stanovením maximálních cen Ss
větší ráznosti proti spekulaci hamižné. Není zapo
třebí, aby z nesnází obrovského počtu konsumen
tů bohatlo dále několik kapitalistů. Konsumenti za
takové situace také nemají činiti nesprávné výčit
ky drobným pekařům, kteří přece za zvýšení obil
ních cen nemohou.

S otázkou zastavení drahoty těsně souvisí 0
tázka nezaměstnanosti. Něco již učiněno zadáním
nouzových prací. Tak jest poněkud pomoženo ne
toliko dělnictvu, ale i potřebám obecným, protože
realisace mnoha velice naléhavých projektů před
válkou dlouho odkládána.

Zemská komise k odvrácení nezaměstnanosti
konala dne 10. t. m. svou ustavující schůzi za před
sednictví Vojtěcha hraběte Schónborna. © JUDr.
Rudolf Krejčí, který byl jmenován stálým referen
term komise, sdělil, že zemská centrálka práce
sprostředkovala 10.060 pracovních sil na pozemní
práce v Dol. Rakousích a 3216 dělníků na sklizeň
zemáků v Průsku. Tamtéž byl umístěn značnější
počet polských uprchlíků. Prostřednictvím úrazo
vé pojišťovny byly zjištěny příčiny a počet neza
městnanosti v jednotlivých závodech průmyslo
vých, i počet nezaměstnanosti v jednotlivých ob
cích celého království. Obchodní a živnostenské
komory provedou obdobné šetření také ohledně
řemesel. Konstatováno s uspokojením, že neza
městnanost nedostoupila dík včasným opatřením
tak veliké výše, jaká se čekala při vypuknutí vál
ky. Vojenské dodávky zaměstnávají veliký počet
pracovních sil. Správní opatření, která byla vynu
cena mobilisací, s počátku rušivě pusobila na ho
spodářské poměry; ale postupně se odvolala, tak
že zase jest lépe. V příčině dalšího zadávání pra
cí nouzových zvoleno subkomité. Byly také učině
ny návrhy, aby se komise zabývala otázkou zdra
žování potravin, aby byla zřízena za příčinou
provádění dalších nouzových staveb zvláštní nou
zová pokladna, a aby se sestavil v příčině veřej
ných staveb plán rozdělovací a finanční. O všech
těch návrzích pojedná nejdříve ©sedmnáctičlenné
subkomité.

Z dosavadních akcí na zažehnání bídy vysví
tá, že se práce dařila všude tam, kde byla dobrá
vůle. Proto doufáme, že i práce další setká se s
výsledkení zdárným. V Čechách urodilo se letos
pšenice 4,387.400 metr. centů (proti 4,837.000 z r.
1913), žita 8,994.600 (proti loňským 9,943.800), ječ
mene 6.254.200 (proti loňským 7,076.100), ovsa
9,696.400 (proti 9,773.900 r. 1913). Tedy sestup je
nom malý. Za to okopaniny znamenají úrodu ne
očekávaně potěšitelnou. Nermusí tedy nastati veli
ká nouze, jestliže se účelně a spravedlivě, roz
dělí jak sociální povinnosti, tak také práva.——

V soumraku rozumu.
V dobách kritických povahy slabé, jež nejsou

obrněny pevnou vírou, zapletou se do přediva po
věrečnosti ihned.

V Německu ve století XVI. rozšířili sektáři



celé řetězce pestrobarvých pověr, jichž výsledni
cí byla zasmušilost, ba nálada zoufalá. Vycházely
tlusté tištěné svazky, přinášející nové >objevy«
o různých druzích ďáblů. Kam se který sektář o
brátil, hned cítil přítomnost ďábla vraždy, ďábla
zlodějství, ďábla zákeřných nemocí atd. Věřilo se

obmezeny na produkce loutkového divadla o dok
toru Faustu. Čekal se soudný den a sektáři hlasitě
reptali, proč také papež se nezmiňuje, že konec
světa nastane již v XVI. stoleti. Prudké sektářské
protesty se ozvaly proti papeži Řehoři XIII., když
vyhlásil nový, účelně opravený kalendář. Papež
totiž nařídil r. 1581, aby se roku následujícího v
kalendáři vynechalo 10 dní a sice tak, aby se po
4. říjnu psalo místo 5. října hned 15. října.

Ti sektáři, kteří měli již vypočítáno, kdy ko
nec světa nastane, prudce doráželi, že prý papež
se pokouší docela zmásti ustanovením data sa
mého Krista, aby nastaly rozpaky, v který den
vlastně má soudný den nastati. Také v krajích
protikatolických přijat kalendář Řehořův teprve r.
1700, ačkoli se přece ty kraje mohly dostatečně
přesvědčiti, jak předpovědi a domněnky sektářské
šmahem zklamaly.

Denis o tom píše: »Nikdy pojetí světa a života
nebylo dětinštější, pověra obecnější. »Sotvaže se
dítě narodí,« vypravuje Zámrský, »již mnohé mat
ky a zrádné proklaté baby ďáblům žehnáním, há
dáním, čáry a pověrami, vosku, olova litím, slov
nad nimi breptáním, jinými kouzly obětují, samým
ďáblem vymyšlené poboňky pod hlavičky a jich
mladistvá tílka podstrkují, žehnají, křižují, nata
hují pysky nad nimi, vyzdvihují.« Marné vymitá
ní ďáblů! Toto dítě, jež chtí vyrvati ďáblu, po
všecken život svůj bude trápeno a ovládáno od
něho. (Totiž novými pověrami vlastními.) . .-..
Sotva tři neb čtyři spisovatelé pokládají alchymi
sty za podvodníky a nevěří v moc čarodějů. Ve
všech letopisech zaznamenávají se pečlivě zna
mení a zázraky. S nadpřirozenými věcmi, s pomo
cí ovšem ďáblovou, zanášejí se věštci, planetáři,
čarodějníci, kouzelníci, losníci, zaklínači, hadači a
černokněžníci; vidouce dlouhou řadu podvodníků
kořistících z lehkověrnosti lidské, myslili bychom,
že jsme v starověkém Římě .... Astronomie
(hvězdářství) jest oblíbena proto, že se jí připisuje
tajná síla. Astrologie (hvězdopravectví) mate
všecky hlavy. Blouznění věřících jeví se probuze
ním ideí chiliastických. Předtucha konečné kata
strofy ovládá mysli a udržuje je v neustálé hrůze:
svět blíží se ku konci svému . . . Při každém kro
ku potkáváme se s touž myšlenkou o konci světa,
jeho sklonu a posledních letech. Lid zpívá písně
o tomto předmětě, a nejosvícenější duchové ne
mají více ani důvěry, ani méně pošetilého stra
chu... Množí se proroctví temná, o něco Do
zději vystupují proroci a prorokyně a nářky svý
mi naplňují padesát let, která následují po poráž
ce protestantismu českého.« (Denis-Vančura: Ko
nec samostatnosti české, 627—628.)

Takové pověry, valící se k nám ze středu sekt
německých, nakazily ovšem snadno i kruhy kato
lické. Docela i urozenci katoličtí a českobratrští
místv důvěřovali různým alchymistům a hvězdo
pravcům. Ale za to nemohla katolická církev, kte
rá přece i v tehdejší době vystupovala rázně proti
kouzlům, jasnovidcům a čarodějům. Nechť někdo
dokáže, že tehdy Jesuité šířili pověry podobné,
jaké k nám zanesly veliké zahraniční knihy 0
ďábiech.

Oč výše nad tu sektářskou, zmatenou dobu
stál ve XIV. století vlastenecký katolický filosof
Tomáš Štítný! Ten napsal: »Však každý čár jest
smrtelný hřích. Léky pravé dle Štítného jsou věcí
prospěšnou. »Ale všichni jiní bobonci, kterýchž u
čení lékaři nedrží: leč (jako) žehnání, leč napsání
která na jablce, na oplatce neb na listě, neb pro
zuby, ješto na stěně škohrtají, leč na Vuzi. zapo
vědíni jsú kostelem (církví). Čím pak více ta žeh
nání, ješto jsú se lží smíšena, a některá jsú holá
leži« Zasluhují zavržení věštby a výklady snů.
>A nemám věřiti ani v čáry ani v léky (kouzelné);
ani mám státi po věšťbě anl věďmě kterém ani
smích, aby má víra nebyla porušena.«

Tato slova dávného filosofa našeho by vnesla
posud hodně světla do moderních pověrečných
temnot francouzských.

V nynějším válečném čase zapouští dávná po
věrečnost nové kořínky, na mnohých místech se
věří dávným neobratným proroctvím a různým
jasnovidcům více než vědě a osobní zkušenosti.
Povinností katolíkovou jest mlhy takového rázu
rozptylovati a vyváděti rozum spolubližních ze
soumraku do říše jasného slunce.

. Politický přehled.
Vídeňský starosta u císaře. Dne

1. přijal císař starostu dra WeiskirchneraIo.t.m.
vdelší audienci a vyslovil mu uznání za mimo

Hody a'účnaoupk a. oběc;awláštěza.
mocnou péči města. Mocnář vyhlíží velmi dobře
a cítí se úplně zdráv. O

Hr. Tiszao nemaďarských ná
"Fodněstečh v Uhrách. Vprávě uveřěj
něném listu k rumunskému mětropolitovi Me

tianu vydává ministerský předseda hr. Tisza
skvělé svědectví vlastenectví a obětavosti ru
muuského lidu v Uhrách a při tom slibuje
Rumunům, že lze pomýšletina reforinu zákona
o obecných školách, jež bv přihlížela k přáním
nemaďarských spoluobčanů, týkajícícím se kon
fesijních škol, je bude zabezpečeno zákonem
užívání mateřského jazyka se státními úřady
a že bude podroben revisi teprve nedávno vy
daný volební řád takovým způsobem, aby poli
tické zastupitelství Rumunů dostalo spravedli
vější základ. — A nyní uherský ministr vnitra
vydal k municipiím v zemi nařízení, v němž
prohlašuje, že uemaďarské národnosti v Uhrách
mohou napříště používati bez překážky na ve
řejných místech a při veřejných příležitostech
svých národních barev, použijí-li na témž mí
stě a v téže době uherských národních barev
aspoň ve stejné míře a nejsou li národnostní
barvy totožny s odznaky některého cizího státu.
Dosud uherské úřady vyhlašovaly všeliké o
svědčování národnosti za zločin proti jednot
nému uherskému státu a jako takový jej také
trestaly.

V Italii mají už nové ministerstvo.
Předsednictvo a vnitro má Salandra, ministrem
zahraničním jest Sonnino, jenž jest politikem
všeobecně váženým a vysoce nadaným a také
více přeje trojspolku než trojdohodě. Minrstr
pokladu Carcano jest osobním a politickým
přítelem býv. minister. předsedy Giolittiho.

Návštěvy diplomatů. Italský vel
vyslanec ve Vídni vévoda z Avarnv měl v úterý
dlouhou rozinluvu s hr. Berchtoldem a naopak
rakousko-uherský velvyslanec bar. Macchio v
Římě měl tamže schůzku sitalským ministrem
zahraničním. Veřejné mínění v Italii jest nyní
Rakousku a Německu naprosto přátelsky na
kloněno.

Losy
III. rakouské třidní
loterie obstarává

Královéhradecká
bankovní jednota

v Hradci Králové

a vyřizuje objednávky
postupně došlé.

Zednrářská akce v Italii. Za války o Tripolsko
generál Gustav Fara z Novary vyznamenal se ja
ko plukovník v bitvě u Sciara Sciat. Té doby vy
slán byi k němu zednář, dopisovatel jistého listu
milánského z bojiště a přemluvil jej, aby stal se
členem sekty. A hle, Fara první byl vyznamenán,
kdežto Pecori, který současně, v těchže bojích u
Bir Tobra se vyznamenal, musil do pense; bylo mu
vyčteno, že je generálem sakristie, poněvadž. v
dopise svém po vítězství napsal, že modlitby ma
tek dopomohly k vítězství! Když se Fara vracel
do Italie. vyslalo zednářstvo zvláštního zpravo
daje, by připravoval oslavnou půdu generálu Fa
rovi. Zpravodaj jezdil od města k městu, kudy Fa
ra měl se ubírati. Generální štáb dobře věděl'o
tom (jak se tvrdí, je chef generálního štábu rovněž
veličinou třítečkovou), dobře byl informován, jak
zednářstvo připravuje ovace generálu Farovi, po
něvadž mu zakázáno jeti v uniformě. Směl jeti v
civilu a až teprve na nádraží v rodném městě svém
oblékl si šat generála-a ještě k tomu s ostýchavo
stí. Farovi vstup do zednářstva přinesl odměnu,
slávu a povýšení, generál Pecori stal se obětí zed
nářské msty, která těžce nesla, že chodí na mši
sv.' Ministr Spingardi byl nástrojem této msty.
Fara sám brzy se nabažil zednářstva, již během ro
ku vystoupil ze zednářské lóže neapolské. Byl
rozhořčen nad nátlakem zednářským, jímž byl
hnán, aby nad míru a nad zásluhy podporoval ka

řízeného, v lóži však nadřízeného. Než by tak u
činil, podal demisi a žádal velmistra Vel. Orientu
Hektora Ferrariho, by uveřejnil dopis jeho, v němž
podal demisi z lóže. Leč Ferrari tak neučinil, vy
mlouvaje se, že Fara v soukromém přípise ode
přel souhlas. Vel. Orient začal na Faru útočiti. Ofi
cielní >Tribuna« liberální uveřejnila dopis vyso

na to, že důstojníci stávají se členy lóží, a pak

| deny. A třebas nepodává svého úsudku o 4000
| důstojníků, kteří k lóži již patří, třebas členství
: skutečného nepranýfřuje, přece všeobecně prohla

| šuje: Přejeme si, aby ve 20. století nebylo vůbectajných společností. Ať je cíl jejich jakýkoli, fak
i tum, že jsou tajné, prozrazuje zrůdnost. Důstojníci
| pochopí, že mají odmítnouti pozvání vstoupiti v ló
p ži. A >Corriere della Sera«, mluvě o zednářské

morálce ve správě státní, píše: »Život státní sprá
vy má býti křišťál, proto i pouta společenská mu
si býti jasná a snadno přístupná kontrole; pročež
jeho účast na společnosti, která se zdráhá — a
zdráhá-li se, musí míti svůj důvod — uveřejniti
iména členu svých a směr činnosti své, je hrozbou
a ohrožením jeho delikátní funkce, nejdelikátnější,
která existuje-v civilním světě. Když se jedná o
bezúhonného úředníka, nemíní se tím pouze, že
pravidelně koná svou povinnost a že se nedá pod
platiti, nýbrž míní se tím člověk, o jehož neodvis
losti není nejmenší pochyby. Jak odpovídá činnost
"zednářská takovému pojmu? A mravouka zednář
ská zabezpečuje nedůvěřivému občanstvu takový
pojem?: Poslanec Gallenga, který s. jinými čet
nými poslanci interpeloval ve sněmovně účast dů
stojníku v lóži, poukázal na snahy zednářské po
litiky: Velký Orient je stranou republikánskou.
Ferrari stal se proto právě velmistrem, poněvadž
je zarytým republikánem. ©Za posledních sjezdů
zednářských velebila se mezinárodní republika.
R. 1911, kdy Italie slavila monarchii, zednářstvo
italské vynášelo pověstného Limu.' hlavního pů
vodce republiky portugalské. Dále soustřeďuje
zednářstvo ve svých blocích všechny odstíny ne
přátel nynějšího zřízení státního, V některých mě
stech dokonce i důstojníci, členové lóží, s velkou
energií pracovali ve prospěch administrace blokář
ské. A nejnebezpečnější je mezinárodní ráz lóže.
Proto by ani jeden důstojník neměl býti členem
lóže. Od dob válek napoleonských bylo úkolem
zednářít vybízeti vlastní členy, by šetřili i ve vál
ce spolubratří vojska nepřátelského. Za znovuzro
zení Italie pracovalo zednářstvo proti tyranské
policii cizácké. Ale po r. 1870 se tak radikálně
změnilo, že se stalo z vlasteneckého a národního
antipatriotickým a podvratným. Pravdou také je,
že Mladoturci měli v zednářstvu své nejlepší přá
tele, ač byli ve váce proti nám!

»Eva«, katolická ženská revue s přílohou >Ka
| tol. Učitelka« vychází měsíčně v Olomouci, Dolní

nám. č. 17. Roční předplatné na ni je 3 K. Listopa
dové číslo přináší v úvodníku výzvu »Ženám za
války«, v níž povzbuzuje a těší naše ženy, nabá
dá je v nynějších těžkých dobách k statečnosti a
volá k nim: »Buďte silny, netruchlete!« Další jsou
básně A. Pavelčíka-Záhorského: Z cyklu Zmařená
srdce. A. S. Chudobka: Když plují oblaka. Jan
Šanda: Modlitba. Z článků uvádíme: K. M. Lipen
ská: Žena v rodině. L. Malý: Adam. Kunhuta: Ná“
lada podzimu. L. Bečičková: Svatba na Uh.-Brod
sku. K. M.: Žena v úřadě. Olga Stránská: Úkoly
ženy v době války. Úplavice střevní, Podzimní
moda a j. v. V oddílu »Naše domácnost« naleznou
hospodyňky ©vyzkoušené | recepty pro kuchyň.
»>Katol.Učitelky« vyšlo tentokráte dvojčíslo, též
za minulý měsíc září. Dopište si o číslo na ukázku,
jež vám ochotně a zdarma zašle administrace
»Evy«.

Diplomacie a kuřidlo. Ze u diplomacie
i každá nepatrnost může hráti důležitou roli,
aneb aspoň to zdání míti, věříme my prostí
občané velmi ochotně. O tom vypravuje zají
mavou scónu Bismarck z frankfurtského sněmu

| z r. 1848, Při sezeních vojenské komise kouřilo
| pouze Rakousko jakožto předsednictvo. Rochow,

který zastupoval Prusko, byl by rád také tak
učinil, avšak netroufal si. Když jsem přišel já,
nenahlížel jsem, proč bych tak neučinil a vyžá
dal jsem si oheň od předsednictva, což u něho
i ostatních pánů vzbudilo podiv a nelibost. Bylo
to patrně událostí. Pro tentokráte kouřilo tedy
jenom Rakousko a Prusko. Ostatní pánové měli
to asi za velkou důležitost a referovali o tom
domů. Také asi do Berlína se o tom psalo,
neboť došel dotaz s nejvyššího místa, kde tato
věc nenacházela souhlasu. U menších dvorů
vyžadovala tato záležitost náležitého předložení,
neboť trvalo to půl roku, že jenom dvě velmoci
kouřily. Potom začal i Sobrenkh, vyslanec ba
vorský, aby i on kuřbou důstojnost svého po
stavení hájil. Saský Nostiz měl očividně také
k tomu chuť, ne však asi dovolení od svého
ministra. Když však potom zpozoroval, že i
Bothmer z Hannovru si jeden doutníček popřál,
osmělil se také a dýmal. Nyní zbývali ještě:
Reinhard z Wůrtemberka a Můnch-Bellinghau
sen z Darmstadtu, ti však vůbec nekouřili. Ale
čest a význam jejich států vyžadovaly to veli
telsky a tak skutečně v příštím sezení vynesl
na světlo doutník i Wůrtemberský, dlouhou to,
tenkou tyčinku, barvy žitné slámy a s mračivou
rozhodností kouřil a vykouřil tuto zápalnou oběť
pro švábskou vlasť aspoň do poloviny. Jonoi.
Darmstadt se zdržel, snad u vědomí, šena toto
soupeřství není s dostatek silným.

Palacký e Rusku. Dne 11. dubna 1848
psal Palacký do Frankfurtu: »Víte, pánové, která
mocnost drží veškoren veliký východ našeho



dílu světa; víte, že ta mocnost, ježnyní vzrostši
u velikost ohromnou, sama ze sebe a o sobě
každého desítiletí větší měrou se sílí a zmáhá,
než to díti se může v zemích západních; že
jsouc ve středu svém nepřístupna skoro každému
outoku, stala se již dávno nebezpečnou svým
sousedům; i ačkoliv majíc také na půlnoci bránu
otevřenou, že vždy přece, přirozeným vedena

podemy zvláště na jih rozšiřovati se hledí a
leděti bude; že každý krok, Kterfžby na tétocestě dále ješlě učinila ku předu, hrozí během

čím dále tím rychlejším zploditi a založiti
universální monarchii, t. j. nepřehledné
i nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hranic,
jehož bych já, Slovan tělem i duší, pro dobré
lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie
prohlašovala se za slovanskou. S touž křivdou,
jako v Němcích za nepřítele Němoův, jmenují
a pokládají mne mnozí v Rusích za nepřítele
Rusův. Nikoliv, pravím to hlasitě i zjevně, ne
jsem nepřítel Rusův; naopak, pozorují s radost
ným oučastenstvím každý krok, jejž tento veliký
národ ve svých přirozených mezích ku předu
činí po dráze vzdělanosti: však ale že při vší
vřelé lásce k národu svému vždy ještě výše
cením dobré lidské i vědecké, nežli dobré ná
rodní, z té příčiny již pouhá možnost univer
sální monarchie Řuské nemá žádného odhodla
nějšího protivníka i odpůrce, nežli mne; ne
proto, že by monfrchie ta byla Ruská, ale že
by byla univereální!« :

Tisk a válka. V dobách válečnýchvšechno
sloužiti musí válce — i tisk, který ovšem si
počíná tendeněně, dle okolností. Neschází někdy
i na komičnosti při porovnávání zpráv v tisku
o jedné a téže události z obou táborů. Často
i jedny noviny mění evé smýšlení podle větru.
Klasický doklad toho je z dob Napoleona I,
když se r. 1815 vracel z Elby do Francie. Po
stup ve slohu, jakým pařížský Moniteur, vládní
to francouzské noviny, oznamoval Napoleonovo
se blížení, je zajímavý. První zpráva byla, že
»netvore z Elby upláchl; druhá zněla, že »kor
sikánská Šolma« přistála u pomoří franoouz
ského; potom ukázal se »tygre u Gapu a blou
dil co »bídný dobrodruh« po horách; dále »ušla
ta potvora« do Grenoblu; později dlel »ukrut
ník« v Lyoně, až pak se »uchvatitel trůnu«
opovážil blížiti k Paříži; nato táhl »Bonaparte«
rychlým pochodem k hlavnímu městu, kdež se
druhého dne »očekával Napoleone, až konečně
přijel »oísař Napoleon« do Fontainebleau, aby
se hned na to objevil v Tuileriích 00 +Jeho
Majestátnost a král'« (Riegrův Naučný Slovník,
V. díl, 634.)

Uvědomělost Paříže. K četným nesmysl
ným pověrám pařížského volnomyšlenkářekého
světa druží se nová. Cizí kněží po příchodu do

Paříže zpozorovali, že osoby, s kterými se setkaly,
vzkřikly »une curé« a hleděly se dotknouti ně
jakého kovového předmětu (kování deštníku,
kliky a pod) Vysvětleno jim, že se tak děje
z pověrečnosti; pařížané hledí dotykem železa
zažehnávati neštěstí, které by jim vzešlo ze se
tkání s knězem. Francouzští vojíni se nyní do
týkají železa v sousedství kněžských spolubo
jovníků až do omrzení, ale přece se jim nepo
dařilo zažehnati veliké porážky.

K vylidňování Francie. Roku 1912 bylo
tam 25 milionu mládenců překročivších třicátý
rok, 1:8 mil. bezdětných rodin, skoro 3 miliony
rodin měly pouze po jednom dítku, 25 milionu
rodin děti dvě. — »Vratme se k přírodě(« Toto
heslo zaznělo právě z Francie, ale praktikuje se
tak, že se děti uemroují beztrestně dříve, než
spatří světlo světa. Jest to hotové násilí na pří
rodě, jen aby život rodičů byl pohodlnější a
bezstarostnější. Z té příčiny také nyní musili
Francouzi povolávati k oohraně své země seve
roafrické barbary, aby doplnili prořídlé řady
svých evropských bojovníků.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění kostelních vřele doporučujeme mladou českou
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Národohospodářské hlídka.
Na obranu pojištěnců uveřejnily »Nár.

Listy« dne L.t. m. tyto řádky: Pojišťovna »Praha«
usnesla se zvýšiti úrok ze svých hypotečních
pohledávek. Je přímo neuvěřitelný tento postup
u pojišťovacího ústanu na vzájemnosti spočí
vajícího vůči členům-majitelům domů, kteří v
nynější době musejí slevovati na činžích, ačkoli
daně dle zákona platiti musí podle starého
vyššího výnosu. Pojišťovny nemají vůbec hospo

dářského důvodu, br zvyšovaly úrok z bytek, poněvadž nepůjčují peníze ze vkladů,

teré by snad nyní my výše zúročit a protožádati vyšší úrok ze zápůjček, půjčují peníze
z tak zv. pojišťovacích reserv trvale počítaných
ze 49, event. 91/,*/, zúročením. Důvodem u
»Prahy« nemůžebýti nic jiného než ho
nění se za ziskem, který není účelem
vzájemných pojišťoven,a tento zisk zvýšiti hledí
pojišťovna u těch,u kterých vybírala až 5*/,ní

připočítací příspěvek,slibovala trvale stejné zú
ročení půjčky. Letošního roku uměle vyšrou

kursovní diference z reservního fondu, nikoli
ze zisku, a nyní jde na své hypotekární dluž
níky, které válka uvedla do tísnivého poatavení
již tím, že věřitelé hypotek druhého pořadí.
jsouce nucení zvýšiti úroky ze vkladů, zvýšili

domů. U prvých hypotek má právo dlužník o
čekávati stabilitu úrokovou. Dle emlouvy zá
půjčkové nemá »Praha« právo žádati vyšší úrok
a žádá ho vlastně jen pod skrytou . pohrůžkou,
že vypoví dlužníkovi zapůjčený kapitál, který
by přirozeně nyní těžko sháněl. Tímto nebez
pečím výpovědi ohce donutiti v tísni se na
lézajícího dlužníka, aby svolil ke změně míry
úrokové pevně smluvené. Poněvadž nyní vy
dáno bylo císařské nařízení z 12. října 1914 č.
276. ř. z. o lichvě, kterým využívání tísně dluž
níků je zakázáno a smlouva taková je neplatná,
má dozorčí úřad možnost takovéto usnesení
správní rady zrušiti a doufáme, že pan místo
držitelský rada Malkovský, který je vládním
komisařem pojišťovny,panu místodržícímu návrh
takový učiní. Je úplně nepřípustno, aby válečné
tísně se využívalo takovýmto způsobem a to
ke všemu v době, kdy sazba úroková u Rakous
ko-uherské banky byla snížena. Dlužníky »Prahy«
upozorňujeme,že ani nesmí elíbiti vyšší
úrok, jestliže svoji zápůjčku uzavřeli jako
konversní a že jim nemůže býtivypovězena po
dobu šesti let od uzavření zápůjčky. Ostatní
pak upozorňujeme, aby se neukvapovali se sli
bováním zvýšeného úroku, poněvadž — jak 80
dovídáme — budou proti tomuto opatření správ
ní rady zahájeny nejdůraznější kroky ze řad
delegátů i členů, a dozorčí úřady jistě nestrpí,
aby se provozovalo takového zdražování úvěru
v době, kdy všecky snahy veřejné správy jsou
obráceny k tomu, aby tíseň, válkou způsobená,
byla zmírňována.

Hospodářská síla sociální demokracie německé
zvolna v posledním čase klesala. Tak r. 1913 vy
dala pokladna strany socialistické 1,721.000marek
a přijala jen 1,405.000 marek; je to tedy schodek
316.000 marek. Zvláště veliký jest úpadek příjmů
listů strany. >Vorwárts«, který ještě před několi
ka lety odváděl více stotisíc marek pokladně stra
ny jako výtěžek své novinářské administrace, měl
r. 1913 jen 37.000 marek čistého výtěžku. Podobně
je tomu s listy strany v jednotlivých větších mě
stech německých. | Také socialistické odborové
spolky pozbývají velikého počtu členů. — Tento
stav jest svědectvím, že Marxův předpoklad o
pokračujícím ©ochuzení velikých mas jest zcela
mylný. Mnoho proletářů vstupuje do řad vrstev
majetných. Takové okolnosti také přinutily soc.
demokraty německé k změně zápasící fronty. Soc.
dem. tábor sám potřeboval v nynější době zásadní
změnu taktiky, sesílil řady občanů nejloyálněj
ších, aby se mu dostalo přiměřeného podílu na ú
spěchu německých zbraní. Jinak by se po válce
změnil pokles v naprostý úpadek.

V zájmu podpory Jječnékávy. Kávy připravo
vané z pražených obilek buď žitných anebo ječ
ných nacházejí stále více konsumentů. Český od
bor rady zemědělské vzhledem na mimořádnou
dobu upozorňuje, že jest nutno, aby se nyní po
užívalo ke kávové přípravě výhradně ječinene,
ježto úkol žita jest v době válečné velice rozsáhlý.
Ječmene jest k upotřebení ještě zásoba veliká, tak
že není potřebí, aby s ním jiná důležitá obilnina
konkurovala. Konsumenti sami v té příčině mohou
nejsnadnějším způsobem podporovati žádost rady
zemědělské, budou-li náhražku z ječmene hojně
kupovati.

Nové 5%- rakouské státní pokladniční po
ukázky budou předloženy k veřejnému upisování
od 16. do 26. t. m. za kurs K 97.50 neto. Přidělené
kusy dlužno zaplatiti nejdéle do konce února 1915.
Tyto daně prosté poukázky budou požívati pupi
lární jistoty a budou splatitelny od 1. března 1920
v plném nominálním obnosu. Rakousko-uherská
banka projevila ochotu poskytovati na ně kdykoliv
zálohy až do 75% za dočasnou úrokovou míru,
t.j. nyní za 54% a kromě toho lombardovati bu
de po dobu subskribce jiné cenné papíry, jichž se
znam vydá, za výjimečných podmínek, aby umož
nila interesentům, kteří nedisponují hotovostí, za
to však cennými papíry, aby upisování mohli se
súčastniti.—Předběžné přihlášky k upi
sování přijímati bude od 12. t. m. počínaje Fi
liálka Živnostenské banky v Hradci
Králové, jejíž ústředna se všemi filiálkamijest
k upisování oficielnímu zmocněna.

Pokles cen dobytka. Cena volů a býků klesla
na centu až o 4K, hůbeného dobytka až 06 K. Jest
jistě záhodno, aby si české země zachovaly co nej
více dobytka do doby, kdy dovoz jeho bude k
nám stížen.

Válečná půjčka v Uhrách. Ministr financí vy
dá brzy půjčku, aby byly opatřeny obnosy, nutné
k úhradě válečných potřeb. Jest projektována 6
proc. daně prostá půjčka rentová, která bude k
veřejné subskripci vyložena výhradně v zemích
koruny uherské a v Bosně a Hercegovině. Ministr
financí obrací se tudíž přímo na obecenstvo, jak

stalo se to též v Německu. Výše půjčky bude sta
novena dle výsledků veřejné subskripce. Subskrip
čními místy budou všechny spořitelny a berní ú
řady, poštovní spořitelna a její sběrny, jakož i
všechny směrodatné domácí peněžní ústavy. Sub
skripční cena bude dle plánu za každých 100 K
nominálu 97% K, kterýžto obnos má se při sub
skripci ihned platiti. První kupon bude splacen už
v měsíci květnu r. 1915.

Veškeré katolické
KALENDARE
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Družstevní knihkupectví
a nakladatelství v Hradci Král.,

Adalbertinum.

Za válečného ruchu.
Sv. Otec pro válečné zajatce, Papež zaslal

katolickému arcibiskupu v Baru dru Dobrečiči do
pis, ve kterém mu doporučuje, aby konal dílo mi
losrdenství ve své diecési k válečným zajatcům.
Od převzetí pontifikátu, stojí v dopise, učinil pa

zmírnil utrpení, spojené s touto tak hroznou vál
kou. Sv. Otec připomíná dále svůj dopis, zaslaný
kardinálu Hartmannovi v téže záležitosti, a klade
arcibiskupovi na srdce, aby válečným | zajatcům,
nalézajícím se v jeho diecési, zejména raněným a
nemocným, poskytoval s největší blahovůlí po
moc. Nepochybuje, že královská vláda projeví vů
či zajatcům takovou mírnost a dobrotivost, že spo
jením činnosti biskupovy s činností vlády bude da
leko lépe o tuto nutnost postaráno.

Tiszova satistakce řecko-katolickým podezří
vaným duchovním. Min. předseda hr. Tisza zaslal
řecko-katolickým biskupům v Přešově a Munkači
přípis, v němž prohlašuje, že vlastenectví řecko
katolického duchovenstva obstálo ve zkoušce v
nedávno minulé krisi bez kolísání. Pochybovati o
vlastenectví tohoto duchovenstva nemá po těchto
událostech nikdo práva a celé maďarské veřejné
mínění musí dáti zadostučinění za tu a tam se vy
skytnuvší nespravedlivá ©podezřívání, zraňující
hluboce vlasteneckou duši tohoto duchovenstva.

Nové soc. dem. projevy o válce. Dle »Času«
z I. t. m. pronesl na veliké vlastenecké schůzi v
Magdeburku dne 8. t. m. hlavní řeč soc. dem. říš
ský poslanec Landsberg, který pravil: »Víme, že
když zde slíbíme, že chceme hájit svobodu své
vlasti až do posledního dechu a do poslední krů
pěje krve, bez rozdílu strany, ku které patříme, a
bez rozdílu třídy, ve které se nalézáme, přenese se
naše jednomyslnost také na naše bratry v poli a
tato naše jednomyslnost a naše síla posílí jejich
vůli k vítězství. Nechť ví, že všichni němečtí sou
kmenovci stojí za nimi. Chceme využíti pramene
síly, která spočívá v tomto vědomí, nechceme se
jí zříci, neboť nalézáme se v situaci, že nenecháme
zanésti jakýkoliv pramen, z něhož může pro nás
vyplynouti síla. Jsme si vědomi, že musíme vy
naložiti poslední zbytek síly, abychom zdolali ne
přátely, kteří nás ohrožují.«

Za to v Rusku jest veliký rozpor. Vůdce jedné
frakce Lenin odsuzoval, že se dělá mnoho hluku
pra zničenou Belgii, ale o zdeptané Ukrajině se
mlčí. Prý jest v zájmu ruského proletariátu, aby
Ukrajina nabyla úplné státní samostatnosti. Mlu
ví-li se o tom, že Rusko jde osvobodit Slovany,
namítá L.enin: »Kde na celém světě mají Slované
takovou svobodu kulturního vývoje, jako v Ra
kousku? Chceme-li již mluvit o slovanském státě,
je takovým státem Rakousko, nikdy Rusko.< —
Leč jiný socialista ruský (Plechanov) ve svém
připise prudce útočí na Německo. — Pouze všecko
konstatujeme, ©ponechávajíce úsudek čtenářům.
Znovu jest dokumentováno, Že | nacionalistické
spory mezi předáky bývalé soc. dem. internaci
onály jen vzrůstají, tak že tato mezinárodní spo
lečnost sama nyní dokazuje, jak zklamaly její
předpovědi a její svérázná síla pro doby kritické.
Opěrné sloupy starých soc. demokratických zásad
se boří.

Slovo biskupovo o katelicích v čase válečném.
Nejdp. biskup litoměřický vydal v říjnu pastýřský list,
z něhož vyjímáme: »Který stav činí poměrně více pro



profesor a dějepisec dr. Václav Novotný, když dí:
»Přední nositelkou kultury stále ještě (Jako od počátku
i ve století XII.) zůstává církev. zakládáním nových ú
stavů duchovních, ač mívá i praktické zřetele, slouží
také zájmům kulturním, poněvadž členové jejich, tvo
říce nejvzdělanější vrstvu společnosti, měli také dosti
času a možnosti duševní prací se zabývati. Byly to pře
devším kostely kapitulní a kláštery, kde společný život
značného počtu duchovních snahy takové usnadňoval.«
Byly tedy kláštery české od dob nejstarších strážci vě
dy, pěstiteli umění a vzdělanosti, velkými dobrodinci
lidu, dcerami lásky, ba i vzornými hospodáři procelé
širé okoli. A tím zůstaly po všecka desítileti svého
trvání, ba i v bezprostřední době před bouří husitskou.«

s ústavem. O veliké většině z nich došly z míst patřič
ných velmí potěšitehhé zprávy; naše očekávání není
tedy zklamáno. Mohutnějící organisací á prohlubováním
práce dosáhneme takto jistě slibovaných vysokých cí
tá. Prozatím zůstane při práci klidné a tiché. Výroční
zpráva skýtá malý pohled do vnitřního života a činnosti
ústavu samého. Konečně dovolujeme si vzdáti vřelé dí
ky a zvolati »Zaplať Bůh!« všem dobrodincům a připo
ujeme pokornou prosbu o další nutnou podporu na
brzké trvalé zajištění díla, požehnaného již tolika 0
běťmi. Uznáváme, že nutno na prvém místě pamatovatl
dary na raněné a na jejich nuzné příbuzné, ale i my
chceme zachrániti přes lítici válečnou velké společné

žel požehnání katolický denník italský »UnitaCattolica«,
který vystoupil rozhodně proti zednářským protirakous
kým štvanicim italským. Také trevírské »Petrus-Blát
ter. vyznamenány papežským požehnáním. V soukro
mém delším s'yšení byl přijat od Sv. Otce redaktor ka
tolického listu »Riscossy« Msgre Scotten, jejž papež
vyzval. aby pokračoval s vytrvalou borlivosti v obra
ně práv církve.

Zásobil jste již svůj
E sklep uhlím? [W

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kusové, kostky
i ořech za ceny nejlevnější.

Zprávy organisační
spolkové.

České katolické veřejnosti, Množí se naléhavé žá
dosti našich katolických nezaměstnaných dělníků a Or
lů, abychom k úlevě jejich nouze na vánoční svátky dle
možnosti přispěli. Všeodborové sdružení křesťanského
dělnictva pomáhalo ze skrovných prostředků posud to
lik. jak stačily síly. Každý si dovede představiti, jak v
nynější těžké době nesnadno se pracuje dělnickému
sdružení, pokud jest odkázáno samo na sebe. | Viděli
jsme, jak i méně zámožní katolíci uštědřují značné ob
nosy k prospěchu lidí válkou postižených bez rozdí'u
přesvědčení. Také rádi uznáváme, že zvláště v Čas
nouze se má rozpomenouti katolík, že každý člověk
jest naším bližním. Protože však Všeodborové sdružení
daleko nestačí na lidumilný úkol, jejž si vytklo v nyněj
ším čase ku prospěchu strádajících dělníků katolických,
kteří otevřeně i za velikých obětí církev hájí, prosíme
-za spolupomoc. Jsou postiženi jak nezaměstnaní, tak ro
«diny těch. kteří se odebrali na válečné pole. Prosíme tu
udíž všecky katolíky, aby přispěli našim organisovaným
bratřím vánočním dárkem. Všechny dary bude
me veřejně kvitovati a zpravíme před vánočními svátky
veřejnost i o tom, jak byly dobrotivé milodary rozděle
ny. Dary laskavě zaš'ete na Zemský svaz Orla vHrad

-ci Králové anebo na Všeodborové sdružení křesťan
-ského dělnictva v Hradci Králové. Zároveň určitě po
-znamenejte. patři-li obnos na vánoční dar, či má-li se
“odevzdati Červenému kříži. Je to potřebí k uvarování
se různých omylů. Za dary, které dojdou. již předem
vzdáváme dík nejsrdečnější. — Zaplať Bůh všechněm.,
kteří našemu volání vyjdou dobrotivě vstříc! — Vše
odborové sdružení křesťanského dělnictva v Hradci
Králově. Zemský svaz Orla v Hradci Králové.

V zájmu katolického paedagogia v Bubenči. Není
druhého podniku českých katolíků, který tak upoutal
trvalý zájem značné části vd. kléru a vzbudil do té mí
ry obětavost, jako to dovedl katolický ústav učitelský
v Bubenči. Od r. 1908, po celých 6 let, byl vd. klerus
a poslední léta také již i laici jedinou zárukou trvání
a záchrany tohoto díla. Takto dopracoval se ústav přes
nevyslovitelné nesnáze postavení, že dospívá k úplné
mu svému zajištění. Jen ještě jeden rok úporného boje
(1914—1915) a budeme moci sděliti svým přečetným

:spolupracovníkům a dobrodincům (zprávy nejpotěšitel
nější. A pokud se týká slibné činnosti ústavu samého,
kteráž byla pohnutkou vzácné obětavosti, možno nám,
"Bohu dík, sděliti to nejlepší. Po vlastních dvou maturi
-tách, kteréž obě výtečně se zdařily, rozeslal ústav dvě
generace 80 mladých učitelů do Čech, částečně na Mo
ravu v působení. Abiturienti raku 1913 působili všichni
ještě týž školní rok 1913—1914a letošní za výhodných
podmínek letošních domohou se místa tím snadněji. Po
odchodu z ústavu soustředili se ablturienti ve svém ka
tol. Svazu učitelstva a trvali po celý rok v obdřvuhod
ném živém styku se Svazem a v pravdě rodinném styku

brodinců: neboť, jak jsme pravili, ještě po celý rok a

podmínky platební, které válečná doba ještě zvýšila.
Patříme jistě do řady těch nejpotřebnějších a válkou
hrozně postižených. — Velmi snažně také prosíme o
doporučení řeholního juvenátu Školských bratři v Kou
tech u Domažlic.

Na raněně vojíny zaslali Zemskému svazu Orla v
Hradci Králové: Sbírky na den Všech Svatých: Malin
Sedlec 25.92 K, Kat. jednota v Kostelci n. Orl. 68.55 K,
nejmenovaní z Citolib 2 K, Chroustovice 6 K, Orel No
vý Hrádek 7 K. Smutný, Smíchov 5 K, A. Kvapil, Or
lice 10 K. Svornost Přelouč 11.40 K, Horní Jelení 4 K,
Ranní 8 K, Kat. spolky Mýto u Zbýr. 36.37 K, Mann L.,

Libšice 5.80 K, L. Vichta, jub. far. Dohaličky 2 K, Sv.
Vác'. jednota Velká Poříč 29.70 K. Šlechetným dárcům
vzdáváme srdečné »Zap'lať Pán Bůh!« — Jelikož nasta
ne doba vánoční a naši dobří vojíni budou míti nezvyklé
vánoční svátky, doufáme, že naše obětavé obecenstvo
dary peněžitými i jinými nám pomůže zpříjemniti jim
dobu vánoční. Veškeré dary přijímá a kvituje veřejně
Zemský svaz Orla katol. pro král. České v Hradci
Králové.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.
Církevní věstník.

Lurdský spolek. V pondělí dne 9. listopadu o 3. hod.
odp. konala se na faře u Panny Marie Sněžné výborová
schůze, kterou zahájil vdp. předseda Msgre dr. Mořic
Pícha, metropolitní kanovník, uvítav vřele všechny pří
tomné a poděkovav s'avnostnínu fečníkoví vdp. Ant.
Brožovi. vik. sekretáři a faráři v Podole a vdp. Em.
Stárkoví, faráři v Řepích, kteří o spolkové pobožnosti
v říjnu a v listopadu svými nadšenými slovy budili zá
jem o Lurdy a šířili úctu a lásku k Imakulatě. Když
jednotliví funkcionáři přednesl) své obšírné referáty, lÍ
čil vdp. mistopfedseda Ant. Brož průběh eucharistického
kongresu a účastenství české sekce na něm. Národ čes
ký byi důstojně representován na kongrese; při slav
nostních schůzích byl všude respektován, ano při jedné
z nich promluvil J. Exc. nejdp. biskup Msgre dr. Jos.
Doubrava klasickou latinou a po té česky, čímž repre
sentoval rakouský episkopát řečí českou. To, co -nebylo
popřáno Čechům při euch. kongresu vídeňském, bylo
jim popřáno v Lurdech. Schůze české sckce těšily se
veliké pozornosti jiných národů; zavítal do jedné z nich
sám papežský legát. | Češi měli také své samostatné
pobožnosti. Pan referent se zmínil o veliké obětavosti J.
Exc. nejdp. biskupa královéhradeckého, který svými ja
drnými a jímavými promluvami hluboko vepsal se do
srdce všech poutníků; čeští poutníci se však také pře
svědčili o rutině vdp. dr. Alolse Kolíska, duch. vůdce a
jeho bratří, jakož i tech. vůdce šlechtice Viktora z Kó
verů, kteří se při této pouti překonáva'i. Vdp. předseda
poděkoval p. referentovi za velice obšírný referát. Jed
natel čte pozdravný dopis a referát vdp. dr. Al. Kolíska,
jenž bude požádán, aby zpracoval popis euch. kongre
su a České sekce zvláště. Dědictví Svatojanské v Praze
bude žádáno. aby převzalo náklad této publikace. —
Na návrh jednatele bylo jednohlasně usneseno poděko
vati J. Excelenci za veliké oběti, jež byl české sekci
přinesl. dále vdp. dr. Al. Kožskovi a bratřím, jakož i
tech. vůdci p. šl. z Kóverů, jichž nevšedních zásluh spo
lek vděčně vzpomíná. Po vyřízen: některých interních
zá'ežitostí bylo usneseno pořádati spolkovou pobož
nost v kostele Panny Marie Sněžné v neděli dne 27.
prosince v 6 hodin večer, při které bude kázati vdp. dr.
AI. Kolísek. Výborová schůze bude v pondělí dne 28.
prosince ve 4 hod. odp. v Měšťanské besedě, kdež ve
čer nat) konati se bude přátelská schůze členů lurd
ského spelku a hostí, při kteréž promluví o marianské
písní slovenské neunavný propagátor myšlenky sloven
ské vdp. dr. Al. Kolísek. Vsdp. předseda Msgre dr. Pi
cha poděkoval všem účastníkům a zdařilou schůzi .pří
padným doslovem skončil.

Datší příspěvky ve prospěch Červeného křiže a
spolků pomocných zaslaly bisk. konsistoři: Polenský vik.
úřad z farností: Polná 11.90 K, Borová 22 K, Krucem
burk 48 K. Nížkov 95.87 K, Přibyslav 67 K, Střítež 40
K, Sonoty 2.50 K. Štoky 61 K. Studenec 5 K, Vojnův
Městec 25.40 K, celkem 378.67 K; Lanškrounský vik.
úřad z farností: Lanškroun (prof. Brix) 10 K, Vorlička
10 K, Damníkov 4 K, celkem 24 K; Kostelecký vik. úřad
z farnosti: Lično 87.20 K, Ch'eny 100 K, Kostelec n. ©.

70 K. Potštýn 2 K, celkem 259.20 K; vik. úřad Králové

| hradecký z farnosti Kuklenské 25.60 K; vik. úřad Le
| dečský z farnosti: Čestín 29.10 K, Číbošť 1539 K, $mr
dov 45.16 K. Soutice 20 K, Světlá n. S. 45.16 K, Pertol
tice 14.24 K, Petrovice 10 K, Zbraslavice 60.44 K, Zruč
7 K, Bohdaneč 26.28 K, celkem 272.68 K; Kopidienský
vik. úřad z farnosti Král. Městec 85 K; vik. úřad Par

dubický z farnosti Holice 10 K, Rosice n. L. 10 K, cel

i kem 20 K; farní úřady: Lhota Zálesní 52 K. Kameničky
6 K. Dubenec 28.02 K, Libčany 15.10 K, Dol. Újezd 20“

K, Brandýs n. O. 70 K, Mikulovice 40 K; Alois Stoďola,
hostinský na Františkách u Krouné 3 K.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s T. 0.

ViHradoiiKrál..Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výhodnějších. Vkusné střádanky.

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městského zastupitelstva konala se 5. li
stopadu. Schváleno bylo, aby předsevzata byla nouzová
stavba silnic z Hradce Králové k vojenské střelnici na
Hrázce a z Hradce Králové do Střebše. Náklad na prv
ni silnici rozpočten je na 20.865 K a ministerstvo ve
řejných prací povolilo ku krytí jeho 14.000 K. Náklad
na silnici z Hradce Králové do Střebše rozpočten je na
68.5760.50K a ministerstvo veřejných prací povolilo na
úhradu jeho 46.000 K. Se stavbou obou silnic musí za
počato býti do 15. listopadu t. r. Silnice střebešská má
býti vedena po nynější cestě střebešské vroubené li
pami. které budou skáceny. Po obou stranách silnice
do Střebše zřízeny budou chodníky. — Do místní
školní rady zvolení byli tito pp.: J. Novák, vl. rada.
K. Wipler, profesor, K. Halounek, mistr zámečnický, J.
Mareš, profesor, Fr. Fischer, školní rada a Fr. Hnilička,
profesor. Za náhradníky pp. Boh. Hobzek a Fr. Rejthá
rek, profesoři. — Schváleno bylo, aby školné v 1. a 2.
třídě lycea obnášelo ročně 100 K a ve 3. a 4. třídě 120
K. -- Do odboru pro vyšší školu hospodářskou zvolení
byli pp.: Stan. Jirásek. Václ. Javůrek, Karel Wipler a
AL Krčmář. — Za důvěrníky k šetření stran doplnění
pozemkové knihy obce Hradce Králové zápisem lab
ských břehů č. k. 280/14 a 218 do vlastnictví eráru zvo
lení byli pp. Ant. Pokorný a Václ. Javůrek. — Porce
špitálské uděleny byly pí Barboře Roza vé, Marii Ša
fránkové a Anně Tiché. — Policejnímu strážníku p. Al.
Jetmarovi udělena byla první kvinkvenálka, výp. hajné
mu p. Al. Štefcovi na Březhradě poskytnuto' bylo 7 a
půl metru polenového dříví druhé třídy ročně a policejní
strážník p. Jan Masák povýšen byl za pol. strážníka 1.
třídy. — Sleva za větší spotřebu svítiplynu (přes 800
m* ročně) byla zrušena. — Družstvu »Božena Němco
vá“ poskytnut byl příspěvek 100 K za II. pololetí škol.
roku 1913—14 pro dvě chudé lyceistky. — Schváleno
bylo šest protokolů o schůzích měst. zastupitelstva. —
Schváleny byly organisační statut a jednací řád správní
rady městských elektrických podniků, plynárny a obojí
vodárny v Hradci Králové, která zvolena bude v příští
schůzi měst. zastupitelstva, pozměněné a doplněné pod
mínky a sazby pro dodávání elektrického proudu. —
Na stavbu nádraží na Slezském Předměstí byl povolen
příspěvek 5000 K z podílu 28.000 K dle usnesení měst.
zastupitelstva ze dne 17. března 1909 pro stavbu dráhy
z Hradce Králové do Opočna povoleného. Příspěvek ten
opatří se výpůjčkou u královéhradecké spořitelny. Ná

draží na Slezském Předměstí bude státi blížek Hradci
Králové než dosavadní zastávka. Postaveno bude při
cestě vedoucí ke Slatmě od domu p. Netuky u želez
ničního šraňku. Cesta tato až k novému nádraží bude
upravena jako silnice a převzata bude ve správu 0
kresu. Se stavbou nádraží na Slezském Předměstí jaka
stavbou nouzovou započne se v nejbližší době. — Za
tímní odbornou učitelkou pro šití šatů při městské škole
pro ženská povolání hospodářská zvolena byla slč. Ad
léta Vondráčková, asistentka průmyslové školy v Ho
řicích.

Z Okresní komise pro péči o mládež v Hradci Král.
Předsednictvo komise vzdává srdečné dfky všem těm,
kteří se o zdar představení, pořádaného 10. listopadu
v Grandhotehi. přičinili a zároveň připojuje novou pros
bu k veřejnosti, aby tutéž ochotu a přízeň projevila i
k druhému podniku komise, k představení na Střelnici,
jež budou ve dnech 24. a 25. listopadu pořádána.

Čistý výnos představení v Grandhotelu byl 400 K.
Trageále. V neděli k večeru střelila se do spánku

u velikém duševním rozčilení 29letá pt P. Ježková. Smrt
následovala okamžitě. Nešťastnice zanechává dva si
rotky. Pohřeb konán ve čtvrtek.

Na bojiště povoláno ze zdejšího okresu 63 učitelů.
Mnoho jich již poraněno.

Ze zoufalství. Na Novém Hradci Králové oběsila se
minulý pátek žena Fr. Novotného. bývalého mistra 0
buvnického. Muž byl bez zaměstnání; byl vyznavačem
názorů protikřesťanských a dle toho se také choval k
ženě, která zakoušeta mnoho bídy a ústrků. Nešťastni
ce dne 6. t. m. se rozloučila s dětmi, požehnala je kříž
kem a odešla. Brzy se děti dověděly žalostnou novlau,
že jsou sirotami.



Doporučení o právě vyšlých
publikacích:

„Dr Fr. Reyl:

Jadro křesťan.
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N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá
díla a zasluhují rozšíření..

1 Dr. Jos. Hanuš,
prof. real. gymnasia,

Král. Vinohrady.

| Objednávky obratem vyřídí

Oružstevní knihkupectví
a nakladatelství

1 vwHradci Králové, Adalbertinum.

Dary. Zdejšímu ústavu pro hluchoněmé darovala pí

jmenovaný dobrodinec z Prahy zaslal pro hluchoněmé
dítky 10 K. — Ředitelství ústavu vzdává oběma šle
chetným dárcům nejvřelejší díky s prosbou o zacho
vání vzácné přízně i na dále. »Zaplať Bůh!«

Zbraně jízlivé hlouposti. V přítomné době války
jistě není místa, kde by každý, jen poněkud horlivý kněz,
nepůsobil ke zmírnění utrpení. Za to dostává se du
chovenstvu od jistého druhu lidí hrubých urážek. Po
dobně děje se ve zdejším městě. Kněžstvo zdejší právě
tak, jako na venkově, podalo dosti důkazů lásky k trpí
cím četnými dary a podporami a přináší je rádo opět a
opět. Za to jest duchovenstvu snášeti často poznámky
zfanatisovaných obmezenců: »Kněží udělali válku«, ne
bo: »Kněží dali na to (!) čtyři miliardy (!)«, nebo jiný»
»Pane, do těchlejc by se to mazalo (1)« a podobně. —
Vznášíme k veškerému duchovenstvu vřelou prosbu,
aby se těmito trpkými hrubostmi nedalo nikterak od
vraceti od další obětavosti a lásky křesťanské k trpí
cím bez rozdílu stavu. Několik účelně štvavých jed
notlivců nesmí podkopati v srdcích našich zásady
vznešeného učení Kristova o lásce k bližnímu. Červivé
ovace naších »přátel« zapadne brzy do bahna rozklad
ných frází, až lid po válce prohlédne.

Zajímavá čísla. Roku 1864bylo dle úředních zázna
mů ohlášeno v Hradci Králové 32 porodů za dobu od
1. srpna do 1. listopadu. Za 40 let po tom, tedy r. 1904,
ohlášen za touž dobu opět počet narozených 32, a za
deset dalších let (r. 1914) v téže době hlášeno pouze 22.
Čísla ta jsou velmi zajtmavá. Hradec se přec od roku
1864 značně rozšířil a obyvatelstva, zvláště mladšího,
velmi přibylo. Pozoruhodno jest též, že r. 1864 byly V
Hradci Králové pouze 4 porodní báby, r. 1914 jest jich
však 10. Dle tohoto záznamu a také ze všech předeš
lých jest docela logický závěr: čím více obyvatelstva,
tím méně narozených, což jest ovšem velmi?divné, a ji
stě by také Venouš Dolejš nad tím se zamyslil. Pů
ide-li to takto důsledně dále, bude za dalších 50 let u
nás 15 babiček a asi 8 narozených za čtvrt roku; snad
také pro tu příčinu není třeba spěchat se stavbou no
vých škol.

, Zákaz vývotu obilí. mouky a brambor. Za účelem
zabezpečení dodávek, které byly na základě ustanove
ní zákona o válečných úkonech okresu zdejšímu ulože
ny, zakazuje c. k. okresní hejtmanství v Hradci Král.
dle svého výměru ze dne 31. října 1914 č. 38.784 veško
ren vývoz všeho druhu obill, mouky a brambor z 0
kresu. Zákaz tento vztahuje se též na obilí již zapro
dané, vyjímaje ovšem dodávky pro vojenskou správu,
kryté průkazy neb nákladními listy vojenských úřadů.
Ve zvláště výjimečných a obecním úřadem doporuče
ných případech nutno dříve si zde zvláštní žádostí svo
lení k vývozu vymoci. Každý, kdo by proti zákazu to
mu, který nabývá ihned platnosti, jednal, bude potrestán
podle ustanovení $$ 7. a 11. cís. nař. ze dne 20. dubna
1854 č. 96 ř. z. pokutou až do 200 K, po případě věze
ním v trvání až do 14 dnů. Zákaz tento uvádt se tímto
ve všeobecnou známost s tím, že každé jednání proti
tomuto zákazu bude bezodkladně c. k. okr. hejtmanství
v Hradci Králové oznámeno a plodiny, resp. mouka k
vývozu snad určené budou jménem c. k. okr. hejtman
ství zdejšího zabaveny. — Za starostu: J. Russ m. p.

Poděkovásl. Ranění a nemocní v záložní nemocnici
»Nová kasárna“ v Hradci Králové vzdávají tímto vřelé
díky služebným dívkám hradeckým, zvláště slč. Tonič
ce Strunové, Anince Morávkové a Mať. Doškové, kte
ré sebravše obětavě příspěvky svých spoludružek ze
svých skrovných prostředků, učinily nadílku různých
pamlsků a cigaret. Toť ryzl a řídká obětavost! Vděční
vojínové.

Zákaz pasení dobytka ma březích regulačních prací.

Na Labi provádí se, jak známo, regulační práce i menší
opevňovací a zajišťovací práce při strhaných březích ve
zvláště ohrožených místech. Při úředních pochůzkách
konstatuje se velmi často, že opevněné břehy bývají
sešlapány dobytkem a tím v značné míře jsou poško
zeny. | Sešlapáním svahu břehového povstávají díry,
které velké vodě vhodná působiště k ničivé její Činno
sti poskytují. V krátké době objevují se větší výmoly a
jiné škody, a často vezme i celé opevnění strhaného
břehu za své. Tím povstávají státnímu fondu nové vý
daje, aneb byly výdaje ty zbytečně vynaloženy. C. k.
okresní hejtmanství nařizuje: Obecní úřady všech při
Labi ležících obcí se vybízejí, aby veřejnou vyhláškou
4 jiným příhodným způsobem majitele pobřežních pozem
ků, zvláště ony, jichž pozemky opevněny byly, vyroz
uměly, že pasení dobytka na březích se zakazuje a že
ti, jichž dobytek při tom zastižen bude, přísně potre
stání budou, Obecní hlídací orgány, jakož i četníci nechť
v případě, že dobytek na břehu se pasoucí zastihnou,
vyšetří jich majitele a k potrestání ho odevzdají.

Bilograt. | když pro nesnadnou komunikaci není
možno obdržeti filmy účelné, jest potřebí pro den zvlášť
odporučovaný sáhnouti k opatrnějšímu výběru, po pří
padě dobročinné představení odložiti Kdy se čeká vět
ší návštěva dětí, rozhodně nevhodná jest volba neobrat
ně sestavené frašky >z říše nemožností«. Otřelé staré
thema nástlnými přeměnami tu jen zhoršeno. Tolik dle
obecného úsudku ku prospěchu dajších představení do
bročinných. jež nezaslouží tak tuctového odbyti.

Pouchov. Katolická mládež naše uspořádala se svo
lením c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové ve dnech
Dušičkových sbírku ve prospěch Červeného kříže po
hřbitově pouchovském. Sbírka vynesla 117 K 93 h, kte
rýžto obnos zaslal spolek mládeže Zemskému svazu Or
la v Hradci Králové, jenž obnos ten odevzdat účelu
svému. Všem dárcům, jakož i našim obětavým dívkám
zaplať Bůh! — ave —

"Krádež. Janu Jirsákovi, obuvníku na Novém Hradci
Králové, ukradeny byly v pondělí peřiny v době, kdy
odváděl zhotovenou prácí v Třebechovicích. Osobám z
krádeže viněným nemohlo se nic dokázati. Byla tedy
věc ta předána soudu.

ZÁLOŽNA
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižkyAL "08
vevozospatoznonk4 ha
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dobody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratoria.„R
Právě vyšlo 9. číslo roč. XVIII. »Časových Úvahe«,

obsahující pojednání z péra dra Fr. Šulce: »Byl Hus
odsouzen jenom pro 30 článků z jeho spi
sů? Úvaha tato je pokračování čísla 2—5 letošního roč
níku. V první části svého dílka (č. 2—5) vede autor
důkaz, že 30 článků, pro které byl Hus odsouzen sně
mein kostnickým, obsahují nauky nesprávné a v případě
jich praktického provádění zhoubné; články tyto že ve
spisech Husových skutečně jsou obsaženy; jelikož pak
článků těchto odvolati nechtěl, stal se kacířem zatvr
zelým a tudíž byl odsouzen — plným právem. Jest však
další otázka: Byl Hus odsouzen jenom pro
tyto bludy, nebo byly ony články odsou
zené jen záminkou, ve skutečnosti však
odsouzení a upálení Husovo je dílem
pouhé msty? Tuto obzvláště důležitou i zajímavou
otázku řeší úspěšně dr. Šulc v další části dílka (č. 9).
Svazeček tento čítá 48 stran osmerkového formátu v
úhledné obálce, cena jednotlivého výtisku pouze 8 hal.
Objednávky vyřizuje Administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

Různé zprávy.
K činnosti českých poslanců. >»Selské Hila

sy« v čis. 46. uveřejňuji tyto řádky dopisovate
Listy« v č. 46. uveřejňují tyto řádky dopisovate
lovy: >Béřu tužku do ruky, abych vám krátce
sdělil, co nového a bolavého jest na našem Velko
Meziříčském okrese. Přijel jsem z Haliče na 14
denní zotavenou, jako »marsch-maród«, Lid se ptá:
Kde jsou naši poslanci? Hodlal jsem vám psáti z
domu, ale byl jsem těch 14 dní jako pomaten. Pro
to vám píši nyní ze Znojma, při svém druhém na
rukování, Vim, že byste velice rádi pomohli, a že
se s Vaší strany nedá mnoho dělat. Ale přes to
lid křičí: >Kde jsou naší poslanci? Nač je máme,
nač jsme se tolik namáhali při volbách? Jestli pak
se jich ještě jedenkráte dočkáme?< — >Sel. Listy«
dodávají: >Co máme na tento dopis říci? Víme,
že každý venkovan, jakmile dopis přečetl, řekl si:
»Ten napsal pravdu pravdoucíl« A přece jest
nutno dělati mezi poslanci rozdíl. Katol. národní
poslanci přihlásili se k slovu hned při vypuknutí

války, pracovali pro lid po celou dobu a předmi-
nulou neděli sešli se k velké poradě, co třeba pro:
lid dále činiti. V pondělí dne 26. října t. r. bylo.
předsednictvo klubu katol. nár. poslanců na c. k.
místodržitelství, kde tlumočilo veškery 'stížnosti.
lidu našeho. Celý náš poslanecký klub katol. nár.
a křesť. soc. vydal manifest k našemu lídu. Naší
katol. poslanci jsou zahrnování dopisy, a deputace.
si podávají kliky jejich dveří. Katol. nár. a křesť.
soc. poslanci stojí radou a pomocí stále po boku
našeho lidu! Kde jsou ale agrární, lidovečtí a soc.
demokratičtí poslanci? Obec, z níž dopis. hořejší
byl uveřejněn, volila při volbách sociálního demo
krata a agrárníka! Teď volá lid po svých poslan
cích! Katol. národní a křesť. sociální poslanci se:
postavili po bok našemu lidu a pracují. Žádní jiní
poslanci na Moravě nekonali posud porady o po
třebách lidu, jedině katol. národní a křesť. sociální.
Ovšem, císařským nařízením jsou schůze znemož
něny, ale práce poslancům není zakázána. Katol.
národní a křesť. sociální poslanci vykázali se svou.
prací a zapřáhli se do práce nové!«

Zavedení povinného vyučování češtiny a polštiny do
německých reálek ve Slezsku. Při projednávání nového.
školského zákona ve sněmu vévodství slezského byla
loni tomuto sněmu zemskou vládou předložena také o
snova návrhu zákona na zavedení povinného vyučová
ní českému a polskému jazyku na německých reálkách
ve Slezsku. Sněm předlohu tu schválil a jak oznamují
právě +Ostravské Listy«, dochází zpráva, že usnesený
zákon obdržel nejvyšší sankci a že má vejtti v platnost
příštím školním rokem. Citovaný list oceňuje význam
tohoto zákona pro národnostní poměry ve Slezsku tak
to: »Zákon má dalekosáhlý význam a hlavně Slované
slezští pocítí; kterak německá majorita na sněmu slez
ském dovede býti pro sebe praktickou. Až dosud ovlá
dali jenom příslušníci slovanští ve Slezsku dva, resp..

lifikaci pro státní a zemské úřady. Aby také němečtí
kompetenti získali si tuto kvalifikaci a mohli obsaditi

všecka místa v úřadech, tudíž i ta, která až dosud za
stávali Slované, přikročila německá sněmovní majorita
k úpravě vyučování na zemských reálkách v tom smy
slu, že navrhla, aby zavedeny byly také slovanské ja
zyky jako povinný předmět na slezských reálkách.«

Z dopisu vraha Prinčiče rodičům. Budapešťský list
»Az Est« přináší zprávu o dopisu, který vrah následní
ka trůnu Prinčič nedlouho před svým odsouzením po
slal svým rodičům. V dopisu psal: »Nermuťte se a neli
tujte mne. Zasluhuji svůj osud. © Klidně hledím vstříc
svému odsouzení a prosím Vás, vychovejte mého bra
tra lépe, aby se nedostal na takové cesty a do takové
společnosti jako já. Odpusťte mi, co jsem učinil. Raději
bych byl, kdybych byl k smrti odsouzen, než abych se
trápil léta v žaláři.«

Jako duše v očistci po Světle věčném, tak ubohé
nevidomé dívky ve svě stálé tmě po paprsku milosr
denství šlechetných lidí touží. © Ulehčeme bídě jejich
dárkem, který do Útulny slepých dívek Praha III., Kam
pa č. 33 pošleme. Tak své v Pánu zesnulé nejlépe u
ctíme!

Katoličti rodičové, dopřejte svým dětein dobré čet
by! Upozorňujeme své čtenáře na krásný dětský časo
pis »Rajskou Zahrádku«, redigovaný nyní opět známým
spisovatelem Václavem Špačkem, který ji před lety za
ložil. »Rajská Zahrádka« přináší zábavné i poučné prá
ce našich nejlepších spisovatelů pro katolickou mládež.
Sešit o 24 stranách velkého formátu s četnými pěkný
mi obrázky stojí pouze 16 hal., jež si může měsíčně
každý ušetřitl. Za rozluštění hádanek dostává se od
běratelům odměn. Jest věru div, že krásný ten časopis
není odebírán ve všech katolických rodinách. Nechť se
dítky přihlásí u svého velebného pána, který zajisté jim
jej objedná. Hojný užitek přinese, co dobrého dáme dě
tem. A v nynější době jest dobré četby mládeži tolik
zapotřebí! —. Objednávky přijímá knihtiskárna Cyrllo
Methodějská v Praze, Pštrosova ul. č. 200—II.

Svíčky z tabákového kouře. »Kčln. Ztg.« píše její
spolepracovník: Vosk, hodící se k výrobě svíček, lze
vyráběti nejen ze zeleného a spadaného listí a z jiných
rostlin, ale dle pokusů dra C. Thomae v Giessenu je
vosk také v tabákovém kouři. Obláčky dýmu cigareto
vého, doutníkového a z dýmky, nepozůstávají dle kon
statování jmenovaného učence z jemného popela, jak se
všeobecně myslí, nýbrž z rostlinného vosku, smíšeného
s nikotinem, tabákovou smolou a jinými substancemi,
jichž však může býti chemicky zbaven. Dru Thomae
už se podařilo ze sta doutníků, jejichž kouř zachytil do
nádoby. vyrobiti malou svíčičku, která hořela jasným
plamenem.

Kdy nastává smrt? Smrt v obvyklém, sociálním,
jak říkají, významu nastává tím, že ustane dýchání, a
toto přestává tím, že čivové ústrojí, prodloužené k hla
vě míchy, odkud pochází pravidelná inervace dýcha
cích svalů, přestane pracovati a tím také buňkám moz
kovým nepostrádatelný kyslík dodávati. Kdy však vlast
ně smrt opravdu nastala, v jednotlivých případech ne
snadno říci. Vzhledem k tomu také církev poslední do
bou upozornila, že svátost posledního pomazání a roz
hřešení nemá se omezovati na chvíli, dokud nemocný
dává zjevné známky života, nýbrž v případě nezbytno
sti možno tu důvěřovatí i známkám méně zjevným «
oboje, aspoň podmínečně, při nich udělovati, arciť ne
lehkoryslně a bez rozdílu, jak v městech se k vůhi Ikl
ským řečem často žádává, když pro zbabělost aneb od
razování nevěreckých lékařů kněz nebyl včas povolán.
1 po této smrti hlavního ústrojí však, kterou často ne
snadno od života rozeznat, žijí některá jiná ústrojí,



:zvláště taková, která mají vlastní samovolný pobyb,
„tedy zvláště srdce, ale i střeva, svaly atd. — U mrt
vých králíků 2—4 dny, ba v jednom případě dokonce i
7 dní po smřti jejich podařilo se solným roztokem (Rln
ger) srdce k jakési reakci probuditi, u lidí, zvfáště dětí
ve 20—30 hodinách. Této schopnosti buněk a svalů »ží
4i« i po zániku živočicha, po případě po oddělení od ně
ho, používá se zatím hojně při transplataci nebo re
plantaci, a to nejen kůže, nýbrž i kostnatých části, po
kud pokožka neboli periostes žtje, pokud totiž dovede
kostitvornou látku vyměšovati, což dosud zjištěno až na
4 dní po smrti u králíka. Tento život bez ústředního
ústrojí je tedy vždycky krátkodobý, ale pokusy takové
„prospívají znamenitě i léčbě úrazův a chorob.

Zajímavou statistickou zprávu přineslo 1. číslo bele
sristického týdeníku »Z vonus«, který právě zahájil no
vý ročník. Zdá se, že ciferný její doklad značnou měrou
přispěl k tomu, že čeští nakladatelé začínají znovu po
kračovati ve své činnosti, již od začátku války zasta
ili. Píše »Zvon«: »Stagnace nakladatelská, -která jen
velmi zvolna a ojediněle počíná se lámati, podporována
wyla mezi jiným také domněnkou, že o četbu neváleč
nou nebude v národě zájmu. Ze statistiky velké měst
ské knihovny na Král. Vinohradechvšak vyplývá opak
této domněnky: zájem čtenářstva 'o četbu nejen nepo
klesl, ale zvýšil se proti roku loňskému. Tak.od 1. do
(8. záři přihlásilo se jmenované knihovně loni 29 no

vých členů, letos: 37, půjček vyřízeno stejně kol 3000.
Z těchto jasně mluvících číslic vyplývá, že jedině o
chablou -energií na příslušných místech vázla by tato

jsou i obchodní možnosti. Dali jsme rádi miliony dobro

volných daní humanitě, musíme dát a dáme peníz (i
vlastní. kultuře. Tuto svatoů povinnost ukládá nám Zá
važnost hrnoucích se událostí- Současně se ohlašuje.
že »Unie« v Praze zahájí vydávání dvou vynikajících
souborů literárních, totiž »Spisy Růženy Svobodové« a

vítati a co nejlépe doporučiti.
Zase křivé obvinění. Prostějovské »Hlasy z Hané«

sdělují: »Továrník E. Eisler v Obřanech u Brna, který
dvakrát vyhořel, než postavil si velkou moderní továřnu,
udal tři občany: učitele. zemského úředníka a sazeče,
že mluví urážlivé, pobuřující a nevlastenecké řeči.Nařče
ní žalovali. Obžalovaný nejprve dokazoval, že žalobci

ním řízením nebylo nic z toho potvrzeno, vymlouval se,
že se asi zmýlil, poněvadž neumí česky a obžalovaní
zase německy. Na konec Eisler nařknuté odprosil, mu
sil se zavázat zaplatit 300 K ve prospěch rodin mobi
lisovaných a hradit všecky soudní útraty.« — Je ten
denunciant Eisler klerikálem?

Kolik je válek ve světě a kdy byly vypověděny.
1. Rakousko-Srbsko 28. července. 2. Německo-Rusko 3.
srpna, 3. Něniecko-Francie4. srpna. 4. Anglie-Německo
5. srpna, 5. Německo-Belgie 5. srpna. 6. Rakousko-Rus
ko 7. srpna. 7. Srbsko-Německo 7. srpna. 8. Černá Hora

10. Anglie-Rakousko 13. srpna. 11. Francie-Rakousko: 13.
srpna. 12. Německo-Japonsko 19. srpna. 13. Rakousko
Japonsko 22. srpna. 14. Rakousko-Belgie 28. srpna. 15.
Rusko-Turecko 30. října. 16. Turecko-Anglie 1. listo
padu. 17. Turecko-Francie 1. listopadu.

Milosráný bratr vyznamenán mědalli za statečnost.
Šikovatel Jakub Belet. přidělený oddílu sanitnímu, byl
za statečnost vyznamenán stříbrnou medailí. Vyzname
naný je členem řádu Milosrdných bratří a patří ke kon
ventu ve Št. Hradci. Milosrdní bratří nepožívají výhody
osvobození od vojenské služby.

Prosba © slovanské knihy. V Čes. Budějovicích lé
čí se ranění vojíni všech národů | slovanských. Jich
jménem prosíme o slovanské knihy všech slovanských
řečí rakousko-uherských; mimo to i o knihy ruské, jež
to léčí se zde více zajatých raněných Rusů. Jsou zde i
ranění Rumuni, Italové a Maďaři; i o knihy v jejich ře
či se uctivě prosí. Zásilky rovně na »Vojenský reservní
špitál v Čes. Budějovicích, kasárna cís. Františka Jo
seřa“. Porto není třeba platiti, připojí-li se k adrese
»Militárpflege«.

Vývoj křesťanských lazaretů. Doc. dr. V. Panýrek,
jako zdravotní referent, píše v »Nár. Politice« 8. listo
padu o dějinách lazaretů. Otiskujeme z poučného článku
tuto část: Lazarety. Slovo, vyskytující se nyní denně
několikrát v sloupcích novin, aniž ze světa neodborné
ho něco více o věcije známo, nežli že lazaret znamená
ústav. nemocnici podobný. Ve starověku nebylo nemoc

nic v dnešním slova smyslu, leda v Indii, Ceylonu atd.,
kde byly nemocnice ještě před křesťanskou érou. Te
prve v křesťanství vyvinul se ze vznešené myšlenky
Kristovy: »Miluj svého bližního jako sebe samého« sou
cit s trpícími, snaha o podporu jich, obětavost, úsilí po
tlačovati sobectví; z toho vyplynuly křesťanské obce
ku podpoře trpících. Pokud křesťanství nebylo. ještě
státen uznáno a křesťané tvořili jen rozptýlené obce.
měla péči o podobná podpůrná zřízení v rukou církev,
zvláště biskupové za účasti žen. O nemocné a chudé
pečovali tak zv. dřakonové, jimž k ruce ženy působi
ly, zvláště když šlo o to, v rodině některé pomáhati.
kde se nemocným nedostalo péče, když je neměl kdo o

konisy«, náležely později, když náboženství křesťanské
došlo státního uznání, ke stavům nelvznešenějším — i
císařovny patřily mezi ně. Zvláštní ústavy ku pěstění
milosrdenství byla později tak zv. xenodochia, jež se
změnilav útulky osob bez přístřeší, poutníků,cizinců,

vhudých, vdov, starců, nalezenců a nemocných všeho
"dřuhu. I v klášteřioh byla už za prastarých dob taková
„dočisté chorých aporazí potřebijitlíchsvláště vkTšs
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teřích jistých řádů, na př. Benediktinů, jejichž bratr,
zvaný celarius (hospřtalarins, Infirmarlus zvaný), ří
dil nemocnici klášterní. U katedrál vznikaly takové bu
dovy pro cizince (dornus hospitum) a pro choré achudé
(domus hospitalis), ba cetá města vznikala později z
takových domů, jako Basilias, zal. sv. Basiliem, bisku
pem kappadoským r. 370 v Caesarei — celé město za
svěceno bylo dobročinnosti a ošetřování nemocných. V
městě tom budovy nemocniční kolem kostela tvořily
celé ulice. V nich leželi nemocní a mrzáci, ošetřovaní
lékaři a ošetřovatelkami. Čtvrti nemocnice a sanatorií,
jak na př. u Moskvy a jinde vznikly v posledních dese
tiletích, upomfnají na tato města chorých. Dle vzoru
tohoto vznešeného lidumila, který první soustavně ují
mal se ma'omocných, kteří tehdáž žili odstrčení ve
zvláštních útočištích, jichž se zdraví střehři, překonávala
církev přirozený odpor ba hnus lidu před nebezpečnými
chorobami, zvláště nakažlivými. Za císaře Konstantina
Velikého a jeho matky Heleny, kteří na všech cestách
do Jerusaléma budovali xenodochia, ale ještě více za
císaře Justiniana vznikaly četné dobročinné ústavy po
dobné v Cařihradě a jinde; zminky tu zasluhuje císa

»orphanohophelon«, který později jako město se vyjí
mal řadou stavení pro nemocné všeho druhu, každého

kaly podobné. ústavy teprve později. Hiavně byly to
hospice na hlavních cestách poutníků beroucích se do
svaté země, v průsmycích horstev, na pustých místech
atd. vznikaly tu ústavy pro choré a zpavené poutníky,
které, když putování ke hrobu Božímu přestalo a péči
o cestující převzaly hostince, mění se v chorobince a
chudobince. Ale na západě budila postrachy malomoc a
pro choré tou nemocí stížené ještě koncem XV. věku
budovány zvláštní ústavy, leprosoria, mimo město polo
žené. V jižním Německu a také u nás zasvěcovány byly
nejčastěji sv. Jiří. Kde ty ústavy sloužily za útulky ne
mocných nakažlivých vůbec, tříd nejnižších a nejchud
šich. nalézaly se i ženy vznešené (i královny, na př.
sv. Alžběta), které je ošetřovaly. V pozdějším středo
věku. za těžkých epidemii moru a jiných hromadných
tělesných nákaz, jevila se stále citelněji potřeba po do
konalejších nemocnicích, a kdežto dříve vznikaly podob
né ústavy jen ze závětí a odkazů zbožných příznivců.
ujímaly se pomalu obce a spolky podobných úkolů bu
dovati a udržovati nemocnice. Později pak i státy a ze

záme již v nejstarších dobách personál, jenž choré 0

ského dozoru přejímaly úkol takový mužské a ženské
řády. duchovních i laiků, sbratření a bratrstva laiků,
lékařů a služebníků, kteří choré .ošetřovali. —Nábožná
sdružení taková, původně na církvi nezávislá, nemohla
se vlivu duchovenstva vyhmnouti, třebas byla původu a
složení světského, takže později nabyly organisace ty
rázu zřejmě řádového. Ošetřovatelé byli původu rytíř
ského a občanského, třebas původně řády ty neměly
potuchy podobného stavovského třídění, Jeden z prv
ních rytířských řádů tohoto druhu. vzniklých už za dob
křížových tažení a před nimi, byl rytíř. řád sv. Lazara v

Jerusálémě, nazvaný tak podle patrona malomocných
sv. Lazara, jemuž ústavy podobné byly zasvěcovány:
řád ten pečoval o malomocné, ale později položil si za

úkol také boj proti nevěřícím. Jak iiší se dnešní lazare
ty, nesoucí jméno téhož světce, posláním svým od teh
dejšího úkolu řádu. jenž si dal jméno světce-trpitele na
stít Byv králem Ludvíkem Vlí. z Francie do Evropy
povolán. zbudoval řád tento veliký počet leprosorií pro
málomocné, která od té doby slula »lazarety« (»Lazarus
háuser«). Papež Clemens IV. přiměl všecky malomocné
uchýliti se do těchto nemocnic lazaristů, jimž své jmě

ní odkazovali. Když koncem XV. věku, kdy ma'omoc
ných valem ubývalo, činnosti řádu toho půda se zhrou
cela, rozpustii papež Innocenc VIII. řád sv. Lazara a
jmění jeho přiřkl rytířům maltézským, jichž odznak —
červený kříž — nese dnes nejdůležitější instituce, peču
jíci © raněné a nemocné za dob války, odkaz Henryho
Dumonta,. Červený Kříž! — Stojí za povšimnutí těm.
kteří rádi metají laciné bomby o »temném středověku«,
aby poznali, že tento temný středověk dávno a dávno
konal dobré skutky, kterým věnovati pozornost rozpo
ninšl se osvícený novověk teprve nyní!

Všelicos. Pruský vyslanec u Sv. Stolice odevzdal
notu říšského kancléře, v níž se poukazuje na opětovné
zneužití kathedrály v Remeši francouzskou správou vo
jenskou. a prohlašuje, že vina za škody, které snad ka
thedrále budou způsobeny, padá na Francouze. — Ve
Vídni provedeny pokusy, dle nichž má se nyní užívati
jako léku proti choleře a jiným střevním nemocem práš
kového zvířecího uhlí, kteréž vyssává a odlučuje chole
rové bacily, střevo otravující. — V městské radě mo
skevské navrženo, aby ze služeb městských bylo od
straněno 17 příslušníků rakouských a německých. Ale
městská duma rozhodla, aby byli ve službách obce po
necháni, poněvadž konají práce celému městu užitečné.
— Dne 1. listopadu bylo tomu 25 let, co úrazové po
jišťovny dělnické v Rakousku zahájily svou činnost.
— Francouzské armádní velitelství počalo sesilovati po
sádky na italských hranicích. — Dle zpráv italských Ii
stů chtějí Turci zatarasiti Suezský průplav. — Do re
dakct amerických listů a do presidentského paláce po
sílají a přinášejí americké děti hračky, cukroví atd.,
které mají býti dopraveny na vánoce do Evropy a roz
dány obětem: po padlých vojínech všech válčících: stá
tů. Vyslanc! válčících ©mocností | mají se postarati -u

svých vlád, aby zásilky bezpečně došly na místa svého

částečně dobrovolnými srážkami se mzdy pro válečnou
pomocnou akci dosud 10.000 K, kterýžto obnos bude v
krátkosti svému účelu odevzdán, 'zvláště Červenému
kříži a podpory potřebuijícím, kteří jinak žádných ná
roků na příspěvky nemají, a jich rodinám. Sbírky tyto
odebírají se zvláštními výbory po jednotlivých oddě
leních závodu a bude v nich na dále pokračováno. Vě
ru krásný příklad humanity, ať již dělnictvo toto ná
leží kterémukoli táboru! Kéž bohatí zaměstnavatelé v
poměru k svým důchodům nezůstanou pozadu za drob
nými dárci! — V sarajevské vojenské nemocnici zemřel
raněný vojín z Dalmácie, který diktoval dopis pro své
ho otce kamarádovi: »Milý Otče! Jsem dlužen Ante
Lukšičovi 2 K 60 h a prosím Tě, abys mu ty peníze
vrátil, abych neodešel se světa s výčitkami svědomí.
Nelitujte mne. Padl jsem za Boha, krále a vlast. Bůh mi
bude milostiv a odplatí mně a já vám. Bůh s vámi! Tvůj
syn.« — Židovský tělocvičný spolek v Jerusalémě
zřídil židovskou 'egii, jež služby své nabídla sultánovi
a již se tahé vypravila do pole. — Zemská školní rada
dabnatská rovněž se usnesla, aby se na oběcných a
měšťanských školách vyučovalo příště pouze písmu la
tinskému. Dětem pravoslavného vyznání má se (patr
ně při náboženství) poskytnouti možnost, aby se na
učily čísti také písmo cyrilské. — Jistý český majitel
domu v Mostě dal rodinnou hrobku opatřiti českým ná-.
pisem, ktery však byl mosteckou městskou radou zaká
zán. Mistodržitelství král. Českého zákaz zrušilo, po
ukazujíc na čl. 19. stát. zákl. zákona a ministerstvo
vnitra odvolání městské rady | nevyhovělo. Správní
Soud také zamitl stížnost městské obce jako bezdůvod
nou. — Německý ministr obchodu a vnitra prohlásili,
že ve mrohých hostincích a jídelnách podává sehostům
chléb a jiné pečivo k libovolnému — použití, čímž se
chlebem nešetrně plýtvá. Oba ministří ve svém výnosu
povzbuzují. aby se za požitý chléb žádalo zvláštní za
placení, čímž zbytečná spotřeba chleba brzy bude ob
mezena. -- Zavedení maximálních cen obilí lze očeká
vati nejpozději v příštím týdnu. Ceny budou stanoveny
jako v Německu dle jednotlivých území různě. — U O
střihoma « Uhrách staví se barákové město, které má
pojmouti 100.006 zajatých. — Dle »Statistik des Berg

baues in Oesterreich: je v Čechách pět kutišť zlaté ru
dy, z nichž je však jen jedno v činnosti na. Kutnohor
sku, na Roudném u Bořkovic. Kutiště toto patří firmě dr.
Albert Fischer a Herbert Stanley Sugden v Londýně.
By'o na něm zaměstnáno přes 300 lidí a výtěžek jeho

litavsku vytěžené pochází z tohoto kutiště. — V Praze
a nato ve Vídni zřízena praktická škola pro jednoruké.
— Prvním činem nově zvolené radikální městské ra
dy v Neapoli bylo, že se usnesla odstraniti ze škol —
kříže. Následkem toho dostoupilo rozhořčení katol. lida
v městě takového stupně. že usnesení bylo odvoláno,
aniž bylo provedenn. —-Anglie anektovala turecký 0
strov Čypr.

Skladníka
pro ubelné skladiště, odborníka, pokud
možno v Hradci Králové známého, přijme
Všeobecná úvěrní společnost, obchod uhlím
v Hradci Králové. Svobodný neb bezdětný
žadatel s kaucí obdrží přednost. — Vlastno
ručně psané nabídky 8 udáním nároků při
jímá do 25. listopadu t. r. řiditelství.
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PRAHA-I,

č. 146. st., Malá Karlova
ul. čis. 29 nové blíže Ma
lého náměstí, (dřive přes
60 roků na Malém ná
městi pod loubím) dopo

ruduje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjedmoduš
šího až k bohatému Ji
guralnímu provedení a

sice i se železnými
rámy, sítěmi, osazeními

Veškeré rozpočty, skiezy i odbor. radabezplatač
beze vší závaznosti ku definitivní objednávop.
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které povolání do řádnmají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
eo obrátí s dotasem stran přijmutína představenou
8 kláštera B. S. P. Krapka(u Teplic). u

Zal. 1860, Zal. 1850.

KarolZavadil,

AntoninZaradil
nejstarš 'uměleckýzávod pasířský.

Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v každém sloha, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. [předpisů.
Jem „nění práce umělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu
zřízení provádí se co nejpečli

věji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

BYRRH
sllicía chuťpovabu

zujícífranoousskévíno;
tečné nahořklé

přichati jedině

L.Violet,Thuir((ve Franeii).
Věude k dosiání.

Roční prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Jesof Svoboda, Praha, Hrál.

Vinohrady čís. 1004.

Ve pros

wý Svatováclavské MeticsŠkolské.
Uznaný za n-jvýhodnější a nejlovně; ší ná

kupní pramen v usku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů. příkrovú, koberců a

kovového náčiní ve výrobaách nejstaršíhezávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat:le

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézbojí
k výběru franko.

Bes velkoměstské rožie ve vlastuích dílnách a
domech, levné pracovní síly ma venkově, čímá levnější
ceny ašo 20%, neš všude jinde.
Juhbil. 100 los. trvání a 40 let. vinstmí činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Český
květinový
| | MED

zřádné
Učně rodiny

za mírných podmínek přijme ihned

Vojtěch Rážž,
závod železářský, koloniální a v barvách,

Hradec Králové,

VARHANY HARMONIA
PIANINA

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY..

ÁZKOVÉCEN
KY ZDARMA

ZALOŽENO ROKU

1869.

JHUOG10"00OISMOFH"98"WeUBKA

snejširším

hoaodbornědokona

léhoprovedení.

Rozpočsyochotněazdarma.

zaručenímumělecketářníobrazy.náhrob kyatd.
Skklomalba

E.Skarda,Brno, hotovíadodáváchrámováekma.Vkaždémslohua provedení,odnejjednoduššíhovzorudonejbobatšísklomalbyfigurální,hotoví pravouvlašskoumosalkuumělec.ústavprvéhořádu kaménkovouprofaoady,ol

Světoznámý
malinský křen

letošní sklizně nejlepší jakosti zasílá v 5 k
štovních balíčkách i ve velkém dobírkou osel
Mikulecký, vývoz malínského křenu v Kutné
Hoře. Cenniky franko.

vHradci Králové
nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

vw vw

hleď koždý zavčas obrániti se nakažlivých ne
mocí, zvláště:

cholery a úplavice
t/m, že opatříš sobě ochranný domácí

prostředek:

Feráře L.V.Hory
(zákonem chráněno)

účinný, dieteticko-profylaktický, bylinný, likérový
přípravek, zhotovený dle prastarého, veleosvěd
čeného rodinného předpisu. „Vade mecum“ upra
vuje trávení, posiluje zažívací orgány a činí je
tím vzdornějšími proti choroboplodným crganis
mům, nemělo by v žádné rodině ani domácnosti
chyběti, poněvadž lepší je malá pomoc včas,
nežli velká nemoo potom. Obdržeti lze po' 1:50,
8, 5 a 9 K ve všech sluš. drogerifob neb u fy:

„Vade mecum“, Dašice (Čechy.Nasta pochvalných uznéní ze>všech dílů světa a věsoh

stavšiřavkí pýrmVTRRlOKleležíu firmykašdémavlo evelet
o

NETANENYčilé udkovesityc svavolýno, u ce.l čnělíkky
E havožaýhe Prehlášcoo.

Veledůstojnému
duchoveonstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
reěit! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalich

cibáře,„lampy k „paténky,pacifikály,evícny,lamnDyk aditelnice,kropenkyatd. svd předpi
církevnímvyhovyhovující, "Sharepod,
měty opravuje v původní intenci a.
v ohnizlatía stříbříneboprotido
platku za nové sp měňuje, PHotovéfedměty neb výkresy zasílá 
Řásku franko bez závasnovi koupě.
Vše ss posílá posvěcené. Prdceruční.
astříbrných klemotd, jak řetězů,

madonak,KÁSKÉ,protprotýnků, náramků atd. z Netářeké:„ tabatěr jídelní náčiníze stříb .
ičínského vědy naskladě, ra pravého

Sleré olele, stříbro odrahokamy kupujesa nejvyššíceny:

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Praha-I.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n;.
n Á

levně na prodej.
Dotazy zodpoví administrace t. 1

= WParamenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) ||,
(bratr P. J. Neškudly,farářeve Výprachticich)|

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný f

výrobní závod !

všech kostelních paramentů, ||:
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cennfky,vzorkyi roucha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.

arevi
„oMP č 2

kostelní "4 eeokna+8.
Fr. Uhlíř,

umělé sklenářství a malba skla

v Třebochovicích u Hradec
Králové.

Cenníkyarozpočty na pošádáníA.

9000000 000000000
5Jan Horák,

soukennik
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollehci
nejnovějších drohů pravých

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

zemských.

Cetná UZNÁNÍzvláště z krahů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivá ob
slute mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednárku na

zkoušku.

Veleojemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

|
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k ukládánískladě

která naším a obsloužíváP s re
Benedikt XV. znovu v nynější těžké době po

zvedli mocně svůj hlas v zájmu prospěchu všeho
evropského obyvatelstva. Ye své encyklice praví,;
že nemá starost jenom o ty, kteří patří ke katolic
ké církvi, nýbrž i o všecky ostatní, jimž jest Bo
hem určeno, aby se k stolici svatopetrské přivinuli.
——Dojmem veliké bolesti na něho působí nyněj

"ší obrovitý zápas a zapřísahá knížata, aby učinila
"přítrž krvavému zápolení. Též jiná válka zarmu

"uje otcovské srdce papežovo, válka | nernéně
žhoubná a dokonce ještě vážnější. Jest to válka
duchů, kterou dlužno považovati za původ zápasu
tělesného. Hlavní příčiny války spatřuje Sv. Otec

7 v nedostatku upřímné lásky k bližnímu, v neváž
sti k autoritě, v nespravedlnosti ve stycích me

-zi různými třídami občanů; dále v tom, že mate
rielní blaho stalo se jediným cílem lidského sna

© žení. Kdyby se bojovalo proti těmto ' nepřátelům,
vrátil by se nepochybně mír a blahobyt na zem.

777- Skutečně Spasitel, který přišel, aby mezi lid
mi zřídil opětně říši míru, postavil ji výhradně na
Podklad bratrské lásky. Chtěl přesvědčiti silou
svých důkazů o této lásce. Ale není to'tento duch,

« který dnes vládne na zemi. »Národové, kmenové,
města a jednotliví lidé jsou od sebe odděleni jako
-horami nebo zdmi zlovůlí a zištností. Z nedostat
-ku lásky k bližnímu vzniká neúcta k autoritě.«
O4 té doby, co lidská autorita se prohlásila za ne

-závislou na Bohu a co se řeklo, že autorita závisí
-jen na svobodné vůli lidí, uvolňoval se stále více

svazek mezi nadřízenými a poddanými. Papež
proto vyzývá držitele moci, aby přemýšleli, zda

jest dobroupolitěpou odstraňovati z vyučování na
uku evamgela.

Pomine-liláeleg | ru a úcta před auto

ská (ska sice neodštranítřídních rozdílů, ale dokáže, že se vznešeňl sklomí k nízkým a že nízcí
nabudou k velkým důvěry -a budou očekávati od
nich jako od starších. bratří pomoc a ochranu. Leč
dříve jest potřebí zalčiti kořen všeho zla: nezkro
cenou tužbu po věždejších hmotných požitcích.
Vždyť Kristus učí, že můžeme býti šťastni i V
chudobě a pronásledování. Opravdové štěstí ne
tkví na této zemi, Kýbrž ve světě nadpozemském.

Sv. Otec také odporučuje jednotu a svornost
duchovenstva v myšlenkových proudech; kato
lické studiummust spěti tam, aby víra byla za
chována čistou. Zapřísahá biskupy, aby s veškerou
péčí se starali o vzdělání a posvěcení mladých
klerikův a kněží. Autorita biskupů jest Božského
původu. Tudíž ten, kdo není s biskupy, není s
církví.

Papežova encyklika končí vroucím přáním
míru. Přeje mír národům, kteří v něm najdou ne
ocenitelné statky, přeje mír církvi, která najdé
v něm svobodu, jíž potřebuje, jakož i zakončení
abnormálního stavu, v němž náměstek Kristův ny
ní se nalézá; vůči tomu nesnadnému stavu obno
vuje Benedikt protesty svých předchůdců.

Papež odporučuje modliti se k Bohu o mír a
prositi o přímluvu Panny Marie, které odporučuje

s

|biskupa dra Josefa Doubravy.
T < JOSEF,
z Boží a Apoštolské Stolice milosti biskup Králo
véhradecký, velebnému duchoveastvu a milova

ným diecesánům!
Opětovně bylo mi vzhledem k rozpoutané vál

ce pozvednoujti k vám Vělepastýřský hlas svůj —
a vždy nabyl. jsem útěšného přesvědčení, že po
tkávám se při tom s ochotným sluchem — přístup
ným srdcem.

Jda za pastýřským úřadem a vlasteneckou
povinností, přicházím opět s novou záležitostí.
Záležitost tato není neznámou, abych musel tepr
ve sní seznamovat; pro dalekosáhlý význam
a naléhavost věci to jest, že přičiňuji hlas svůj k
důtklivé výzvě, jež volá národy rakouské, aby
pomocnou. rukou přičinili k sebrání potřebného
válečného pokladuna dobro vlasti, na vlastní pro

půjčky. jíž by nabylo se prostředků nutných k
dalšímu vedení a brzkému vítěznému zakončení
války, dílu to možnému a slibnému cele jenom
tehdá, pakli nabude rozšíření co největšího a pod
pory ode všéch ať velmožných, nebo méně mož
ných.

Není nedostatek hledisek, se kterých tato oběť
se žádá, a vzhledem k chvalné obětavosti ducho“
venstva a lidu i z naší diecés
očekává. Jednak opětovné výklady na veřejnosti
o podstatě této válečné výpůjčky, jednak poroz

ú přospěšné zájmy zbavují mnenutnosfí o
hto Hleďiskách se štřiti. Jednoho však přece

bych se dotkl, na něž onu oběťstaví naše kafolic
ké vědomí: Jest vytknuto výrokem Spasitelovým:
»Dávějte, co. jest císařovo, císáři.< (Mat. 22, '21.)

Milovaný císař a král, jenž s důvěrou v Bož
ské přispění a v obětavou věmost národů svých
za blaho říše i za právo tasiti musel meč, očekává
z ohlášené výpůjčky prostředky, potřebné k zá
pasu o vítězství a pokoj. Však neméně očekávají
a zasluhují této pomoci stateční hrdinové — maši
pokrevenci a přátelé — kteří v řadách vojů zmu
žile bojují za vlast a císaře, Co se takto očekává,
čeno tolik třeba, setká se bohdá i u nás s ochotou
obětovnou císaři na útěchu, vlasti k prospěchu,
nám pak k naději vítězství a kýženého míru.

Řaní našeho lidy pfo vlasteneckéa vpřeh

Dáno v biskupském sídle Hradci Králové,
dne [7. listopadu 1914.

f Josef,
biskup.

Pastýřský tento list, jenž. současně rozesílá se
v Ord listu č. 11. všem jednotlivým duchovním
správám, má býti věřícímu lidu předčítán s kaza
telhy o neděli XXV. po Sv. Duchu, t. j. dne 22.
t. m.

Průběh války.
Bojiště východní. Dleúřednízprávy

vtáhli Rusové do Tarnova, Jasla a Krosna. Ó
posádce přemyšelské se dovídáme, že nečeká
na Rusy, že 87je vyhledá při výpadech sama.
Dne 14. t. m. vyrazila z Přemyšlu na severo
západ azatlačila. Rusy ažk Rokietnici, 17 km
od Přemyšlu. Také ruské pokusy, vniknouti
do Karpat, byly zmařeny. Ani na ostatní frontě
nemůže ruská výzvědná činnost proraziti. O
pěrným bodem a střediskem nynějších operací
válečných stal se Krakov. Velitelství prastaré
této pevnosti oznámilo již dávno obyvatelstvu,
že musí býti připraveno na všecko, ba ina
obležení. Vystěhování obyvatelstva provedeno
bylo velitelstvím pevnosti již mintilý týden.

Naše vojsko, postoupivší z okruhu Kra
kovského, dobylo 16. listopadu první opěrnou
čáru nepřítele severně od říšské hranice. Kde
nepřátelská pěchota utočila, byla odražena.
Jeden z našich pluků zajal 500 nepřátel a u
kořistil dvě:oddělení strojních pušek. Německé
vítězství u Kntna projevuje již svůj účinek na
celkovou situaci.

Na levém křídle spojených vojsk rakou
sko německých. jemuž velí gen. Hindenburg,
došlo už k větším bojům. U Stolupjan ve Vých.
Prusích porazil Hindenburg nanovo Rusy, ofen
sivně postupující, a zarázil také postnp Rusů
od jihu, z ruského Polska, do Západních Prus,
a porazil ruskou armádu, operující proti Zá
padním Prusům v bitvě u Lipna, zatlačiv ji

k pevnosti Plocku. V těchto bojích ukořistěnobylo 10 strojních pušek a zajato na5000 Růsů.
Jiná ruská armáda, postupující patrně podél
Visly proti Toruni, s níž Němci bojovali už

“

|| Česká
' Akciový kapitál K 8,000.000-—,

eskon

Prodejna c. k. třídní loterie.

provádí veškeré

ó
Vklady přes K 30,00p.000—.

ovu cenné papíry atd.

Bezpečné uložení vkladů.
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"Akciový kapitál K 80,000.000—.

. : Brno, České Budějovice, Frýdek
" Filiálky: Mistek,Jihlava,KarlovyVary,Kla
yl tovy, Kolín, Krakov, Liberec, Lvov, Mělník, O:omouo,Pisek, Plzeň, Prostějov,řé| Morávská Ostrava, Pardubice,

| Tábor, Terst a Vídeň.b
n- E x s v Gradupo dobu lázeňskéNe (positury r sezonya stálá v Opatii

“ Vídeň v I, II, UL, IV., V., VL, VIL, VIIL, IX, X, XII,
XVI. a XXI. okresu.

ZDL K LO LO
několik dní v krajině u Vloclávku, byla tu po

"ražena a odražena za Kutno V bojích u Vloc
lovku zajato prý bylo 23000 Rusů a ukořistěno
70 strojních pušek a děl.

Náměstek chefa generálního štábu šl.
Hófer oznamuje, .že se dné 15. listopadu po
čaly rozvíjeti boje na jednotlivých místech se
ver. bojiště. Město Lipno leží asi 40 km sev. od
Wloclavku a tutéž vzdálenost má od hranic
pruských. Plock je pevnost na Visle roo km
od Varšavy na západ. Kutno je na silnici Ski
ernievice-Wloclavek, 50 km. jižně od Wloclavku
a ro0 km západně od Varšavy.

Úřední zpráva ze dne 18. listopadu ozna
muje, že operace spojenců donutily ruské hlavní
síly v ruském Polsku k bitvě, která se na celé
frontě za příznivých podmínek vyvinula. Jedna
z našich bojujících skupin zajala včera přes
3.000 nepřátel.

Bojiště západní. VeFrancii bojujese
o každou píď země, o každý příkop, o každý
vrch, takže se bitva rozdrobuje v nesčetný po
čet místních srážek, při nichž postup nebývá
vítězstvím a ústup porážkou. Také následkem
nepříznivého počasí postupují "Němci velmi
zvolna. Střediskem německého útoku jest stále
ještě Ypern. V Argonském lese podařilo se
Němcům rozbíti jeden silný francouzský opěrný
bod a vzíti jej útokem. Jižně od Verdunu a
severovýchodně od Cirey útočili Francouzi bez
úspěchu. Anglické i francouzské listy přizná
vají, že situace Němců ve Francii se mimo
řádně zlepšila a postup jejich je všeobecně
patrný. Pokusy anglicko-francouzské, zamezit
Němcům dopravu těžkých děl, selhaly. Němečtí
námořníci loví plovoucí miny a vystřelují je.
Angličané obávají se útoku Němců na pobřeží
anglické, a proto obyvatelstvo ve spěchu 0
pouští město Dover.

Jižní bojiště. Velkého úspěchu do
sáhlo vojsko naše v Srbsku. Tam nepopřálo
nepříteli času, tvrdošíjně ho pronásledujíc, aby
se seskupil ve svých, specielně u Valjeva po
léta připravovaných opevněných posicích k o
pětnémuvážnému odporu. Tak obsazeno Val
jevo. Přivítání ve Valjevu bylo charakteristické:
nejprve květiny, avšak jen na oklamání. Hned
nato následovaly pumy a palba z pušek. (Val
jevo je krajské město, čítá asi 10000 obyvatel
a má gymnasium; leží na řece Kolubaře,
vlévající se do Sávy. Je také sídlem štábu
drinské divise a známo obchodem se švestkami;
Švestkové stromy tvoří tu celé háje. Naše voj
sko obsadilo také město Obrenovac, ležící na
stoku řeky Kolubary do Sávy; odtud do Běle
hradu není daleko. Cesta na Bělehrad jest
volná, pád jeho je otázkou kratičké doby.
V těchto bojích zajato bylo přes Bovo Srbů,
42 děl, 3r strojních pušek a hojný válečný
materiál ukořistěn. Vrchní velitel polní zbroj
mistr Potiorek vzdává za toto vítězství nej
vřelejší dík důstojníkům a vojínům 5. a 6.
armády.

V pondělí večer žádalo rakousko-uherské
velitelství naší armády, operující před Běle
hradem, vydání města během jedné hodiny.
Ježto v ustanovené době nebylo z nepřátelské
strany odpověděno, zahájeno bylo v Io hodin
bombardování Bělehradu.

aSvatá« válka. Prohlášeníválky Tu
recka proti trojdohodě provázeno bylo prokla
mací kalifatu, který ovšem mohamedánům světa,
jichž se čítá na 300 milionů, ukládá za nábo
ženskou povinnost války se súčastnit. Sultán
zasahuje do.yálky jako kalif, jako náboženská
hlava všech mohamedánů, čímž se stává válka
Turecka proti trojdohodě »válkousvatou.c Svatá
válka nebyla kalifatem prohlášena už několik
století. Turecko prohlášením svaté války chápe
se nejúčinnějšího prostředku z dějin islamu,

x
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aby rozpoutalo proti Rusku a Anglii boj v
Africe a Asii co nejostřejší. Pozaruhodno, že
v prohlášení svaté války zapovídá se moslím
ským poddaným trojdohody a jich pomocníkům
výslovně súčastniti se války proti Německu a
Rakousko Uhersku. — Vojsko turecké v Asii
bojuje statečně s Rusy a Angličany a v Egyptě
dosud nenarazilo na vážný odpor. Domorodé
obyvatelstvo bylo již získáno, takže vítá Turky
jako své osvoboditele. Též domorodí důstojníci
a vojsko, které bylo dopraveno do Sudanu,
připojí se k hnutí. Dosavadní místokrál egypt
ský (khediv) odebere se co nejdřív k armádě
v Egvptě. Anglické vojsko v Egyptě nestačí
na potlačení takovéhoto povstání. Rovněž v
Marokku šíří se mezi mohamedánským oby

tahnou na Tanger, Meknes a Mehedia jsou
již jimi obsazeny. — Turecké loďstvo zničilo
na Černém moři 34 obchodních lodí ruských a
Oděsu nanovo bombardovalo. — Persie dovo
lila oficielně průchod tureckého vojska proti
hranicím Rusk+, jakoži tvoření dobrovolnických
sborů na obranu kalifatu.

-———

Zásobil jste již svůj
E sklep uhlím?

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kusové, kostky
| ořech za ceny nejlevnější.

Volné listy.
Napoleon. Jest přirozeno, že v dnešních

válečných dobách množí se vzpomínky na zna
menité vojevůdce a že mezi nimi na prvém
místě vynořuje se pochmurný a zadumaný
obličej Napoleonův. Údála se řeč o paměti vy
nikajících jenerálův, a v novinách bylo řečeno,
že Napoleon pamatoval si jména všech svých
vojákův a po letech je oslovoval. Tvrzení toto
jest jednou z těch oslon, které samy sebou
vznikají a ozařují veliké muže. Pověst o pama
tování jmen všech vojáků nevznikla ovšem bez

dkladu. Napoleon, jemuž předem všehoo to
čželo, aby ke své osobě upoutal armádu, uží

val vždy všech příležitostí a praktik, aby věr
nost a oddanost svých vojáků učinil nezvikla
telnou. Můžeme se domysliti, že voják neoby
čejně jest rozechvěn a dojat, jestliže od svého
vůdce z ničeho nic pojednou jest osloven svým
jménem.

Jest pravda, že Napoleon jména mnohých
vojákůva jejich činy si pamatoval, ale jest také
známo, že často jmen se dovídal právě před
přehlídkou. Napoleon obyčejně předpřehlídkou
vyptal se plukovníka a důstojníků na některé
vojáky, kteří zasluhují pozornosti. »Sire«, od

povídal plukovník, »ten v prvém šiku, třetí odevé strany jmenuje se Jean a vyznamenal se
u Jeny.« »Sire«, podával zprávu kapitán, »vpr

dy přes K 25,000.000—. |»
s
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vé setnině v druhém šiku čtvrtý od pravé strany
jmenuje se Mirbellés a bojoval udatně u Wa
gramu.«. Napoleon, nasbírav tímto způsobem
dosti zpráv, bral se pak rychlým krokem podél
řady, rázem se zastavil, póhleděl pronikavě
vojákovi do očí a promluvil: »Jeaue, vy jste
byl statečným u Jeny'a Představíme si, jak
působila na vojáka jistota, že ho císař zná, a
že ho oslovuje vlastnín: příjmením.

—Srdce všech vojáků při takových výjeverh
tála a všichni se radovali z toho, že císaři jsou
známa i jejich jména. Obyčejné udatnosti Na
polebn mnoho necenil, neboť považoval ji za
vlastnost všem vlastním vojákům společnou.
Teprve neohróženosti si vážil. Kdykoli buď za
audience, nebo při prohlídce prosil ho některý
voják za určitou milost, byla prvá jehootázka,
utržil-li kde ran, neboť, jak sám řekl, byla mu
každá jizva šlechtickým diplomem.

Stávalo se nejednou, že při přehlídce Na
poleon vybídl plukovníka, aby jmenoval nejne
ohroženějšího vojína v pluku. Když dostal od
pověď, na niž nemusil nikdy dlouho čekati,
obrátil se s touže otázkou na důstojníky. Od
povědi důstojníkův a. plukovníkova vždy se
shodovaly, a po té Napoleon kovovým svým
hlasem promlouval: »Fleuriote, jmenuji Vás
baronem. Tím odměňuji netoliko osobní Vaši
statečnost, nýbrž i statečnost celého sboru,'ke
kterému náležíte. Nejste pak za hodnost tuto
povinováu pouze mně, nýbrž také i vážnosti
svých druhů.« Pak musil nový baron vystou
piti z řady a postaviti se před císařem, který
zvýšeným hlasem pravil: »Barone Fleuriote,
obejměte svého císaře.« Netřeba vykládati, jak
vyznamenáním svého druha celý pluk cítil
se noctěným a jak jeho oddanost k císaři
vzrostla

Podobně Napoleon všímal si bedlivě 1sta
tečnosti a dobrého chování prostých vojáků,
které jak kdy povyšoval, obdarovával penězi
a často raněným uděloval i doživotní platy.
Na příklad po bitvě u Jílové udělil vojákovi
roční pensi 600 franků za -to, že raněného své
ho kapitána vydral z rukou ruských kyrysní
kův a na svých ramenou donesl na bezpečné
místo.

o

uctivá důvěrnost a družnost. Jména
vojáků své gardy Napoleon znal dobře a zřídka
kdy byl na pochybách. Při jedné gardové pře
hlídce zastavil se před vojákem, jehož změřil
očima od hlavy až po paty a řekl pak vyčí
tavě: »Romeufe, proč nevidím na tvých prsou
kříž, který jsem ti dal v Boulogni?« »Sire«,
odtušil gardista, »nevisí-li kříž na kabátě, no
sím jej na prsou. Přeťala mi jej nepřátelská
šavle a povstaly z něho čtyři kusy u Esling,
když nedaleko nás spadl Vám s hlavy klobouk.
Ukáži Vám, Sire, svůj kříž.« A Romeuf vytáhl
z náprsní kapsy zabalený papír a podal jej
císaři, který hned jej rozbalil a přesvědčil se,
že Romeuf mluvil pravdu. »Romeufe, za tvé
čtyři části dám ti křiž svůj, jsi spokejen?«<tá
zal se Napoleon. Voják neodpovídal. »Tak tedy
výměna se ti nezamlouvá!?«< — »Já Vám, Sir
řeknu«, odvětil po některém váhání Romené
svýměna by se mi líbila, protože mi ji nabízíte
Vy, ale učinil bych tak jen s výminkou, aby
ste ty moje části dobře schoval, aby se žádná
z nich neztratila.c »Což tolik ti záleží na těch
capartech ?« tázal se Napoleon a při slovech
svých hravě pohazoval kousky kříže na dlani.
Romeuf jen tak tak potlačil nevoli, kterou
v něm poznámka císařova vzbudila, a vztýčiv
sebevědomě hlavu prudce zahovořil: »Capartyl
Odpusťte, Sire, bez těch capartů nechtěl bych
Vám dále sloužiti, ty caparty jsou mi tuze milé
a dám si je puškaři sletovati.c »Když jest tomu
tak, starý kamaráde«, na to Napoleon, »měj si
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řádníchlapiči,jako:jsity,.Gvou"věru-zasluhějí.«
Odcházeje zaťahal. zpolecn gardistu' za knírya 'vůči štábním svýtn důstojníkům poznamengl:

»Roméufa já"jšméMmažíznáhí: a ozn jždávno, og jsmeae- pogrvé“uviděliyra bh jesttolikotrochuditlive © 2
"© Tskové výjevy měly pak ve vojsku kou

dlouho hovořívali a byli jimi ňeustále povzbu
zováni k věrnosti a oddanosti.Ký div tedy, že
Napoleon naplnil vojsko svým duchem a že
mezi ním a vojáky vznikla družná nenucenost,
ký div, že vojáci před jeho očima dělali skutky
statečnosti, která dobývala mu světa? Nejvý
mluvnějším osvětlením svazku, pojícího Napo
Jeona a jeho vojíny, byl denní rozkaz, vydaný
ráno v den slavkovské bitvy. Napoleon v roz
kaze armádě sliboval, že toho dne nebude se

"vydávati v nebezpečenství. Za takových okol
ností vojevůdcové v předvečer. bitvy vojíny
obyčejně povzbuzují slibem, že se nepřátelské
palbě vyhýbati nebudou, a když Napoleon činí

-toho opak, dostatečně z toho vysvítá, čím svým
vojákům byl.

„Lehvacující drama. Napoleon znal po
vahu lidskou, její silné a slabé stránky. Každý
jeho skutek a každé jeho slovo při přehlídkách
působily tak, že duše svých vojáků svíral ta
kořka v dlani. Při přehlídce ve Fontaineblau
spatřil vojáka, který jakkoli byl již dosti letitý,
měl toliko poddůstojnickou hodnost. Císař mu
pokynul, aby vystoupil z řady. Srdce starého
vojáka pohnutím se sevřelo, a obličej jeho po
Hilse ruměncem. »Já jsem tě již kdesi viděl«,
promluvil vlídně císař. »Jak se jmenuješ?«
»Noel, Sire.« »Noel? Noelů znám několik. Od
kud pocházíš?« »Z Paříže, Sire.« — +»Ahal«
zvolal císař. »Nebyl jsi se mnou ve Vlaších ?«
»Byl, Sire, u mostu Arkolského.c« »Dobře, již
jsem se rozpomenul. Kde jsi byl jmenován pod
důstojníkem ?e*»Hned u Marenga, Sire.« »A od
těch dob?« »Od těch dob již nice, odpověděl
Noel a smutuě svěsil hlavu. (Cožjsi nechtěl
vstoupiti do gardy?« »Naopak, Sire, to byla
má jediná touha, neboť jsem byl u Slavkova,
u Wagramu, Jeny, Jílové, slovem ve všech
velkých bitvách.«

>Tojest mi divno«, poznamenal Napoleon.
»Byl jsi již navržen pro kříž?« »Pokaždé, Siree.
»To hned vyšetřím, odstup na své místo.« Po
té Napoleon zavolal plukovníka, s nímž několik
minut přitlumeně hovořil. Shodli se, že Noel
vskutku jest udatný, tichý, otrok povinnosti a
kázně, pln vytrvalosti a obětavosti. Vyzname
nal se při mnohých okolnostech, ale jeho skrom
nost a ostýchavost nedraly se ku předu a ne
hlásily se o povýšení, kterého si dávno již za
sloužil. Přivykl již tomu, že se na něho zapo
mínalo a že nedostalo se mu posud ani kříže.
Napoleon poznal, že vojínovi bylo ukřivděno
a umínil si hned křivdu stkvěle odčiniti.

Zavolav zase Noela, řekl mu: »Ty jsi toho
dávno již zasloužil. Tu máš«, a při těch slo.
vech sňal se svých prsou kříž a připial jej na
kabát vojínův. Na znamení plukovníkovo za
rachotily bubny a když ustaly, plukovník za
hlubokého ticha představuje vojskům nového
rytíře sčestné legie« a volá hlasitě: »Jménem
císařovým představuji vám poddůstojníka Noela
jako poručíka ve vašem pluku.« Pluk vzdal
povinnou Čest, a hudba slavnostně zahrála.
Noel, jenž byl nevýslovně dojat, stojí jako ve
snách, hledí na císaře ajiž se mu chce vrhnouti
k nohám, ale Napoleon. pokojným a pevným
pohledem ho zadržuje. Císařdává plukovníkovi
nové znamení, ten máchne kordem nad hlavou,
a bubny rachotí znova. Když bubny dovířily,
plukovník hlasitě oznamuje: »Jménem císařo
vým představuji vám poručíka Noela jako nad
poručíka ve vašem pluku.« Tato druhá rána
div Pařížana neporazila. Kolena mu klesají,

„rty cosi šeptají, oči jeho, které od dvaceti let
neznaly pláče, zalévají se slzami. Vojín chce
vykročiti kamsi do předu, ale zapotácev se zů
stává na svém místě. Konečně po třetím za
bubnování jest slyšeti opětně hlas plukovníkův:
»Vojáci, jménem císařovým představuji vám
nadporučíka Noela jako kapitána ve vašem
pluku.«

Po té Napoleon pobodnuv koně, bral se
" podél fad ve stkvělém průvodu svého štábu,

aby dokončil přehlídku, kdežto Noel na smrt
bledý a nemoba ze sebe slova dostati padl
v náručí svého plukovníka.

leon dovedl působiti na mysl své armády a

' ovšem z veliké části také tím, že narodil se
-v občanském a skromném ovzduší, v němžpo
"znal nálady a sklony drobných lidí. |

o

Rozčarování. Většina evropského vzděla
ného obecenstva jest tak duševně ustrojena, že
pěstuje kult učenců, literátův a umělců. Tím

(rozumíme, že kdo ze slovutných mužů nabyl
znamenitého jména, ovládá veřejnost, a každé
jeho slovo jest takového rázu, že se o němne
pochybuje. Přijímáme kult tens jistými výjim
kami aspoň po té stránce, jestliže ten který
výtečník hovoří o věcech svého oboru. V této

válečné době leckterý universitní prolesonytoužeobecenstvu pověděti něco směrodatného, odvá
žil se však výkladů, které rázem strhly ho
s výše, na které se udržoval, a které otevírají
okno do duševní dílny, jež pojednou přestává
vzbuzovat úctu a důvěru. Na příklad ten pro
fesor, který z široka dlouha vyložil plán, dle
kterého v zimě bylo by lze armádám táhnouti
do Petrohradu nebo do Moskvy. Vývody tohoto
pána jsou směšny nejen svou předčasností, ale
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také naivní nevěcností, která bije do očí každé
mu člověku, jenž nedívá se na život brýlemi
soukromé studovny. Němci považují. abychom
uvedli jiný přiklad, profesora národního hospo
dářství, Sombarta, za svého znamenitého muže.
Znamenitým mužem nazýváme zajisté tohó,
kdo se volně vznáší ve vyšší oblasti myšlení,
ve kterou se jiní lidé dobývají pracně a s ne
snázemi. Takový muž vidí věci v pravém

stránkou jeho povahy jest nestrannost úsudkův
a naprostá spravedlnost. Nuže,co uklidňujícího
prof. Sombart kulturní veřejnosti pověděl?
"Německý profesorprohlašuje,že největším

ziskem této chvíle jest naprostá převaha in
stinktu ve stycích národů, že doba pouhých
rozumových hledisk jest na dlouho znemožněna
a že se opouštějí nejisté soudy rozumu a na
jejich místo kladou hodnoty srdce. Profesor
Sombart opovrhuje též malými národy.

Dosavad všechna kulturní společnost svě
tová tolik si zakládala na' rozumových hle
diskách, že odmítala všechno, co by moblo býti
odůvodněno též i po stránce jiné, »kritika
zdravého rozumu« byla do filosofie uvedena
Kantem, jenž jest nemalou chloubou Němců,
vlastní obor činnosti Sombartovy, věda národo

kladě rozumu a zkušenosti, a tu pojednou z ni
čeho nic rozum má se na sto honů vyhoditi,
a ve stycích národů má rozhodovati převaha
instinktu A proč se má rozum ze styků ná
rodů odstraniti? Protože tomu tak chce rozum
Sombartův. Tedy rozum potírán jest rozumem.
Důkladná to vědeckost? Profesora Sombarta
chápeme dobře. Jeho překvapující a z brusu
nová theorie byla na rychlo pořízena vzhledem
k obsazené Belgii. Mělali by Belgie pozbýti
své samostatnosti, pak ovšem nedalo by se to

úvodniti rozumem, nýbrž instinktem. My
ši jako malý národ nemůžeme se povznésti

na výši rozumu Sombartova, jenž pro styky
národů domáhá se instinktu, neboť instinkt
ovládal kdysi lidstvo v dobách barbarských, a

oměrů
těch dávno vybavilo. Šlepýpud neboli instinkt
není hybnou silou člověčenstva, nýbrž zvířectva,
v kteréž živočišué říši projevůje se jmenovitě
v té formě, že silnější požírá a dáví slabšího.
Přiznávati právo pudu ve stycích národů, ne
znamená nic jiného, než zříci se veškeré hu
manity a veškerého práva ať přirozeného af
daného.

Prof. Sombart neměl by také zapomínati
na říši naši, která skládajíc se z malých národů,
v nynější válečné době jest spojenkyní monar
chie německé. Německý kníže Vedel také pro
mluvil a věru mnohem lépe a rozumněji, než
patentovaný národohospodář Sombart. Kníže
Vedel ocenil důležitost naší říše, které jest po
třebí pro zachování středoevropské rovnováhy,
a již politický abeceda usoudí, že nebylo by
té významnosti našeho mocnářství, kdyby ne
bylo těch malých jeho národů. A právě v tyto
dni se dočítáme, že poslanec německého sněmu
velebil svobodu národův a doložil, že porobení
jednoho národa znamená ztrátu jednoho kusu
kultury. Některé vědecké autority tedy pro
mluvily, a z jejich vývodů jsme hodně rozča
rování, neboť vzdalují se dokonalosti, kterou
velicí lidé mají vynikati. Pak věru jest odů
vodněna vzpomínka na Fontanesa, který r.
1804 pravil Napoleonovi: +»Sire,touha po do
konalosti jest nejhorší chorobou, která kdy
stihla lidského duchal« Zásadou touto Napoleon
se řídil po celý život, a zásadu tuto oblibují si
všichni násilníci.

Politický přehled.
Česká otázka za války. V čas. >Union« už po

druhé vybízí člen strany národní, aby se už za
války pracovalo ke sloučení českých stran aspoň
v tom smyslu, jako jsou Němci spojeni v německo
nacionálním svazu. Velká doba nesmí nás zastati
nepřipraveny.

O hospodářské situaci přednášel minulý tý
den posl. svob. p. Fuks, člen kornise pro kontrolu
státního dluhu. Pravil, že definitivní rozhodnutí ve
válce závisí stejně tak na našich silách materiel
ních, jako od událostí na bojišti. Monarchie samo
zřejmě už v míru připravila se k hospodářskému:
vedení války, ale válka nabyla tak obrovského
rozsahu, že se přikročilo k mimořádnému opatře
ní pomocnému, k válečné půjčce. Řečník poukázal

pro hlavní předměty spotřeby obyvatelstva.
Uherská sněmovna svolána jest na den 25. li

stopadu. Vláda podá pět předloh: osnovu zákona
o prodloužení platnosti mandátů stoličních úřední
ků, o válečné půjčkové pokladně, o doplnění záko
na o výjimečných opatřeních v případu války a
dvě osnovy ministra spravedlnosti.

Italská neutralita. Dle italského časopisu »Per
severanza« shodli se demokratičtí, řadikální a re

jení italské sněmovny zahájí akci, aby se Italie
vzdala svého dósavadníhoneutrálního stanoviska.

Neutrální státy protestují. Švédsko, Norsko a
Dánsko zaslaly mocnostem: trojdohody protestní
notu, v níž se zmiňují o nesnesitelném stavu, kte
rý pro ně vyplývá z nebezpečí podmořskýchčlu
nů a min. :

Kulturní jiskry.
Přísný protikatolický kritik před soudem od

borníka. Známý nadkritik dr. Zd. Nejedlý již před
veřejným započetím své válečné výpravy proti
Konrádovu spisu »Dějiny posvátného zpěvu sta
ročeského« vyslal do českého světa zvěsti, jak to
dílo jest hrozně povrchní, jak se musí od základu
přepracovati. Ale Nejedlému staly se vážné neho
dy již před skončením válečného tažení. S útrp
ným úsměvem zaznamenávali sami pokrokáři, že
Nejedlý při svém ocenění Musy Smetanovy pro
zradil velikou neznalost základních pravidel har
monisace. Nejedlý vrtěl se všelijak, hledat zadní
dvířka, ale uvázl přece jenom ve vlastní přízi.
Nyní pak historik na slovo vzatý posvítil klidnou,
věcnou, ale zdrcující kritikou na Nejedlého »Dě
jiny husitského zpěvu za válek husitských«. Úve
deme zde aspoň některé úsudky Sedlákovy, připo
jice některá slova vlastní. Víme dobře, co zkusil
a posud zakouší Koniáš za to, že sbíral, ničila 0
pravoval pověrečné a nezdařené literární plody
protestantské. Táboři však rozbíjeli nádherné ol
táře, sochy, obrazy, skvostné vědecké kníhy me
tali pod kola vozů. Skvostná díla umělecká jim byla
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»Uůbelškými úálézký“, Při tom všák býti dobrými
obchodníky. Ty »ďůbělské nálezký«, které se daly

iésti, Táboří nezničili, nýbrž je prodávali ža
katel do Němec, ze skvostných Kálichův a mon

strancí ztloukali peníze na krvavé boje, z ornátů
si dějali kabáty, křižmem si mazali škorně atd. Ale
Nejedlý sč namáhá zoufale dokazovati, jaké ide
ální pohnutky vedly sveřepé bojovníky k takové
mu počínání. Prý odpor Táborů proti světské u
čenosti nebyl doktrinou, nýbrž náboženským pře
svědčením. Umělecké věci byly Táborům prý
špatné jen tíni, že sloužily k okázalosti, že jich li
dé užívali pro svou chloubu. (Užívali uměleckých
předmětů katolíci z osobní marnivosti také v ko
stele?) Prý >v tomto odporu proti nádheře není
(?) obsažea nějaký princip (zásada) protiesthetic
ký (protiumělecký), nýbrž jeho důvod jest pouze
moralistní.c To jsou fráze, kterým by se vysmál
každý pokrokář, kdybychom jich užívali na obra
nu Koniášovu. Přece jest zřejmo, že ty táborské
zásady náboženské a mravní byly otevřenými a
nejurputnějšími nepřáteli světské kultury a umě
ní. Kdyby se mělo stavěti na »moralistních« zá
kladech táborských, upadali bychom v čiré bar
barství. Historik Nejedlý odvažuje se napsati: »Ma
lířství, sochařství a hudba pykaly tu stejně těžce
za hříchy svých pěstitelů.« Tak! Pátrali snad Tá
boři, zda příslušní umělci byli lidmi hříšnými?
Vždyť přece pobíjeli a upalovali celé zástupy kně
ží a mnichů nejzbožnějších, aniž se ptali na jejich
mravy. Táborský drsný ortel byl vyřčen již pro
to, že tito mučedníci vyznávali jinou víru. K tomu
všemu Táboři samo vytváření takých umělec
kých předmětů prohlašovali za hřích. Advokátské
kroucení Nejedlého málo pustošitelům | pomůže.
Nejedlý však z obřaniého štítu, který drží nad
Tábory, snaží se zoufale urobiti cep na hlavy ka
toliků. Vytýkátotiž, že katolíci zašántročil někte
ré umělecké předměty do ciziny nebo do soukro
mého majetku. Dr. Sedlák se táže: »Kolik chrámů,
klášterů, šoch a obrazů zášantročili katolici do ci
ziny neb do soukromého majetku? A kdo má o to
zásluhu, že Eneáš (po válce) neshledal v Čechách
umělecké pouště, nýbrž naopák obdivuje sé nád
heře českých chrámů? Snad husité? Asi tim, že
nezbořili všeho!« Dodáváme: Bylo chloubou čes
kého umění, že výrobky českých umělců byly vy
hledávány s velikou dychtivostí v cizině a známe

skč do Německa, to nebylo ukradeno ani znetvo
řeno.

©Dle Nejedlého Táboři ničili lithurgické krilhy
»vé Službšch vyšší ideje«. (A což nenáviďěný Ko
niáš?). Prý ná zničení kňihmají ťáké vinu kátdlici
a to fim, že — větší Zásobukiilh Rřáštěry šcho

vv ták Zé pak došlo od Táborů k hičení Hromádnétnu. Te

ná Ku)
knihovny! í

budete odporučovati zakládání kethovení
Nejedlý prohlašuje za hlavního sKtádďátele

píšní táborškých kněze Jana Čapka; prý >duch
Čápkovy víry byl jíž nový, ale forma její dosůd
sfirá<. Leč příslušný tráktát Čapkův byl úplně
kátotický, pokud ze Známých úryvků lze souditi.
Písně, které Čapkovi Nejedlý připisuje, nemají
nic fAborského. Dále Nejédlý si pleťe autory růz

zánedbal věc nejdůležitější, literaturu traktátovou,
a to se mu mstí.« Na př. píseň o přijímání dítek
prý vzněkla v táborštví a odtůd výřKkálaméži hor
livější stoupence pražské, které prý přesvědčily
»důvody Táborů víře cítové než rozufnové«. Za
tím však ta novota vyšla z Prahy od Němce Mi

Kiláše Drážďanského a Jakoubka, důvody těchto
mužů ňebylycitové, rmýbržrozůmové.|

Neználost základních protikatolických článků
věroučných Nejedlý prozrazuje tím, že praví, lák
tAborštví nebylo nikdy na půdě pikartské. Naopak
táborství, jakmile se probudilo ze ztřešťěného
blouznění o nastávajícím konci wěta, ihned se
stálo pikartským a zůstalo jím stále.

Nejedlý se rozohňuje, že prý pražský radika
lismus našel v osobnosti Želivského nejkrásnější
květ, »jehočinnost jest půda, na níž stojí vše krás
né, co se tehdy v Praze dálo.« Nač jenom tedy
Tomek a Palacký široce se rozepisují 0 krvavých
a poťouchlých činech tohoto nebezpečného despo
ty, před rilmž mírní kališníci nebyli jisti svými ži
voty? Jeho stoupence nazývá Tomek bez obalu
chátrou. Tato chátra se vyznamenávala "dranco
váním, pobíjením jiných kálišníků, pronásledová
ním osobních přátel Husových a nejbezohlednějším
vandalstvím. Konšelé 'pražští zbavili se tyrana
tajnou popravou, aby se nemusili sami neustále
báti o vlastní krky. Byl-li Želivský nejkrásnějším
květem pražského radikafismu, pák také byli ve

jee ideálními lidmi kumánští žoklnéři Sigmundovi,útnohorští havíři, drancovatelé švédští, ba i so
becký násilník Cahera s tyranským Paškem. ,

Zkrátka Nejedlý užívá tolika básnických 0
bratů k obraně husitského vandalství, nahrazuje
důvody tolika vyšeptalými frázemi, překrucuje ve
lice známou historii tak násilně, že bude nejlépe,
nřepracuje-li z gruntu své >»historické«„dílo ne
oliko dle pokynů celého dlouhého řetězce po

známek Sedlákových, ale i dle ťěch vážných hi
storiků, kteří poctivě psali pravdu již v druhé po

storie ve: prospěch radikálních husitů á na zleh
čení katolíků i mírných kališnéků jest ták odvážné,
že Jest věru div, pročse proti takové smělasti ne
ozvali dávno rázně i lalčtí znalci povahy husí
tisu. ©

Kdo vymohl dekret Kutnohorský? Posud jest
sporná otázka, kdo vlastně má o to největší záslu
hu. Faktum jest, že Husa v té věci podporovali i
vlivní katolíci z vlastenectví. Viklefisté však po
třebovali tří hlasů hlavně proto, aby universita
rozhodla proti zákonitému papeži Řehoři XII,
který byl velice rozhodným bojovníkem proti vi
klefismu. Když využili Husovi stoupenci mouře
nínských služeb katolických doktorů, pak chyt
rým způsobem i tyto z university vypudili; fakulta
theologická totiž odporovala bludařům dále, až
její mistři byli návodem kněžských a šlechtických
viklefistů od krále Václava vyhnání ze země a
zbaveni svých důchodů. V mnohých učebnicích se
píše, že Mistr Jan Hus. V »Našinci«ze dne 4. čer
vence 1914 dokázáno, že nebyl to Hus, ba že se
sám omlouval, že on dekretu nevymohl. — V >Ná
rodní Politice« dne 3. července píše dr. Jindřich
Veselý o Jeronýmovi Pražském a připojuje se k
tvrzení, že o dekret Kutnohorský má vlastně větší
zásluhu Jeroným než Hus. —“V >Českém časopi
se historickém« (seš. 2. 1914) na str. 243. čteme
ve zprávě psáné dr. Fr. Bartošem: >... Pařížský
diplomat Jakub z Nouvionu, člen francouzského
poselstva, jež jak známo vymohlo dekret Kutno
horský.: Zde se tedy nemluví ani o Husovi, ani 0
Jeronýmovi. Poznámka Bartošova je asi nejspráv
nější. O dekretu tom vydal spis Klub historický v
Práze pod nážvém: >Dekrét Kutnohořšký, před
nášky a státi V.Novotnétto, K; Krofty, J. Šusty,
0. Friedricha< ©

| Nábožehské smýšlení wymější protebtaniské
mládeže. V časopisu >Tat« zabývá se E. Felden
otázkou: »Jak jest s náboženstvím a dospívá k
závěru, který správně charakterisuje plnýrozklad
nynějšího protestahtismu. Felden konal v Brémách
přípravu ke konfirmaci a vykládá a zkušenostech,.
ktětých při tom nabyl. Vyučoval 410 hochů a dí
vek u věku od 12 do 14 let. Jednou otázál se ho
jeden ze žáků, proč se stále mluví o Bohu, když
žádného není? Jsa překvaper touto otázkou, vy
zvítlal Felden, kdo ze žákůjest ještě téhož míně
ní; poznal ke svému úžasu, žez 50 dětí tohooddě
leftí, v němž byli čtrnáctiletí, 49. mu řeklo, že není 4
žátiného Boha. Nyní pátral Fejden i v.ostatních .

oddělenícha jn l, že Zo ké někom ch dětí|věří v Boha 26. . dětí Felflo, 8 'těho niěfze týt
diti, a 421 prohlásilo, že Boha-není. Tedy ze, 410
dětí, připravovaných ke konfirmaci, 360 nevěřilo

Boha věřilo. Také docela klidně prohlásily děti,
že i Jejichsoudruzi tak smýšlejí ©

Kabujte noviny, sejčerstvější zprávy z bojiště!
Věru jest zvláštní, jaká přeměďa stanoviska u ně
kterých denníků po vypuknutí války! Listy, jež
lhavě vytýkaly katolictvu křvežíznivost, najednou
se chopily všemi deseti příležitosti k výdělku na
válce. Rubriky velice důležité hodnězkracovány
nebo velmi často vynecháváný jen proto, aby se
mohlo co nejvíce psáti o válce. Na papír se Zachy
cují nejmalichernější slechy válečné a otiskují se
tučně, jen aby se ukojila zvědavost i přebytečná.
Listy otiskují obrázky >z válečného pole«, které
někdy svou fantasií. spíše přivodí zmatek než po
učení. Jen když se vyhoví lačhému zraku dychtiv
ců! A nač vydávat noviny jen jednou, dvakrát
denně! Kultura těch, kteří na vojnu nejdou a do
zápasu ani Slovem zasáhnouti nemohou, vyžaduje
co nejvíce, aby četli zprávy třikrát denně. Zatím
na př. ve večerních vydáních čteme tytéž tele
gramy, jaké ve dne již bylý uveřejněny v »Če
chu«. A kdo tolik dychtí po zprávách nejnovějších,
může se lehce informovati zvláště ve větších mě
stech ze zpráv c. k. tiskové kanceláře, které jsou
vyloženy k veřejnému nahlédnutí. Takové zprávy
hned kolují od úst k ústům dříve, než večerník vy
jde. Za každým rohem, kde. jest četnější frekven
ce, na každé křižovatce ulic nabízejí kolportéři
večerníky. Obecenstvo ochotně skrovný obnos dá
asi s takovou nadějí na výtěžek, jako když sesází
do loterie. »Možná, možná, že tam bude přece ně
jaká zajímavá novinka, o které posud nevím.« No
vinářský kumšt provádí se také tím způsobem, že
telegram, který byl otištěn ve vydání poledním
vzadu písmem menším, vytiskne se do večerníku
sazbou velice tučnou na čehném místě — a novin
ka jest ihned hotova. Na zbývající papír se za
chytí letmo a bez výběru jiné válečné říkání, jen
aby se nějak dvoulist vyplnil. Myslíme však, že
obyvatelstvo, které se boje neúčastní, má daleko
důležitější úkoly, než od rána do večera hltati mí
chanici nejrůznějších válečných informací a pro
roctví.
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Sochy,sltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol

'a e.k. nmělecko-průmyslové škely
UshDiišek v Chrudinti.

brevířů,
vevydání římském .

s veškerýminovami a dodalky -|
| P 1004. 7

Tisk je zřetelný, zvláště pro slabší zrak jasný.
Formát 11X18 16*.Tištěnéna'papíru Ifdiana. |
V kůži, červená ořízka K 40—, v kůži, zlatá |:
ořízka K 45-—, v chagrénu, zlatá ořízka K 50—, |:
v morochinu, zlatá ořízka a desky bohatě vkus- —
nou, zlatou rytinou zdobené, tištěné na papíře. |
China K 67 —, v chagrénu, zi. ořízka K 49—.

Tyto brevíře ovšem pojímají stávající proprium,
nebof nové proprlum Bohemiae dosud nevyšlo|
a připravuje se v nakladatelství Kotrbově. Úprava +.
však jest taková, že možno po vydání ku kaž- |
dému svazku přiložiti. —. Nová vydání Puste
tova možno dodati. Event. potřebné ceníky vám
dle objednávky na přání ochotně zašleme. — -|
Neobjednávejte přímo, obdržíte u más v origi- |

nálních cenách!

Oružstovní knihkupocivý a nakla
datelsiví v Hradci Král., Adalbertinum.

Dva dopisy z bojiště. Dobře jest srovnávati,
co poskytuje ve chvílích kritických náboženství a
co nové myšlenkové směry. Předem budiž konsta
továno, že vědecky zdůvodněného světového ná

filosofických tudíž jest zvýšení pochybovačnosti;
ftočnými rozběhy má se nahrazovati živná strava.
duše. Pak ovšem ve chvíli nesnází nové filosofic
ké domněnky nepodávají tonoucímu ani stébla,
kdežto věřící křesťan v nejsvízelnějším okamžiku
ještě lépe si uvědomuje podstatu a cíl lidského žití
a přijímá neodvratný loš velice klidně, poznávaje,
be jeho záslužné skutky nebyty nadarma ——

Pokrokový redaktor »Přerovslkého Obaoru«
hapsal z bojiště:

.“M 4.. s NC . : . 4.- : <. kOT : ..

Mladý hrabě JUDr. Karel Lažanský, který ze
mřel jako poručík v bosenské Bělině (28. srpna.
t. r.), napsal rodičům a sestrám před smrtí toto:
'»Přijměte, co se stalo, s pravou křesťanskou sta
tečností a s víry plnou odevzdaností . . . Byl jsem
dobře připraven, když duch můj opustil tělesnou
schránku, kterou 27 let oživoval, a zemřel jsem“
silný ve víře a's čistým svědomím. Život můj byl
krásný a šťastný, zahříván slunnými paprsky Vaší
často a vždy mně osvědčované lásky. Tato láska
Vaše osvěcovala i při loučení jasně a pokojně mou.
cestu až do okamčiku, kdy uhaslo mně světlo po
zemské, aby ustoupilo věčnému na Boha patření!
Tai u trůnu Božího modlím se u věčné vděčnosti
za všecku Vaši lásku, za Vaše pozemské blaho,
za sílu a statečnost pro tu chvíli, kdy dojde Vás
zpráva o mé smrti a za šťastné spojení po doko
nané pouti pozemské ve věčné blaženosti... Fi
ši tyto řádky večer před svou generální zpovědí.
S čistou duší jdu v boj a čist dokonal jsem života
svého běh.«

Srovnejte, kde cílevědomost větší, kde spoko-.
jenost útěšnější a kde ve chvíli kritické. reálnější,
Břavdivější BOSUZOVAMI"t6Mo,Co před vafkou 'oba
volíny zajímalo. Jen duch skutečně hrefinný, bd

| ako "zbožný Jhéhtě 'La
žanský. který šel do války dobrovolně přes vý
strahy svých drahých.

Skvělý výsledek matirit'na kmiblických Běta
vech. Na katolickém učitélském ústavů Svatová
clavské Matice Školské v Bubenči loni z 39 prv
ních abiturientů maturovalo S vyznamenáním 2!
a všichni ostatní s výsledkem dobrým a letošní
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-dostaviloa přijímacízkoušce podrobilona 70, ač
koliv koná se zápis ještě po prázdninách. —"Taléé
na jiných katolických ústavech, na dívčím na-.

"sin na Vinohradech, v ústavě učitelekv Čes. Bu
dějovicích, v lyceu Voršilek v Praze a j. byl vý
sledek zkoušek skvělý. Tak vyhlíží ta klerikální
tma. Pokrokové světlo jsme viděli před málo lety“
v Přerově na Moravě. Z tohohle se Beneš jistě
zblázní.

Zásluha kněží o dva důležité ústavy. Agrární
»Slezský Venkov« sdělil: >Zásluhou dvou slez
ských kněží, vlastenecky smýšlejících, otevřeny
byly v Chabičově-Háji na Opavsku dva nové ú

„stavy. Zemřelý kons. rada Karel Klimkovský, bý
valý farář velkopolomský, odkazem domu a Mons.
dr. Jos. Bena, sídelní kanovník z Kroměříže, da
rem 12.000 K umožnili zřízení prvního českého si
rotčince ve Slezsku a zimní pokračovací školy v
Chabičově, která byla již slavnostně zahájena.«

Kdo se stará o poškození Rakouska? Protira
kouská akce v Srbsku byla dílem zednářů, až ko
nečně proti Široce rozvětvenému spiknutí byl při
nucen náš stát se hájiti. Že zednáři dychtivě pod
porují zbraně francouzské republiky, kdož by po

chyboval? >Osservatore Romano« přinesla nedáv

mimo jiné stálo:

— 1 toto prohlášení jest ne

přímým svědectvím, kdo se namáhá nasaditi do
Rakouska a Německa bacily náboženského apoli
*ického anarchismu.

LOŽNA
v HradciKrálové,. «

Zlžcžkm Jánské "háměstíč. 168.—Z==

Vkisdyra RdžžkyL 0
Vady atadenrovéčbeo
Move ykájáy (uložahév době „můratoa):úskalí

osy bez obmezenímoratoria.

*Kdiik' Obilí rekýhřováno bude v křálovství
-Českém? Král. České má dodati vojsku: 1890 va
„goný žita, 930 vagonů pšenice, 390 vagonů ječme
-ne,3810 vagonů ovsa. Cetková produkce pšenice,
žita, jéčméne a ovsa činila v Čechách 31,630.792
metr. centy. Král. České “má dodati vojsku celém
7020 vagonů obilí. Zde činí celková hodnota erá
rem požadovaných 7020 vagonů dle cen rekvisič
Hfch 15,024.900"K,skuťečná' hodnota dle průměr
ných cen tržních 19,066.500 K, činí tedy rozdíl
mezi cenou rekvisiční a tržní 4,04ť.600'K. Považu

jeme-li toto rozpětí za jakousi válečnou daň rol
ničtva, pak činí tato u nás 4,041.600 K. Celková
hodnota sklizně všech uvedených čtyř obilnin či
nila: dle statistiky c. k. min. orby v Čechách 507
mil. 248.000 K.

Moravská agrární aprůmýslová banka v' Brhě
vykazuje na vkláčlech'koncem měsíce října t. r.
K 29980.433.82.

' Jak se má naše rolnictvo při rekvirování Olvití
zachovati? »Selské Mlasy< píší: Válečná daň o
bliní má se rozvrhovati na jednotlivce dle množ
ství obilí, Ve všech domech otevřeně a poctivě
přiznejte veškeré množstvíobilí, které máte v zá
sobě. Od tohoto ftmožství odpočítejte obilí, které
na jaře vysejete. Dále odpočítejte obilí, Které pro
domácí spotřebu — živobytí nutně spotřebujete.
Průměrem může se počítati 100 kg žita na jednu
osobu. Do domácí spotřeby počítati se musí také

„obilí“potřebné na stravu pro čeleď a pracovní sí
ly. Ono obilí, které ze zásoby zůstávápo odčítání
obilí na ostvo a výživu, musí se pro erár dddati.
Znova radíme: Neziitmičtijte ani zrnka obilí: to,
co nevyhnutélně potřebujete, musí se vám pone

„chati. Zatajením zásob vydává se každý v nebez
pečí velkého trestu. V obcích, v nichž nebudou
rohtíci moci žádané množství obilí dodati, bude
po případě dle $'30. zákona o válečných úkonech
pomocí | vojenské asistence obilí rekvirováno a
shledané zatajení zásob dle $ 6. císařského naříze-.
ní ze dne I. srpna 1914, ř. z. č. 104, soudně tulrým
vězením od 1 měsíce do 1 roku vedle peněžité po

kuty trestáno. >5 poctivostí nejdál dokdeš!« Proto
poctivé jednejme, a nemusíme se báti židných ná
sledků, i když nebudeme moci žádané množství

obilí eráru dodati. Nezapomínejme. že obilí dává

ÉBsh. Nýkodýma ze severního ibojiště. TÝŽmezi
tým píše: >Jažinuak tickéu věcoděenaáljem V
jrusákém"Pěšskuja dá se, ževse-jí-vsželostaví ka
stěněký klePitálisnius. Jsou 'to selslké konstiy, S
nimiž shledáte se v mnoha. obcích. Tato obrana
tamního lidu jest opravdu cenná proto, že jí chrá
něn je lidpřed čhváři« — Ubezpečujeme, že jme
novaná márodohospodářská svépomoc jest vý
hradně dílem *katolickýeh kněží potských.
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Veškeré katolické
KALENDÁŘE

na rok 1915
již na skladě.

12 kusů (i sdružené):

2.
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Neobjednávejte kalendáře
přímo, nýbrž naším pro

střednictvím, neb použí
váte týchž výhod.

Družstevní knihkupectví
e-nakladatelství vHradci Král., :

(Za válečného -ruchu.
Soc. demokraté Irancouzští za války. Holand

ský soc. dem. >Vorwářts« referuje, že hlavní or
gán soc. dem. strany ve Francii »L'Humanité« vy
chází pouze o dvou stranách. Místa, kde byla or
ganisace nejsilnější, jsou buďto zabrána od Něm-:
cův anebo jsou proměněna v bitevní pole. Tam je

| průmysl ubit. Také v jiných obvodech -panuje veli
' ká, nezaměstnanost. Tisk soc. dem. podléhá nyní

ve Francii velice přísné censuře,Jest mu na ško
du i ztížení dopravy, páštovní. Vláda však pone-.

|vinciích k vůli udržení zbytků strany. V lůně této
| strany byl utvořenakční výbor, který,se stará O

Hakcinárodníobranyo ně' členů ajich příslušalků. Mezipadlými nebo raně
[nýmipříslušníkystrany„jestnápadněvelikýpo
čat učitelů.. M
-© Vojenský biskup na bojtšti V nedávných dnech, za
vítalnahaličskébojištěpolníbiskupEmerichBjelik,aby“
se přesvědčil, jak jest postaráno o náboženské potřeby
mužstva.Nasvé cestěocitl se vbitevní čářev nebez

'pečí života. Z jeho zprávy. vyjmáme: »Čtrnáct dní
jsem podrobil prohlídce duchovní správu na severním
bojišti. V této době měl jsem příležitost přesvědčiti se
o činnosti polního duchovenstva jak ve frontě, tak v
polních a pohyblivých nemocnicích při bitevní čáře,
dále v pevnostních a stabilních zdravotních ústavech,
v nemocnicích epidemických, na nádražích a mohu k
jeho chvále říci, že zastává svoji službu s obětavostí,

1 jež se smrti neieká. Vbitevní čáře sdílí v zákopech
našich hodných vojínů. Jeden z nich, jenž se u mne
hlásit, prodlel již 13 dní v zákopech, aniž by měl stéblo
slámy ke svému pohodlí Jiného viděl jsem v ubohém
šatě, částečně v důstojnickém, částečně v obyčejném.
ježto svůj původní oblek již úplně opotřeboval ve s'už

bě. A to jest úděl tak mnohých duchovních v bitevní
čáte. Že za takových. poměrů nejsou pravidelné služby.

Boží možny, jest na bílední. V každém zdravotním ú
stavě spatřil jsem duchovního a všichni byli v úctě a
vážnosti u svých představených pro svou blahodárnou
činnost. Zvláště v nemocnicích úplavičných a cholero
vých pracují dnem i nocí bez bázně. Naši stateční vojáci
jsou zbožní a bohabojní — i ti, kteří se dávno zapo
mněli modliti, tam se modliti naučili. Kamkoli jsem při
šel k raněným a nemocným, abych v jejich mateřštině
dodal jim útěchy a posily, všude našel jsem pevnou

"důvěru v Boha, dojemnón zbožnost a často slyšel jsem
odpověď: »Už jsemse zpovídal — žádný hřích mne ne

: tíží- Jsem velmi vděčen, že kněží dobrovolně dopro

polních lazaretech duchovního přispění se dostává.«
"Z čláňosti našich poslaáců. V době válečné, kdy

není dovolero pořádati schůzí voličských, domnívají se
mnozí voličové, že postanci. doma si hoví. Leč ani ka
toličtí poslanci doma nětení, nýbrž přes to, že výlohy s
výkony jich spojené jim, nikdé. nehradí, v době, kdy
není žádných diet,-usitavně : pro dobro svých votičů
pracuji nezištně. Náš valašský poslanec ředitel Kadlčák
uplatňuje se jako vždy znamenitě ve službách lidu.
Dne 6. t. m. odpověděl mu ministerský předseda hrabě
Stiirgkh na intervence ze dne 25. září t. r. Píše: »Co se
týká vodní nádržky u Jarcové, o jejíž provedení se Va

(800O0
sděliti, že nutné k tomu Wěfpravné práce | při sgdí:2vro
dášséh*porýšredh:6eszdlnjýh. likujž v teppáko

si gráci,ssemá jento projekt významu stavby nouzové.
—ACo „se "týká "místní dráhy Bilnice-Brumov-Vsetín, 0

esionáři této stavby vzhledem k ne

pějkomátélným "pěskážkám na trať Vsetin-Val. Klobouky
a tudíž i onen dfl trati Val. Klobouky-Bilnice-Brumov

Však.i stavbě trati Vsetín=Val.Klobozky staví se v ce
stu četné překážky peměžní i jiné a nutno uvážiti, že
z peněz aa Mavbu-davých jen nepatrná část dostane se
obyvatelstvu nouzové podpory potřebnému, ba dlužno
také uvážiti, že po odstranění všech překážek jest za

provésti. - (Co se týká zabudování potoků, povolil pan
ministr orby, dorozuměv se s mor. zem. výborem, aby
ve stovbách na Hažovce, Dřevnici, Juhyni se pokračo
valo a aby tyto práce jako stavby z nouze se prová
děly. Poukázal také již lesní technické oddělení v Brně,
aby toto rozhodnutí provedlo. — V pokračování regu
lace Bečvy musí se prozatím ustati, jelikož úvěr pro
tyto stavby zem. zákonem povolený jest úplně vyčerpán
a opatření prostředků k další stavbě za nynějších výji
mečných poměrů stojí v cestě nepřekonatelné překážky,
kteréž prozatím nelze odstraniti« — Jak vidno z-této
ukázky, poslanec Kadlčák zvláště v nynějších těžkých
dobách | s ostatními poslanci stran katolických stojí na
svém místě a o „potřeby svých okresů svědomitě se
stará. Jest samozřejmo, že leccos ovšem za nynějších
trudných dob nedá se provésti tak, jak by potřeby kra
je toho vyžadovaly.

těžkých, kritických dobách osvědčují se dobré vlast
nosti lidí charakterních nejlépe. V čase přísné zkoušky
se poznává, kde neustálé deklamace o postupu humani

H. O. Wells, jehož literární plody nalezly prostřednic
tvím překladů cestu i do Čech, uveřejnit v »Times«, co
by prý Angličané měli učiniti pro případ . německého
vpádu do Anglie. Napsal: »Kdybyse Němci přece odvá
ži provéstisvůj úmysl,vykonali-bychom. jednoduše
všeobecný odvod a při tom by nejen muži, nýbrž i že

stech v Belgii nemůže-už býti řeči o tom, aby. pravidel
né vojsko učinilo pedantický pokus zastaviti obyvatel
stvo. Každé zakročení: bylo by marné, -poněvadž :by
vojsko bylo považováno za nepřítele a segtříleno,

2 Wilka“jevátka"a"Hra,"při
které- jsou vědýčkydva: Tojest! látettní táfáda Vitské
honároda a čím dříve"úřátty„se fototo Viiířníhoht

přes10 let staré. Dále ať se vétňe šat, který byasi na
hrádit wniformta-pak-jést už jen dtázkouhěkolikadnů,
abychóm se hromadně nauětli hlavním“ pravidlům, po
dle: dichž každý z nás doma ve volných "chvflích,dle

zabývati otázkou;jak se vozidlaupravůjí k'potřeběve
válcé a'jak se pančéřujíAklyž'pak už biíďeme všichni
ozbrojení, moliou nás pak v přípádě potřeby použíti ta
ké pro účety jiné, 'na př. jako náhradníků, za řidiče po
vozt atd. Rózhódně měli bychom takto 'přispěti k'úfeh
čení silám, stojícím v boji a k tomu, aby skufečného

nost na pevnině.« — Zaznaměnáváme fako dokument,

kam až může klesaouti húmanita vynikajíčího osvřčen
ce, který se nedávápoutati odvěkou morálkou křesťan
skou. Tak dáleko tedy v praksi vedly »individualšsčké«
rozběhy moderních humanitářů. Jenom takóvý mřávní
řád, který se nemění de lidských rozmarů, za řédno sto
letí několikrát, můžeposkytnouti bevnou základnu k
spravedlivosti a skutečné lásce kbližnímu. | Věde-li k
bárbarství nekřesťanský osvícenec, co potom možno
žádat! od atheisty málo vzdělaného?
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"Našemu věledůstojnému duchovehstvu ;
ku provádění pracíkostelních vřele deporačsjeme mladou českou |

-+ dílnuabsol. c. k. stát, školyřesbářské
"BOHUMILABÉKA v HŮREKUTNÉ. m»

h3 iVé U 2- “ i E"Zpřávy 'drganisační
a spolkové.

Ny raněné vojíny dobrotivě zaslal Zdmskémasvazu
katol. Orla v Hradci Králové: SI. A. Černá v Chru
dimi 5 K, Katol. mládež a jednota v Pouchově 11793 K,
Orel Nová Ves n. Pop. 35 K, nějmenovaný z Kostelce
n. Orl. 2 K, Všeodborové sdružení křesť. děl. v Pro
sečia JindřichověHradci po 5 K,vdp. Hlavsaz Ne
chanic dušičkovou -sbírku 9.27 K. | Všem | vzdáváme
srdečné díkyuZaplať Pán Bůh! — Prosíme o další sbír
ky jak pro raněné, tak i pro sirotky. Doufáme, že vá
noční dárky našich přispívatelů mnohou žalostnou slzu
setrou. Naše dary jsou nejcennější, poněvadž pocházejí
od těch nejchudších a jsou dávány z upřímných srdcí.
Prosíme snažně, aby jakékoliv sbírky se zašlaly na



tázal se při zcela jasném vědomí: »Jak je dlouho?«
Kdyš se rite-s odpovědělo, že bije již- jedenáctá, hodina,
prohodili klidně: »Tedy ještě jednu dlouhou hodinul« A
právě, když se bila půlnoc, oddělíta se duše tichého trpi
tele, velikého ctitele sv. Josefa, od zmořeného *těla.,

Bůh odměň stonásobně všecko, co krásného tichý, šlo
„chetný muž tento vykonal!

Rychmov m. Ka. Ke zprávě. o shledání kněze s bra
trem na severním bojišti dodáváme: Dp. Blecha shledal
se tam s více známými zraněnými. Z Rychnova vi
děl dva: Peigera a bratra Josefa, kterému byla pro
střelena noha granátem. Když Josef zemřet, byl výraz
jeho tváře zcela klidný. Dp. Blecha pochoval bratra ve
dle kostela a do rovu vetkl dřevěný kříž. Kurát vyslo- .
vuje aspoň tu útěchu, že po válce bude vědět, kam ro
diče zavést ke hrobu zdárného a statečného syna.

Dašice. V pondělí týden dopraveni k nám 102 ranění
a umístění v sálech na radnici a na zeleném ostrově.
Rány jejich jsou většinou lehčího. rázu -na rukou a na
hoů, vetile toho rheumatismy. Objevilo se též jedno 0
nemocnění úplavici, lehčí však formy. Co do národno
sti -jsou tu Češi, Němci, Slováci, Chorvati, Poláci, Ma
"ďaři a uherští Sasíci. Všichni jsou zde úplně spokojeni.:
Pečlivě ošetřování jsou oběma pp. mistními lékaři. O.
-stravování pečují spanilomyslné místní dámy s paní Š..
Vosáhlovou v čele. — Všichni však nicméně touží po
*tom,aby. až poněkud zhojení budou, mohli na dovole
nou odebrati se k svým rodinám. Místní zdravotní kp-.
mise- svědomitě sice prohlížela jednotlivá stavení, aby
zdravotní závády odstraněny byly, awšak zapomněla
-na zapáchající stoku na konci ulice Hrdřičkovy, která
otravuje celé okolí.

Pardubice. Pomýšlí se ma zbudování veliké nemoc
ice- na cvičišti nákladem půkruhého miHomykorun pro.
5000 nemocných. Oddělení pro operační sfně, epidemické
choroby, pro ošetřovatelky atd. by byla účelně zřízena.
Do projektu také pojato zříditi koleje od nádraží k jed
notlivým oddělením, aby nemocní byli přímo a pohodil
ně dopravováni.

panu Eduardu Neumannovi, faráři ve sv. Jiří u Chocně.)
Pro růžencový ohtář farního chrámu hradišťského na
maioval důst pan Ed. Neumann překrásný obraz Nejsv.
Trojice. Je to dílo procítěné zbožnosti a ideální vzneše
nosti. Celý obraz působí jako vznešený zjev a při tom
proveden dle zásad čistě církevních v pravdě nanejvýš
umělecky. Jest vlastní invencí p. faráře Neumanna. Vý
znam obrazu jest: Bůh jest pouhý duch, proto zde bar
vy průsvitné, kolorit jasného vzduchu. Jen země, kte
rou Bůh Otec třímá v pravici, jest malována tahy mo
hutnějšími, význačnými. Jas barev dává na jevo, že
znázorněno Božství, pokud to znázorniti lze. Z dálky o
braz působí nebesky, jak o něm kritika psala. Na vý
stavě v Rudolfinu došel pochvaly, neboť je to obraz
umělecky velice cenný. Oko nachází na něm výmluv

dfio opravdu náš chrám krášli, vzdáváme p. faráři Neu
mannovi upřímné díky a odporučujeme ho všem, kteří
něco krásného chtí míti.

ho proudění. Jestliže jiné strany agitujt kalendářní Hi

teraturou „pro směry- vlastní, tim-potřebnější jest, aby
katolický, zcela nezávadný kalendář pomáhal udržovatí
naše posice. A vyhovuje-li nakladatelství Kotrbovo |
bobatou výpravou zdařilých ltustrací, není potřebí sa
hati po kalendářích, vypočítaných jen na výdělek ane
bo-těch, které jsou směru protikatalického. Jsou to tyto
druhy: Korunové: Vlastenecký Poutník, Svatováclav
ský, Maria, Meč, Praha a Vlastenka; malé 60haléřové:
Vlastenecký Poutník a Svatováclavský; veliké: Vla
stenecký Poutník Svatováclavský za 1.40 K, pak Ro
dina díl [. a II. v tuhých deskách po 2 K. Každý díl ka

Je dobře, smtuví-li se několik známých a objednají sí

aspoň 10 kalendářů (pětiklový balík)dohromady, které zašle tiskárna 'se značnouslevou.'

Novinky
nakladatelství„follt,:družstvatak.:pod ochr. sv. Jana MN.v HradciKrálové:

351.Cena brož. výt. 5 K, pa vkusné vazběce:loplát. s ochr. kart. 7K.
. Dr. Jos. "Novotný: Světenr k Bohu. Str. 470.

Cena brož. výt. 6 K, ve vkus. vazběcelóplát.s ochr. kart. 8 K. “
3. Adolf Honig: Vojínáv přitel či voják ve "svém

životě a modlitbě. 306 str, s. formátů. Ce
na brož. výt. 30 hal., výt. váz. v plátně % hal,

4. Dr. Fr. Šulc: Byl Hus odsouzen- jenom pro 30

článků z Jeho spisů? (Pokrač.) [>Čas.- ÚvahycRoč. XVIII, č. 10.) Cena 8 hal.
5. Fr. Komárek: Rozjímání sv. růžence radostné

ho, bolestného a slavného v přítomné době
válečné, Cena 1 výt. brož. po 18 hal., 50 výt.
po 16 hal., 100výt. pó 14 hat.

. Píseň k Panně Marii v-čas- války. Cena 100
kusů 1 K 30 h.

7. Modlitba o pokoj mezi. národy. 100 kusů za
1K30h.

. Přílohy k fassi beneficiátní:
a) Certifikát o obecních a školních přirážkách.

sů 60 hal. © i

b) Certifikáto zeměpanskédani pozemkové s
fondovými přirážkami. Na konceptním pa
píru půlarch; cena 40 kusů 60 hal. — Dosud

pravě její nezbýtně matné! Velmi praktické!
Objednávky vyřizuje

Oružst. knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král. Adaibertinum.

Z dopisu polního kněze.
Hluboce vážné, elegické chvíle prožívali jsme

v poli o Dušičkách. Fičel vítr studený, prosáklý
vlhkem, hučel táhlou melodii mezi buky a duby
edrané o listoví, příroda Ikala. Nedaleko nás du
něla děla a praskaly pušky.

„ Kolem rozjetých, prorvaných cest odpočívali
vojíni padlí hrdinové, naši stateční, obětaví vojíni.
Jednoduchý kříž ozdobil malou, na rychlo naku
penou mohylku. Nápis jednoduchý: »Oesterreicher
Soldat.« Na hrobě věnec z ratolestí smrkových.
Na hrob neznámého vojína nezvěstná | dobrotivá
duše položila ten důkaz křesťanské lásky. Kama
rád kamarádovi asi prokázal tu přátelskou službu.

Ach, zde se přátelství utužuje při společné
námaze, společném nebezpečenství! U jednoho
hrobu stála stařenka v polském bílém kožichu a
vysílala k Bohu modlitbu tichou, vzpomínajíc snad
při tom na svého syna, jeiž podobně v dalekém
hrobě černá země přikrývá.

V naší proviantuře též se vzpomíná tklivě a
„vážně Dušiček. Ráno vojíni vyslali k Bohu modlit
-bu velice vřelou a dle krásného křesťanského zvy
ku rozsvítili svíce, jež zasadili z nedostatku svíc
nů do tří lahví. Jak cennou věcí jsou zde svíce,
které se velmi těžce seženou! A děla hřměla, puš
ky praskaly bez ustání. Ranění přicházeli sami na
obvaziště a uléhali zemdlení na slámě .... »Dnes
jest Dušičekv, neslo se od rtů ke rtům mezi raně
nými a následovalo hluboké zamyšlení. Mysl za
létala k domovu. »>Dnesjest Dušiček a my jsme
tak daleko od svých přátel živých i od hrobů
svých drahých zesnulých.« A do těch vzpomínek
vítr dále bouřil, hukot děl a rachot pušek ozýval
se stále...

Různé zprávy.
- Odporučení hodné kalendáře pro katolický lid jsou

"kalendáře Kotrbovy. Jsou vypraveny velice vkusně,
četba zábavná i poučná jest velice případně volena.
Při výběru kalendáře, který vychází jen jednou za rok,
jest potřebí v fimšichkruzích zvláštní opatrnosti, uváží
me-li, co kalendář vrnamená pro duševní směry lidové
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. Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany. Josefa Poláčka, majitele
pily v Šedivinách, konána bude

dne 16.prosince 194
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v slmi číslo 35

dle schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:
Pozemková kniha Bukovina.

Vložka č. 7.
Označení nemovitosti: Chalupnická „živnost čp. 7

v Bukovině se stavební parcelou č. kat 42, s domov.

992.

Odhadní cena 6174 K 50 h.
Nejnižší podání 3087 K 25 h.

V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se
vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví

ředních nahlédnouti.
Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež

nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-lí
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
odd. V., dne 24. října 1914.

Do kláštera
za sluhu

neb pod. hledá jeden mladík. Nabídky zn.
»Útrpnost« poste rest. Světlá n. 9

Pro pobožnosti
vdoběválky!

1

Rozjímání sv. růžence
radostného, bolestného
a slavného v přítomné

době válečné. |

Hodíse pro pobožnosti společnéi soukromé.
Cena jednotlivého výtisku o 20 stranách,
v obálce obnáší 18 hal., při odběru nejméně
50 výt. po. [6 hal., při odběru nejméně 100
výt. po 14 hal. Odporučujeme vřele všem.
Objednávky obratem vyřizuje „Družst.knih
kupectví, Hradec Králové“ Adalbertinum.

E 1053/14/5

| Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhuvymáhající strany Záložny v Hradci Králové konána bude

dne 17. prosince 1914
o S hodině. dopoledal“ u tohoto. soudu v síni.číslo 35

dle schválených. „podmínek dražba těchto nemovitostí:
Pozemková kmihs Kukleny.
Vložka č. 1280.

"Označení nemovitosti: Domek čp. 268 v Kuklenách
se zahradou č. kat. 392/13.

Odhadní cera domku 120 K, zahrady 330 K, pelkein 5450 K. .

Nejnižší podání 780 K
Pod nejnižším podáním prodáno nebude, 1
V podminky dražební a listiny na nemovitosti. se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát

kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budau, toliko vývěskem usoudu zpravováni, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,

odd. V., dne 23. října 1914.

E 1250/14/8

Dražební edikt

K návrhu vymáhající strany Záložny v Riradci Králové konána bude .

dne 10. prosince 1014
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síňi číslo 35
dle schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha Hradec Králové.
Vložka č. 499.
Označení nemovitosti:

parc. č. kat. 443.
Odhadní cena 34.018 K.
Nejnižší podání 17.009 K.
Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví

v soudním oddělení, shora maznačeném, M hodinách ú
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebnímpřed : :počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhleděnek ne
movitosti samé již nemohlak platnosti přivedenáj býti.

O dalších událostech řízení dražebního“ baddu U,
pro něž toho Času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-lí
v obvodu soudu shora jmenavaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v HradciKrálové,
odd. V., dne 24. října 1914.

Dům čp. 220 se stavební



= ŽAMBERKU=—
( doporučuje svůj odborný závod

pro kostelní práce.

Mědovovánístařýekopádsátěých|
oKAtá, zboži,kášdtsjto, uřfičřých
64ti číď. jroťůdí ná 4 zojvělší

pošikruštt dboadlyunijní. —

Nové oltáže, kKazatélny,křížové
„esty a věškerékostelní zařízehí

v kašdém slohuav nejčistším

provodení.

Rozpočty a iúformačaí česty
MAAFEKAA DOZ KAVAZEU.tenkém

První oeny na všech obeslaných
* Wfitářňoh.

ři

Dotazy zodpoví administrace t. 1.

OO00000000

„Jan Horák,
vRychnověnad Kněžáěu

she mapožádánívědy
llekol

Satidt) psna
svévlastnín jakoži tu- i Cisozemských.

etná usnÁNÍ zvláštěz krahůvole
důst duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.
(Užiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Welejemné látky na taláry.
Též na spláťky bez zvýšení cen!

BYARH
sílící a chuť povsbu- vtočné nahořklé

sujicifranoouzskévíno jipřichati jedině

L.Violet, Thuiré(ve.Franeii).
Roční prodej přes 10mihionů lahví.

Zástupce:Jonsof Svoboda, Praha, rál.
Vimnobrady čís 1004.

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek ansb missii věnovati se ohtějí, nechť

se obrátí s -dotasemSPŘ ijmutí Da detarenoum klášteraB. S Tape tu Teplic).

na řadu let najme továrna K. V. Skuherský,.
Hradec Králové.

—————————————————>; 
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje al dopo
raěžtí voškeré kostelní nádoby ©
nišínía to: monstrance,kalichy,
cibáře,nádehky,paténky, pacifikály,

aviony,|lampy, pic, opony
ředphem

církevním vyhovující

Fala adě úvodnílateholai slatí a stříbtí nabo protido
tku za nové éň Hotové

přsdnět neb vý lasá p
zasílá nku

dsku fránkóbez závasnosti koupě.
Věš00posílá povvěsané.| Prděs risční.

Sklad oaborýchslevých a stříbrnýchblenstů, jako: tetésů,madonek, kříšků,prstýnků, náramků gtd. n Nojářeké
prsteny, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbraprového

i čínského všdy na skladě.
Staréslete, stříbroa drahobomybupujesa nojopdšíny

JAN STANÉK,
paníř a ojselenr

Praha. 979., ul. Karoliny Světlé, čís.Jj 0u.

Český
- květinový

MED
se zárukou neporušenosti prodává

- po celý rok v levné ceně

JOSEF JELÍNEK,
člen zemsk. ústř. včelařského spolku

v Hradci Králové, na podeíni.
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Předplatné na člyrí roku „2 K 00h
.. na půl roku K —

Veledůstojnéma duchovenstva i katolickým
lalkům doporačajeme co nejlépe

k ukládání okladů

A rálovéhradechon
bankooní jednotu

v Hradci Králové — Adalberlinam,

která jesi podnikemnaším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

K lepší budoucnosti.

V Hradci Králové, dne 27. listopadu 1914.

MPrůběh války.
Bojiště východní. V západním Polsku

zuří už týden bitva, která byla vyvolána stra
tegickým ústupem armády Hindenburgovy aDank
lovy od Varšavy a Ivangorodu. Ustupující armá
dy poškodily cesty a železnice, takže Rusové
mohli postupovat jen zvolna a rozptýleně. Hlavní
ruská síla rozdělila se na tři proudy. Jeden
táhl po pravém břehu Visly na Toruň, druhý

, polevém břehu k Vartě v šířce od Kola až k
astochovu, třetí vnikl do Haliče mezi Vislokou

a Dunajcem. — Pravé křídlo ruské utrpělo však
u Pilka] a Ďaldova citelné porážky. Ruské vojsko
postupující po pravém břehu Visly bylo napa

Plocku; ruské centrum pak poraženo u Kutna
a vrženo k Lodži, kde napíná všecky síly, aby
nebylo obklíčeno. Od Krakova vyrazila útočně
armáda rakouská, vytlačila levý ruský střed z
posice u Volbronu a Pilice a napadla Rusy vý
chodně od Častochova. Pravé křídlo polské ar
mády rakouské proniklo a do oblasti řeky Szre
niawy, která ústí do Visly z levého břebu ne
daleko ústí Dunajce. Jsou tedy Rusové v Polsku
obcházení na obou křídlech, a při tom jsou síly
ruské, jež v oblasti Dunajce vnikly do Haliče,
v nebezpečenství, že budou odříznuty od polské
'armády. To potvrzují i ruské zprávy z Petro
hradu v čas. »Times«, které ohlašují, že »maga
ruského vojska byla manevrem Hindenburgo
vým připravena o volnost pohybu. Rusové bo
jují s napietím všech sil, poněvadž vedení jejich
ví, že bitva v Polsku může rozhodnouti o vý
sledku ruského tažení, ba i o výsledku celé
války.« K rozhodnutí v těchto bojích ještě ne
došlo, ježto Rusové dostali nové posily od Var
šayy, jež rozhodnutí této velké bitvy ještě oddálí.
V těchto bojích do 25. listopadu zajalo naše
vojsko na 29.000 nepřátel.

Úřední zpráva ze dne 24 listopadu ohla
šuje, že při dobytí Pilice zajalo naše vojsko
2400 Rusů. Uvnitř mocnářství nachází se asi
110.000 zajatoů. Vojenská situace způsobila také,
že některé karpatské průsmyky byly zatímně
Rueům ponechány. A dne 20. listopadu podnikla
posádka přemyšelská výpad na západní A jiho
západní straně pevnosti a zatlačila ruskou oblé
hací armádu mimo dostřel z děl. — Dle zpráv
z Pešti jest Bukovina úplně prosta Rusů. Dne
18. a 19. listopadu pokusily se ruské sbory od

„severozápadu dostati se k Černovicům,byl
však s velikými ztrátami odraženy, načež od.
táhly k anpádě v Haliči.

Z blavního stanu německého 26. t m.
oznámeno, že ve vých. Prusku odrazili Němci
všechny ruské útoky. Protiofensiva Rusů od
Varšavy v krajině u Lorwiez—Strykova—Brze
siny ztroskotala. Také východně od Častochova
byly všecky ruské útoky naši frontou odraženy.

Bojiště jižmí. Vojsko naše po. dobytí do
liny kolubarské přešlo přes řeku Kolubaru,

roniklo podél řeky k- výšinám lazarovackýrh,
jež steklo a Srby s nich za velikých ztrát za

lušertyp itajiselevné.. rá
Obnova vy: hazí v pátek v poledne. Ročník XX.— i -= “ MS

hnalo. Druhá část naší armády dle anglické.
zprávy postoupila za oním srbským vojskem,
které od Valjeva ustoupilo na jihovýchod

Srbské vojsko snaží
se vyhnouti srážce s většími oddíly rakouské
armády a bojovati jen v menších tlupách. —
Na výšinách, o které se nyní bojuje, leží mnoho
sněhu a Kolubara i Tamnava následkem stálých
dešťů jsou rozvodněny, čímž další postup jest
velmi stížen. Úhrnný počet zajatců srbských ze
bojů od 6. t m. činí 13.000.

Bojiště západní. Dle poslední úřední
zprávy německé boje u Nieuportu a Ypern tr
vají dále.Malé anglické loďstvo, které se po dva
kráte přiblížilo k pobřeží, bylo něm. dělostře
leotvem zahnáno. V Argonském lese nabývají
Němci půdy krok za krokem, zákop za záko
pem; denně je řada zajatců. Samy londýnské
zprávy oznamují, že situace německých vojsk
u Ypern je daleko příznivější, než jak ji líčí
francouzské zprávy. — Holandské zprávy uka
zují, že se Němci dosud nevzdali zaplavené
iserské čáry. Mají velký počet pionérů s mnoho
materiálem a všecko nasvědčuje, že se plánovitě
připravují, aby přemohli obtíže, vzniklé zapla
vením. Měkká půda flanderská, protkaná mnoha
průplavy a příkopy, jest velmi obtížnou pro
dopravu mas a těžkých děl.

Francie prý upustila od dalšího hájení ka
nálového území na severu Francie. — Verdunu
hrozí úplné obklíčení.

Turci v boji. Turecké vojsko přešedší
pouště na poloostrově sinajském a porazivši
Angličany na výšinách u Kantary, dorazilo již

dařilo plavbu po něm na některém místě pře
rušiti, znamenalo by to pro Anglii veliké zatí
žení plavby do Indie. — Také v Mesopotamii
při ústí Eufratu a Tigridu došlo k boji mezi
Turky a Angličany. Angličané totiž pokusili se
ústím jmenovaných řek vniknouti do vnitro
zemí, byli však poraženi. — Na Černém moři
křižník »Hamidie« bombardoval a zničil ruská
petrolejová skladiště a radiotelegrafickou stanici
v Tuopse, mezi Noworossijskem a Poti. — Na
Kavkaze podařilo se prý Turkům dobýti všech
ruských posic na linii Azab—Hošad.

Neutrální státy. Uzavřením Severního
moře, kde Anglie položila miny, poškozen nad
míru obohod neutrálních států Hollandska, Dán
ska, Švédska a Norvéžska. Proto tyto státy pro
testovaly u Anglie, která je chce donutit, aby
jejich lodi projížděly kanálem La Manche a tak
dávaly záruku neutrálnosti. Protest byl však
marný, obrátily se tedy státy neutrální do Ame
riky, aby Spojené státy za ně v Anglii zakro
čily. —

— V sobotu přeletělo několik
anglických a francouzských- létadel švýcarské
území a napadlo pak hangar »Zeppelinů« ve
Friedrichshafenu. Následkem tohoto porušení
Švýcarské neutrality protestují švýcarští vyslanci
u vlády francouzské a anglické, žádajíce zadosti
učinění. — V Rumunsku osvědčují stále svou
neutralitu. Kdyby přes to mělo býti strženo do
války, tu mohlo by se to státi pouze po před

chozím ujištění jedné z válčících skupin, žejeho národní přáníbudou splněna. — V sobrání
bulharském 23. t. m. prohlásil pak ministerský
předseda Radoslavov, že vláda zůstane věrna
neutralitě. Bulharsko udržuje nejlepší styky
s Rumunskem, Řeokem

rovněž i jeho poměr k Tureoku jest 00
nejupřímnější. Ministerský předseda dodal: Kdy
bychom bylí okolnostmi donucení zahájiti vy
jednávání o zvětšení národního území, učiníme
tak, podporováni jsouce biahovůlí celého evrop
ského koncertu, s nímž chceme zachovávati 00
možná nejlepší styky.

nahy o mír. Zvláštní vyslanec z Ameriky
vyzvídal už v Petrohradě o možnosti americké
ho sprostředkování míru. Také královna nizo
zemská a president švýcarské republiky v tomto
směru jsou činni.



Na. meři. Anglický naddreadnought »Au

a potopil se Admiralita tuto událost přísnětají,
abyzabránila rozčilení v- zemi Naproti tomu
německý podmořský člun potopen na severním
pobřeží Škotaka anglickým hlídkovým plavidlem.

Našemu veledůstojnému duchovenstvuv Zo onee
| BOHUMILABÉKA v HORE KUTNÉ.

Soc. demokraté ©válce.
Možno říci, že u většiny soc. dem, předáků

nastala v příčině války zásadní změna stano
viska. Ty státní zájmy, proti nimž dříve soc.
dem. řečníci vyplýtvali celé řeky slov, najednou
obratem ruky hájí se vší horlivostí.

Zvláště překvapuje, že sám vůdce soc.

demokratické »Arbeiter-Zeitung« ze 7. listop.)
uveřejnil v londýnské »Justice« 15. října řeč,
ve' které .pravil, že ruským barbarstvím jest jen
carismus. Německo prý nepozvedlo zbraň za
osvobození, ale k vůli dobytí hospodářské pře
vahy. Plechanov se bojí, že Rusko pokořené

vývoje, Rusko by tím způsobem ztratilo, každou

—To je

ovým a

porážku lidového odporu.
. Známý horkokrevný vůdce 800.demokratů

stošivých demonstrací, pokud se nestal mini

druhy, aby carskou vládu podporovali ve váloe

— Německo se snaží utvrditi carský despotismus
a vydává v šano francouzské, belgické i anglické
soudruhy německému feudalismu. (Jak lze s těmi
slovy srovnati jaró nadšení obrovských mas 800.
demokratů německých pro válku e Ruskem a
Francií?) Proto však prý ruská soc. demokracie
nemíní zapomenouti jiného nepřítele demokra
tismu, jímž jest ruský absolutismus, který jest
podporou evropského militarismu a který jako
nejhorší utlačovatel demokracie umožnil velikou
moo Německa. — Leč soc. demokraté němečtí
naopak jednomyslně volají do zbraně proti ruské
despocii, slibují veliké osvobození celé Evropě,
jakmile bude poraženo Rusko, Anglie a Francie.

Ústřední list italských s0o. dem. organisací
»Confederazione del Lavoro« uveřejnil v č. 810.

sku. Na fo mu odpověděla tisková kancelář ně
mecké soc. demokracie ráznou obranou. Leč
italský list 1. října opakoval své prudké žaloby.
Proto 17. října soc. dem. »Metallarbeiter-Zeitung«
příkře odpověděla: »Mezi 600.000 soudruhy, kteří

160.000 členů svazu kovodělníků. Jsme povinni
jejích jménem ui zakázati, aby je někdo tako
vým neslýchaným způsobem urážel, jak se to

stalo v »Confederazione del Lavorov. Af nám
nikdo nepřichází a výmluvou, že seitalští. sou
druziobracejíjenom : —

0 i: nechť zač
nou ve vlastní zemi! Tské jinak jest v Italii
dosti na práci. Vysvítá to již z toho, že v Italii
v poměru k počtu obyvatelstva jest. šestsetkrát
více analfabetů než v Německu.«

Tedy pro válku jsou vůdcové soc. demo
kratů všech států válčících, ale každý.z nich ui
přeje boj za jiným oflem a to dle toho, ke kte
rému státu přísluší. Veliká jednota v názorech

pa vojsko, ale veliká rozptýlenost zásad o účeluojels :
am

Losy!
III. rakouské třídní
loterieobstarává

Královéhradecká
bankovní jednota.

v Hradci Králové ©

f a vyřizuje objednávky
postupně došlé.

+

1

'

. . 4

Politický přehled.
Hr. Tisza v německém hlavním

stanu. Na přání němec. císaře Viléma, aby
vůdčí osobnosti Německa a Rakouska navázaly
styky osobní a pohovořily o důležitých věcech,

předseda hr. Tisza do hlav. něm. stanu západ
ního. Hr. Tieza přijel do hlav. stanu v pátek,
v sobotu přijat byl císařem Vilémem v delším
slyšení, měl různé rozmluvy s říš. kanoléřem
a státním tajemníkem zahraničního úřadu,navští
vil i náčelníka generál. štábu, konferoval: teké
s vyslaným tam rakouským podmaršálkem hr.

kovníkem svob, p. Bienerthem. V úterý vrátil
se hr. Tisza do Vídně, aby tu podal císaři
zprávu.Ministerská rada. V sobotu konala

Stůrgkh oísařem v audienci, která trvala ně
kolikhodin. 2.

Svaz všech něm. poslanců na říš
ské radě usiluje zříditi německý nacionální svaz.
Za tim účelem vyjednává s něm. křesť. sociály.
Do společného taktického svazu mají býti také
pojati němečtí členové panské sněmovny a snad
přizváni budou i členové něm. sociálně-demo
kratického klubu.

Něm. nacionální svaz mělv sobotu

myslně stanovena direktiva pro politiku, kterou
bude nutno zahájiti po uzavření míru. Jednáno
tu i o nutnosti stanovení maximálních cen pro
nejdůležitější potraviny a probráno ivíce jiných
záležitostí e válkou úzce souvisících. Po skon
čení schůze odebral se předseda schůze dr. Gross
k minister. předsedovi Stůrgkhoví, aby mu sdělil
přání svazu.

Projev Rumunů v Bukovině. Vne
děli konalo se v Sučavě shromáždění 30.000
rumunských rolníků, na které přijata jedno
myslně resoluce, jíž rumunští rolníci v Buko
vině obnovují přísahu neochvějné věrnosti k cí
saři a říši a ze srdce si přejí, aby rumunská
armáda poboku císařského vojska bojovala proti
společnému nepříteli. ——

V Albanii ve městě Tiraně vypuklo po
ašovi, pro jeho chování

Srbům přátelské. V Tiraně vyhlášeno stanné
rávo a zatčeno několik protivníků Essadových.
[m podráždění obyvatelé z okolí obklíčili mě

sto. Essad paša je rodákem z Tirany, kde má
velké statky; znají ho tedy už sourodáci dobře.

Kulturní jiskry.
. ©Franko Vítězslav Sasinek zemřel. Dne

18. listopadu zemřel v Algersdorfu ve Štýrsku
nejstarší, nejplodnější a nejzaslouženější sloven
ský spisovatel, učeneo, historik a básník, 84letý
kněz katolický P. Fr. Sasinek. Nebožtík na
rodil se 11. prosince 1830 ve Skalici. Po sextě
„vstoupil do řádu kapuofnského, v němž byl r.
1853 vysvěcen na kněze. Historické práce jeho
začaly vycházeti roku 1859 v Radlinského

»Priatelu školy a literatury«. R. 1863—66 vy
dávalSasinekčasopie»Slovesnoste. R, W
vyšly jeho »Dějiny dřevních národůuberských«
a »Dějiny počátků Uher«. R. 1864 z řádu kapu
cínského Sasinek vystoupil a byl příjat dc
diecése velkého biskupa Moysesa. Od r. 1876
bydlil v Skalici, kde vydával »Slovenský leto
pise, r. 1882 až 1892 v Praze jako kazatel 4
zpovědník u Mil. sester, od r. 1892 až do r. 1901
v Radošovicích a od r. 1901 v Algersdorfě. Bůl
popřál Sasinkovi dlouhý život a Sasinek věno
val ho celý službě svého národa, Za hlavní úkol
si vzal historii. Sám jsa obudobný dovedl hro
maditi peníze, které dával na slovenské kul.
turní potřeby. M

Natnost náboženství pro děti rodičů
bezkonfesních. Oproti nedávnému řozhodnutí
že rodiče bez vyznání nemohou býti zavázáni
aby pro své školou povinné, rovněž bez vyznání
jsoucí děti určili státně uznané náboženské vy
znání za účelem vyučování náboženství ve škole
nyní správní soud, jenž projednával stížnost
soukromého úředníka Kiese, kterémubylo ví:
deňekou okresní školní radou na počátku škol.
ního roku 1912 pod pořádkovými tresty ulo:
ženo, aby pro svou tehdy devitiletou dceru Au

znání, v němž dítě mělo býti ve škole vyučo
váno, a jehož rekurs byl poslední instancí mini:
sterstvem kultu a vyučování jako neodůvodněný
zamítnut, prohlásil, že takový závazek existuje.
Tento závazek nastává nejpozdějí dobou, kdy
počíná návštěvaškoly. 7

Školství ve Francitdříve a nyní. Zavírání ka
tolických škol i dle názorů protivníků mnoho při
spělo k-sesurověnímravů ve Francii, Téžk finanč

ně dražší než katolické, které -stát nic "niestojí.

je rozerváno. Dnes je ve Francii méněškol a mé
ně učitelů než dříve. Roku 1900 bylo 67.761 stát
ních škol a 17.211 křesťanských škol. Roku 1914
Je 68.007 státních a jen 13.230 křesťanských škol.
Roku 1900 bylo 107.827 státních učitelů a 49.590
duchovních (řádových). Dnes je 154.926 státních
učitelů a pouze 2055 duchovních. Počet křesťan
ských škol klesl o 3981, zatím co číslice duchov
ních učitelů zmenšilase o 47.535.Žáků bylo: r.
1900 v státních školách 4,149.222á v křesťahských
školách 1.377.578, dohromady 5,526.800; r, 19i4 v
státních školách 4,478.478 a v křesťanských ško
lách 1,017.930, dohromady 5,526.400. Počet žáků
se tedy zmenšil, ale vydání neobyčejně vzrostla.
R. 1900 vydal stát na školy 217,878,000franků a
letos 370 mil. franků, tedy o 152,122.000franků ví
ce. Státní jedna škola dříve stála 3000 fr., dnes
520) ir. Dříve platil stát za každého žáka 47 fr.
dnes již 74 fr. A přes to bylo r. 1912.0 7820 rekrutů
více, kteří neuměli čísti,

O Hlosofickém zmatku pro »právo osobního pře
svědčení« přináší »Hlídka« v č. 11. další doklady: »Prá
vě v nynější době, kdy se každá autorita zamítá, stala
se potřeba autoritativního vedení pro mravní život ma
léhavou. Čím dál tím jasněji se nahlíží, že bez autority
klesáme do bezedna. Kdo má býti lidstvu touto autori
tou? Kant? Schopenhauer? Nietzsche? Stirmer? Má se
každému ponechat volnost v rozhodnutí? Tím se ovšem
zmatek neodstraní, Eucken žádá, abychom se přidrželi
Kantova systému mravního, ale upadá při tom do roz
poru. sám se sebou. »Kant se často vynáší jako duševní
vůdce naší doby, a přehlíží se, jak mnoho sestalo ne
jistým z toho, ce jemubylo pevným«. »Absolutníethika
(Kantova), základní pilíř jeho myšlenkové stavby, je
neslučitelnou s empirickým (zkušebným) a sociálním po
jímáním ethiky (mravouky), k němuž se přítomnost klo
ni.« Ale »bez jeho ethiky pozbyla by naše ethika i zdá
ní pravdy a velikosti«. Nabude tím lidstvo přesvědčení,
že má Kantovu autoritu v ethice uznat a jíse řídit?
Roku 1899. přednášel Paulsen na sjezdě evangeficko
sociálním o změnách ideálu výchovu. ©Po přednášce
vytkl mu jeden z účastníků, že málo zdůraznil moment
náboženský. V replice odpověděl Paulsen, že výchova
lidu má spočívat na náboženském podkladě a pokračo
val: »V posledních letech byli nám různí vychovatelé
doporučeni. Schopenhauer, Rembrandt a jiní Já bych
řekl: Ne! můžeme pouze říci: Ježíš jako vychovatel
našeho národa a vychovatel lidstva. Nevěřím, že tento
bod může býti překonán.« I v díle »System der Ethfk«
mluví, Paulsen o potřebě autoritativního vedení v mrav
ním životě. Eucken poznal záhy nebezpečí individuali
smu, který prý zplodil kaleldoskopicky se měnict mno
host názorův a roznítil stálý boj všech protl všem. V
tomto boji snaží se druh druha přetrumínout; každý se
shání po nápadném, frapantním, paradoxním (protimysi
ném) a následkem toho uniká objektivní stránka pří
rody, cit pro zdravé a pravé se ubíjí, a paradoxní se
stupňuje až k perversnímu; vše kloní se stále víc k roz
kladu. To je zřejmé upadání do sofistiky, ačkolt se to
krásně znějícími slovy zaobaluje. Dalšímu rozkladu ne
dá se zabránit, dokud nesprávná zásada naprosté auto
nomle (svéprávnosti) nebude všeni vážnými učenci za
vržena a na jedinou patřičnou autoritu poukázáno, Stein
praví,-Že světová republika vzdělanců všech národů by
měla v zájmu »své duševní rovnováhy« všemi sllami
pracovat, aby chaos mínění o smyslu světa byl nahražen
kosmem. uspořádaných, upevněných | přesvědčení. O
zhoubě individualísmu Steln nijak nepochybuje. »Kdyby
každý jednotlivý člověk v každém okamžiku svého ži
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vota byl měřouvšech věcí'. . „nebylo by žádných kri
terií (rozeznávacích známek) pravdy ... "Pak nění

Má-li každému člověkujen: to býti správným, krásným
a svatým, co se jeho okamžité libovůli správným, krás
ným a svatým jeví, pak jsme tím pravdu, krásu a sva
tost jako hodnotý škrtli.« - . . Nejdůrazněji protestoval
proti přepjatému kultu indivifualismu Foerster a po
ukázal na zhoubné jeho ovoce. Individualistům. vytýká,
že jim schází kritika všech nejdůležitější: »Vlastní kri
tika, správné odhadnutí dosahu naší osobní zkušenosti
a pozorování, nestranné uvážení subjektivních rušivých
pramenů našeho myšlení a usuzování.« . . . Ohromná
většina volných myslitelů se klame, míí-li, že skuteč
ně volně bez autority mysH. Hned jest jim autoritou
ten, hned onen spisovatel, někdy ten který politický list;
zde se autorita jen zaměňuje s jinou a nejvíc se to děje
hlavně v otázkách životních. I filosof prvního řádu
může prý býti v těchto problémech dítětem; tím víče
takoví, kteří hlubšího vzdělání nemají. »Autorita nábo
ženská jest jediným působivým prostředkem proti auto
ritě těla a vnějších vlivů.« Dnes pozorujeme velikou za
ujatost proti církvi; ale až individualismus a s ním roz
klad základních pravd pronikne široké vrstvy, až vliv
náboženství na Život zmizí, pak se teprve pozná zhou
ba moderního stanoviska individualistického a moderní
společnost bude na veliký problém »církve jnak po

hlížet.«

ZÁLOŽNA
Janské náměstí č. 163.—

Vklady na knížky 4 "00
no náodpovnédh" 0a
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratoria.

Za válečného ruchu.
Z činnosti našich poslancův. Dne 12.

listopadu měl v Uherském Brodě starostenský
sbor poradu o hospodářských záležitostech

(okresu. Zde naši poslanci dr. Hruban, Megre
Šrámek a dr. Stojan vyslechli veškerá přání zá
stupců 41 obof, podali důkladné informsce a
udělili příslušné rady. Odpoledne uvedli naši
poslanci na okresní hejtmanství dvanáotičlennou
deputaci starostů, která tlumočila přání a potřeby
obcí. Pak se odebrali poslanci Šrámek a Stojan
v zájmu lidu na místodržitelství. — Dne 16.
listopadu podal katolický rolnický spolek » pod
pisem předsedy Samalíkaa jednatele Kadlčáka
moravskému místodržiteli věcně zdůvodněnou
žádost, aby rekvirování obilí na Moravě bylo
sníženo pod původní rozpočet, protože se žádá
přílišné množství v poměru k větším zásnbám
v Čechách. Místodržitel ujistil předsedu Šama
líka, že obce a rolníci nebudou nucení dodávati
toho množství obilí, jaké by bylo nad jejich zá
soby a proto že nebudou kupovati ani platiti.
Katolický rolnický spolek moravský také před
ložil ministerstvům orby, zeměbrany a války,
jakož i mfstodržiteli žádost, aby rekvisiční ceny
pšenice, žita, ječmene a ovsa byly uvedeny na
výši nynějších tržních cen, a aby peníze za vy
kázané obilí pro erár byly vyplaceny rolníkům
do konce tohoto roku. -Místodržitel pak sdělil
Šamalikovi, že memorandum katolického rol
nického spolku velmi vřele doporučil a že sám
pracuje na zvýšení rekvisičních cen obilí. Vy
jádřil se,že doufá v dobrý výsledek té akce. —

ak se praouje pro lid! Místo líných stesků se
musí jíti na místa kompetentní; vyloží-li se
všecky nesnáze slušným a věcným způsobem,
pak jsou úřady za informace vděčny a rády
oprávněné žádosti podporují.

Liberální romantikové sice dráždili proti
sobě jak společenské třídy tak celé národy;
zvyšovali bojovnou náladu ve státech politikou
hospodářskou. Nyní však místo pracného a pečli
vého vymetání skutečných davových příčin vá
lečného konfliktu házejí do větru laciné. fráze
o potřebě míru. Diplomati však se jich marně
ptají po objevech toho kouzelného léku, který
by zastavil nepřátelství rázem. Na nevěcné fráze
odpovídá dne 22. t..m.-sám pokrokářský »Čas«:
»Za dnešních poměrů uzavřený mír by nebyl
trvalý, měl by v sobě sta nových zárodků spor
ných, které by vedly v nedalekém čase k nové
příšeře druhé evropské vojny. Správně se píše
vwNěmecku, že mír může býti vynucen jen

„mečem, a že jeho trvanlivost záleží na vítězi.
Dnešní stav věcí je arci dalok takové možnosti,

nejen vojensky, ale i prehologiokyFraneouzští zednáři si popletlí plán.
Katoljcký list »Croix« sděluje: »Jak známo z ve
řejných zpráv, donutila zednářská vláda fran
couzská 25.000 katolických kněží a řeholníků,

ano i několik biskupů k tomu, že musejí.co

prostí vojácí nebo poddůstojníci konati nýookyvojenské povinnosti a v bojích účast bráti. Ja
se nám nyní sděluje, má toto neslýchané a pa
trně proticírkevní nařízení výsledek, jehož se
zednářská vláda nejméně nadála! Tisícové totiž
vojínů francouzských používají této příležitosti
a vykonávají u svých duchovních spoludruhů
svatou zpověď a tiefoůmraněnýcha umírajících
dostává se od přítomných knězí-vojáků poslední
útěchy duchovní, kteří by byli jinak bez smí
ření s Bohem zemřeli! — Zajisté, kdyby tu ne
stáli ti kněží co vojíni v řadách pluků, byla
by je vláda beznáboženská — třeba i nárilím
z bojišť odetranila.« — Jestliže tedy francouzští

jovníky surovými pošklebky, na druhé straně
uvážlivější vojíni vracejí se k církvi.

Soe. demokracie německá 25. t m. na
říšském sněmuusnesla se jednomyslně schvá

osnova zákoná, jímž se říšský kancléř zmocňu
je uvolniti k uhražení mimořádných výdajů
jednou pro vždy opětně obnos pěti miliard ma
rek cestou úvěrní. Dále zmocněn kancléř, aby
na dočasné sesílení řádných prostředků říšské

zákoně dle potřeby pokladní poukázky až do
výše 400 mil. marek.

0 umírajících. Polní kněz P. Marek De
ckert dojemně líčí poslední okamžiky umírajících
vojáků: Tam na bojišti pokrývá půdu již sníh.
Přes den zmírňuje vlažné slunce poněkud chlad,
ale za noci vane na výšinách studený vítr.
Během týdne stalo se dvakrát, že celou noc
houkala děla a rachotily pušky. Jak jsme to
přestáli, není mi do dneška jasno. Bitka kon
čila z rána krvavou porážkou Rusů. Tu začala
naše práce. Po dóbu trvání bitvy uchýlil jsem
se do poměrně dosti hluboké jámy, asi 10 až
15 metrů od bitevní čáry vzdálené. Střely lí
tali mi nad hlavou a vedle mne praskaly gra
náty. Tu a tam mihli se kolem mne sanitní vo
jáci, odnášející obvázaného již raněného. Tu
přivrávoral ke mně nějaký nadporučík, který
přímo vpadl do jámy, v níž jsem seděl. Z jeho
spánků prýštila krev. Přes panující tmu po
znal ve mně kněze. »Vodu. Důstojnosti'« téměř
nesrozumitelně pronesl ke mně. »A toto psaní
mojí matce . . .« Když dopadly paprsky mojí
kapesní lucerničky na jeho tvář, byl již mrtev.
Jeho poslední dopis matce byl odeslán. Vojenští
duchovní po každé bitvě hledají společně se
sanitními vojáky raněné. Zejména věnují kněží
pozornost umírajícím, jimž udělení posledního
pomazání poskytuje útěchy i klidu. Kolik mo
drajících retů vtisklo poslední polibek na kříž,
jejž jsem jim podal, kolik chladnoucích rukou
stisklo 8 vynaložením posledních sil moje ruce!
Mezi umírajícími na bojišti není náboženského
rozdílu. Když, ekloniv se nad zraněnými, za
slechl jsem slovo »žid«, tu odříkával jsem mo
dlitbu umírajících jazykem hebrejským . .. Byl
jsem svědkem nevypsatelných scén. Kolik do
dobroty a účasti vlévají v lidská srdce okam
žiky společného utrpení! Viděl jsem na vlastní
oči, jak zraněný kozák svému „umírajícímu sou
sedu, maďarskému vojákovi, vtiskl na tvář po

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné Školya c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.
"Zdopisů polního kněze.

Vítr duje studený a velmi -oatrý. Vojsko
pochoduje beze slova, vážně. Opustilo právě zá
kopy, v nichž ztrávilo tři týdny. Vůdcové mění
posice. Mužetvo vítá s uspokojením, že ten jed
potvárný život v zákopech konečně vzal konec.
Zákopy vymáhaly na vojínech hodně sebezáporu,
ale přes to humor nevyvanul ani z těch pod
zemních skrýší. Hoši tam zažili mnoho příhod,
které je rozveselily. Právě si o tom vypravují.
»Jdeme-li pro vodu, proti sobě nestřílíme. Uká
žeme konvici a dáme tak znamení k zastavení
palby.« Zákopy jsou někde veliceblízko- proti
sobě, takže sokové velmi dobře se pozorují. U
prostřed mezi zákopy přátel a nepřátel se na
ohází studně. Ale jaké opatrnosti jest potřebí,
chce-li si někdo nabrati vody! »Ukazovali jsme

Ale my jsme také čaj měli«, dokládá jeden vojín
sebevědomě. Jiný vypravuje: »Vylezl jsem ze
zákopů, abych nakopal bramborů. Rusové začali
silně atříleti, jakmile mne apafřili. Ukryl jsem se
zase v té myší díře a kamarádi ze zákopů má
vali lopatkami, že všechny rány byly chybné.
Ze zákopů ruských křičíse číslo našebo regi
mentu.« — »Tedy jste se tam přece jenom ba
vili navzájeme,. pravím s úsměvem. — »Áno,

ale přese jenom. jsme radši, že: jeme odešli,
každý okamžik tam na našinde číhala smrt.e —
Ovšem, situace v zákopech není nejradostnější.
A vojáček nyní vesele piše v bezpečí domů,že
jest posud. zcela zdráv. Lehne na zem, na kolbu
položí kus papíru a již se hrnou pozdravy a
vzpomínky do domova, do milých Čech. Vždyt
jest pro okamžik klid: —-Dne'd.listopadu. Polní
kněz p. pl. 21.

u

Zprávy organisační
a spolkové.

Pro raněné vojny a sirotky zaslali Zomskému sva
zu katol. Orla v Hradci Králové: Odbočka Všeodboro
vého sdružení křesť. dělnictva Smíchov sbírku 113 K

denze a Katol. jednota v Třebechovicích (dp. Světel
ský) značné množství teplého prádla. Šlechetným dár
cům srdečné »Zaplať Pán Bůh!« Prosíme o další miló
dary.

Na vánoční dar katol. dělnictvu darovat Zemskému
svazu Orla a Všeodb. sdružení křesť. dělnictva v Hrad
ci Králové dp. katecheta V. dyurkovics 5 K místo věn

ce na rakev vdp. J. Kuřila.

Veškeré katolické
KALENDARE

na rok 1915
již na skladě.

12 kusů (i sdružené):
velkýchpoKi—... . 8—

„ » „6m .. » 16—
malých . „ 4—

Neobjednávejte kalendáře
přímo, nýbrž naším pro
střednictvím, neb použí

a váte týchž výhod.

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství v Hradci Král.,

Adalbortinum.

Církevní věstník.
Osobní. Jeho Exc. nejdp. biskup Dr. Josef Doubrava

zavítá do Hradce Králové k trvalému pobytu.
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Václav

Bartoš, farář ve Zdechovicích, za faráře do Vysokého
Újezda, Fr. Smetana, admin., za faráře v Bystrém, Ant.
Symon, admin., za faráře v Nasavrkách, Bedřich Hu
báček, kaplan na Lipnici, za faráře ve Sv. Kříži, P. Ro
muali Schweidler, O. S. B.. obdržel jurisdikci pro kon
vent Broumovský, Jan Medek, admin. ve Vřešťově, za
kaplana do Lužce, Jos. Šumšal, admin. ve Vys. Újezdě,
za admin. do Telecí, Jan Samec, kaplan v Čáslavi, za
admin. do Zdechovic. — V Pánu zesnuli pp.: Aug.
Žďárský (V Vul.), pens. farář dušejovský v Jičíně, ze
mřel 24. října (nar. 1849,vysv. 1872); Fr. Moravec, fa
rář v Borové u Přibyslavi, zemře! 16. listopadu (mar.
1838, vysv. 1866); Frant. Kuřil (V Vul.), b. notář, farář
v Kuklenách, zemřel 20. listopadu (nar. 1847, vysv. 1871).
-+ prázdněná místa: Zdechovice,fara patron.dr.
Otta rytíře Metalla a choti, od 1. listopadu; Vidochov,
fara patron. nábož. matice, od 8. listopadu“ (po druhé);
Borová u Přibyslavi, fara patron. Eduardiny kněžny
Kbevěnhiiller a hraběnky Festeticsové, od 19. listopadu;
Kukleny, fara patron. nábož. matice, od 2. listopadu.

Další příspěvky na Červený kříž a spolky pomocné
zaslaly bisk. konsistoři: Bisk. vik. úřad Vysokomýtský
z farností: Choceň 95.57 K. Chroustovice 60.11 K, Jen

šovice 10 K, Sv. Jiří 11g K, Knířov 50 K, Radhošť 20
K, Řepníky 20 K, Skoreniče 50 K, Vraclav 20 K. celkém
435 K 68 h; vik. úřad Hostinský z farnosti: Forst 145.60
K, Mladé Buky 50 K, Chotějovice 80.88 K,Javorník 40
K, Česká Brusnice 149.63 K, Hostinné 50 K, DoMí Oleš
nice 30.54 K, Čermná 3 K, Vlčice 30 K, celkem 578.85
K; Polenský vik. úřad z farnosti Smrčně 51.23.K; Čá
slavský vik. úřad z farností: Potěhy 20 K, Vlkaneč 36
K 30 h. Chotusice 29.07 K, Žehušice 16.37 K, Kluky 46
K, Turkovice 50 K. Míčov 105.30K, Čáslav 30 K; Golč.

Jeníkov 55 K, celkem 388 K 04h. :

Zprávy .
místní a z kraje.

Jub. měsiské dívčí lyceum a vyšší škola. pro. ženská
povolání hospodářská v Hradci Králové uspořádají v ú
terý dne 8. prosince o 3. hod. odpol. v besedním sále
školní akademii, jejíž výtěžek bude věnován sirotkům
po padlých vojínech a dětem strádajícím následky u
dálosti válečných. Dobrovolné příspěvky ve prospěch
tohoto humánního účetu přijímají se s díky. u pokladny.
Vstupné pro studentstvo 20 h.



dva“ "kodelonía"dsklamátárnl*"prodníeí pořádá
©.k- gymnasiům v refokláři bisk.Stud. semináře Borro

prosinceo 5. hod.odpol.ve prospěchsirotkůpo padlých
vojínech a dětí strádajících následky válečdých událo
sti. Ceny míst zůstavují se volné dobrefinnosti. Výtě
Jek odvede se České zemské komisi pro ochranu dítek

a péči o mládež, která jej obrátí k účeha'shora naznačenému.

Dětský - v Hradci Królové. Památný den na
stoupení Jeho Veličenstva. císaře a krále Františka Jo
Sela ']. na trůn oslaven bude na obecných a sĚšťan
ských skolách v Hradci Králové dne 2. prosince t. r.
službami Božími a případnou promluvou ku školní mlá
deži o 9. hod. dop. v chráma Páně sv. Ducha. O 10.
bod.. uspořádáno bude ve prospěch sirotků. po padlých
českých vojínech a dětí strádajících následky událostí
válečných biografické představení v Grandhotelu s vhod
ným programem pro mládež i dospělé. K žádosti České
zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež pro
vedou školní dítky týž den odpoledne po městě sbírku
příspěvků dům od domu pro nešťastné své druhy a
družky. Místní školní rada očekává, že dostane se vy
slaným dítkám všude vlídného přijetí a že každý podle
své možnosti přispěje ma'ým dárkem k účelu tak hu
mánalmu.

8%% rakouská válečná půjčka. Dle zpráv denních
listů upsáno bylo v úterý dne 24. t. m. v Rakousku 1400
máhoná korun a v Uhrách přes 500 miliamů koran. Do

ocHená výše půjčky jest jistě uspokojivou. Také Hradec
"Králové činně se účastnil upísování a možno dle sou
kromých odhadů počítati, že zde bylo psáno kolem
13% milionu korun. Upisování účastnily se jak široké
kruhy občanstva, tak i samosprávné korporace, fondy
a spolky. Mezi předními upisovateli jest Králohradecká

* spořitelna, která upsala sama přes půl milionu korun a
město Hradec Králové, jež upsalo 100.000 K. Přímým u
pisovacím místem v Hradci Králové byla filiálka Živ
nostenské banky, kde dostouply odevzdané přihlášky
skorem 1 milionu korun. Místní banka Záložní úvěrní
stav nemohla vzhledem k známým okolnostem „upiso
vání se zúčastniti, aby ale usnadnila svým vkladatelům
možnost upisování, zařídila u pobočného ústavu svého
Diskontní společnosti v Hradci Králové, aby správní
rada téže povolila lombardování vkladních knížek Zá
ložního úvěrního ústavu a reservovala k tomu účelu
částku 100.000 K, z nichž poskytovala by zálohy za saz
bu 6 proc. bez jakýchkoli vedlejších poplatků.

Žádoucí sanace. Každý lidumil musí si přáti vřele,
aby Záložní úvěrní ústav byl sanován bez operace
příliš bolestné. Docházejí nás četné dotazy, jak se to
stane. Alc jestliže neobjevily kouzelný proutek kruhy
ty, které až přímo plýtvaly slovy altruismu, ubezpeču
jice drobný lid, jak vysoko jej hospodářsky povznesou,
vyznáváme skromně, že tím méně sami dovedeme obje
viti čarovný lék pro situaci daleko kritičtější. Tolik
však podotýkáme, že v přední řadě jest zde. přirozeným
prostředkera svědomitost. Kdo jest co Zál. úv. ústavu
dlužen, nechť místo kritiky rychle platí. Nejedná se tu
jen o rozličné živnostenské závody, platí to i opodnicích
tiskových. které místo projevů soucitu a demokratické
starosti o vkladatele by nejlépe pomohly, kdyby tiše
a bez dlouhých řečí vyrovnaly své veliké účty. Kdo
sypai plnou hrstí kvítí na Cestu »kulturnímu
uvědemění« (a zvláště represemtantům toho osvětného
hnutí), zajisté rázně přesvědčí veřejnost, že tak ne
chtěl činiti na účet lidí méně uvědomětých. Kdo dovedl
udilsti steré hospodářské rady demokracii, zajisté aspoň
jedna věcnou radu si ponechal v zásobě sám pro sebe.
—. Malomocné stesky a kritiky jsou nejméně schopný
mi pemocníky těch vážných mužů. kteří se 0 sanaci
starají horlivě, obětavě a upřímně. Má-li ústav vyplá
ceti, ať každý vyplní dle možnosti co nejdříve svou

povinnost k němu. Takémnohý kritik by nejlépeučinil,
kdyby kupoval své potřeby raději u závodů, ktěré ve
šly v činnost právě podporou Zál. úv. ústavu, než jin
de. Ať dojde k'svépomoci opravdu praktické!

K prohlídce domobranců. Zatím konstatujeme, že
11. prosimce předvedou domobrance obce: Bělč, Blešno,

. Březhrad, Bříza, Bukovina, Černilov, Číbuz. Čistoves,
* Divec, Chlum a Jeníkovice. — Dne 12. prosince: Nový

Hradec: Králové,městoHradecKrálovédomácídomo
brance. v letech 1890 až včetně 1880 narozené. — Dne
13. prosince: Město Hra Králové ostatní domácí nar.
v letech 1851 až 1878, cizí domobrance nar. v le
tech 1890 až včetně 1883. — Dne 14. prosince: Město
Hradec Králové cizí domobrance, mar. v letech 1884 až
včetně 1878, pak obce: Krásnice, Krňovice, Lhota Malšo
vá, Libnikovice, Librantice, Lípa a Lochenice. — Dne
15. prosince: Kukleny a Malšovice. 7

Výplaty válečné. Na vyživovacích přispěvcích pro
příslušníky osob, k činné službě povolaných, bylo vy
placeno c. k. berním úřadem v Hradci Králové a Necha
nicích v měsíci srpnu 102.396 K 69 h, září 189.652 K 75
h, říjnu 255.378 K58 h, od 1. do 15. listopadu 109.961 K
34 h, celkem tedy od 1. srpna do 15. listopadu 657.389
K 36 h. — Za koněv letošat mobilisaci odvedené bylo
dle odhadní ceny vyplaceno 811.690K. Za povozy s koň
mi 22% K.

král. České vyslovilo poštovnímu podůředníku p. Fr.
Vyšanskému v Hradci Králové při jeho odchodu na
trvalý odpočinek za jeho dlouholetou věrnou a poctivou

službu a neochvějné loyální smýšlení své diky. a plnéuznání.
Už zase má někdo přebytek peněz k rozesílání po

věrečných modřitbiček katofkům. Šablona stará: »Kdo

| Brobárží,musé po Bánávědy jadecjedenople mepsatísslati.Je totstazámodlitbu,©které st v „araoslemě
praví. Kdo tak neačihí, nemá štěstí. — Zalím
toliky nebude mítf 'štěští podvodník, ktorý se
hlapovati katolický lid, protože právě tisk náš
varuje před takovým balamucemím. Nejlépe poslat ta
kového jasauvidce hnež expresním vlakem do Jesusale
ma'a popřátmutampéddohledemžalářníkaaspeň rok
ke studiu, zda 6e'tam spousta nejrůznějších pověreč
ných modlitbiček vyrojila opravdu.

Seznam conu na týdemíám trhw v Hradci Králevé
dne 21. listopadu 1914. 1 i: pšenice K-29.20 až 3360,
žita .25.70 až 26.80, ječmene 17.— až 18.—, ovsa 9.20až.

i
až 86.—, jabel 42.— až 46.-, krup 36.— až 56.—, brana

borů 540 až 6—,jetel: semínka červ, 184.—až 210.—.
máky 44.— až 46—, lněného samene. já —,cíbule 18.—,

15.50; t kg: másla 2.40 až 2.80, vepř. sáďa 240.až 2.50,
tvarohu 0.32 až 0.44; 1 vejce 0.8 až 0.12; 1 kopa: zelí
16.—, kapusty 240, drobné zeleníhy 0.40:až I.—; 1 py
tel mrkre Z

Nakýdemuě. a obllaí trů' y FHmdciKrálové dne21.
listopadu konaný přivezeno bylo: hl: pšemice 16, žita
106, ječnrene 1M, ovsa 135, čočky I, jetel. semínka 179,
máku 15, brambor 144, cibule 17, jablek 31; kop:-ze'í 31,
kapusty 94 drebné zeleniny 179; mrkve 51pytiů; pod
svinčat 434 Kusy.

Kuklemy. V pátek dne 20. listopadu o: 3. hod. odpol
rozžehnal se s tímto světem u věku 67 let, raněn mrtvi
cí, vdp. Fr. Kuřil, bisk. notář a farář v Kuklenách. Na
rodil se v Lužci 23. prosince 1847, studoval gymnasium
a bohosloví v Hradci Králové, kdež vysvěcen byl na
kněze 23. července 1871. Působil jako kaplan v Poličce,
Vys. Mýtě a Chrudimi, a jako farář v Rohozné, Chotě
šicích a Kuklenách. Všude pro svoji milou povahu, věr
né plnění povinnosti, společenský takt a hudební vzdě
lání byl ctěn a vážen. Právě nyní uvedena jest jeho
skladba jakc úvodní sbor akademie gymnasijní v Hradci
Králové ke dni 2. prosince t. r. Pohřeb jeho dokázal,
žé těšil se vážnosti a úctě. Obřady v domě vykonal a
slavné rekviem celebroval spolužák v Pánu zesnulého,
vsdp. kanovník kanciéř František Kerner. V kostele do
jemně promluvil dp. kaplan z Pouchova Jan Havelka.
Průvol nz Hřbitov předsevza! vdp. Alois. Soukup, bísk.
vikář, který nad hrobem v srdečné řeči rozloučil se
s drahým zesnulým. Ze spolužáků vedle imenovaného p.
kancléře síčestnili se pohřbu ještě vdpp. Ant. Svoboda,
farař v. v. w Novém Městě n. M. a Ladislav Klouček,
bisk. notář a farář v Dolní Olešnici. Pak přítomní byli
vdpo. duchovní z Hradce Králové i ze vzdálených míst,
počtem i s domácími duchovními 29, sl.. zastupitelstva,
školy: hospodářská, měšťanská i všechny obecné se sl.
sbory učitelskými a sl. zpěvácké spolky »Vlastimil« a
»Libuše“ s praporem, kteréž i zapěly dojemné sbory.
Kéž dopřeje Bůh drahému zesnulému, který již od své
ho mládí krásným hlasem svým Jej velebit, aby i na
věčnosti aslavoval Jej velebným »Hosanma«!

Střebeš. Jak se zdá, dělá zvoník ve Střebší pasivní
resistenci. Již dlouhý čas se tam nezvení A přec roz
hodovaly by v té věci dvě tři korunky. Zvoník, ačkoliv
bydlí v úplné blízkosti zvonice, nechce avonění obstará
vati, vymlouvaje se. že byl-li ostatním obecním zřízen

Podpisová akce, podniknutá z impulsu několika obča
nů proti pasivní resistenci, snad povede k-cíli.

Týniště. V době válečné, v době vzpomínek na milé
vzdálené bojující, těší se dobří křesťané ze slohové 0
pravy vnitřku našeho farního chrámu Páně. Duší krásné
a zasloužite myšlenky a práce jest náš vdp. farář K.
Dvořák, který dbá, aby vše bylo slohově a nadmíru
pečlivě provedeno. Za odborné porady a dohledu p. ar
chitekta konservátora Dvořáka provedena malba koste
la a oprava oltářů a kazatelny. Viiiťřnístavba kostela,
linak beze vší architektury a profilů. zdi se dřevěným
stropem rákosovým, byly okrášleny malbou jednoduše
v tónech provedenou s několika malovanými polemí,
vztahujícími se k obřadům církevním. Zvláště uměle
provedena skupina v pozadí lodi druhé nad obloukem,
andělé, nesoucí Beránka Božího. Celi malba v době,
kdy moderna vnucuje se do všeho, je též v duchu doby
novější provedena, ale vělice srozumitelně, tak že ne
uráží a dobře splývá s uměním křesťanským. Malbu
provedl kostelní dekorativní malíř p. O. Novotný z Par
dubic. S nemalou pečlivostí a odbornou zmalostí pro
vádí opravy oltářů a kazatelny p. Fr. Antušek, pozlaco
vač z Jaroměře. Práce restaurační na hlavním oltáři
sv. Mikuláše a kazatelně jsou a budou vždy sloužiti za
"vzor, lak se správně staré památky restaurovatí mají.
Pečlivě staré věci rozebrány, vyspraveny a Impregno
vány proti červotoči a dalšímu rozpadání. Staré mra
mory omytv a pečlivě lazurou oživeny. Tu shledáno,
jak v starých dobách uměle prováděny byty podobné
práce a tyto je povinnost zachovati. Staré zlacení pou
ze čistěno a jen otlučená místa vyspravena. Nyní vše
působí, Jako by vše bylo znovu zlaceno. Podobně prove
dena i restaurace renaisanční kazatelny. Přitaření přejí,
aby Pán Bůh dlouho zachoval vdp. faráře při dobré,
ušlechtilé snaze: okrašlovati důstojně farní chrám Páně
a popřál mu Spokojenosti a zdraví.

| provedená socha sv. Jana Nep., patrona diecése naší,
" na schodišti k sakristii u děk. chrámu Páně sv. Barto
'"Joměje.Sochu daroval vážený podporovatel starých pa
mátek, c. k. prof. Jos. Sakař. Socha jest uměleckou ko
pií staré práce barokní, kterou provedl akad. sochař
M. Baše.

Hořice. [ do našeho okresu našli cestu uprchlíci.

Kysimalézáse tu am450osob polskýchrodi, jež jsou
půnými návštěvníky chrámu Páaš. Okr. nerocníce; ho
stí150 lebčeji. faněných a še postaráno, kdybyse obje
vilanutnost, | jímémístnosti jako lazasetyupraviti Je
však wsoncí prosbou k Bohu nás všech, aby toho tšeba
nebylo a aby s vánočaí dobou pokoje a míru sResl se
na svět.aspoň paprsek mírové naděje. Jako všude jia
de, i v našem městě napravena celá řada t zv. divokých
manželstvé a tyta dny vykonán v děkanském kostele
sňatek. pomocí zástupce vojína, dlícího tou dobou u c.
a k. námořní služby vojenské v Pole. Vážná doba
zrcadlí se owšem | v životě lečenském silným odrřa
aem. Několik. zdejších občanů ghdlov bojí, jiní byli zra
nění Snaha zlomyslníků, učiniti za evrogské válečné
vzplanutí zodpovědnou cirkev a její kněžstvo, přece jen
Pohořela. Vždyť nebyloaní možno, aby lid náš byl tak
maivním a neprohlédl, že je to jen jeden z útoků se
Strzny nepřátel katolicismu. Zádušní služby Boží slavaě
konány za přítomnosti úřadův a vojínů. raněných i dil
cích na dovolené.

Čáslav. Cholerové baráky, které mělybýti.
postaveny v našem městě spolu s budovami karantenní
stanice, po rozhodnutí příslušných úřadů přeneseny

budou jinam. Město naše uznáno bylo za nevhodné pro
nedostatek zvláště. zdravé, pitné vody. Městská rada,
ač někteří její členesvé chovali se při této otázce značně
pasivně. vystoupila emergicky na ochranu zájmů ob
čanských a také se: jí podařilo s vhodnými činšteli pře
svědčiti povolaná místa o nevhodnosti Čáslavě jako in

' fektní stanice. Za to ve zvýšené míře pečováno bude ©
vojny raněné, pro něž připraveny jsou mimo budovy
vojenským účelům sloužící budovy dívčích škol, soko
lovny, okr. chorobimce a státních úřadů. k nímž při
brány mohou býti i sály dvou hostinců. Se zažizová
ninr těchto ochotně nabídnutých místností bylo již za
počato. Jak svědčí všecky přípravy, bude zařízení vy

| hovevati všem požadavkům. Také již transporty raněných jsou ohlášeny. — Vysoká návštěva. Vzne
šenéhu hosta vítala dne 17. listopadu Čáslav ve svých
zdech. J. Výsost p. arcivévoda František Salvator při
byl na inspekční cestě po českých lazaretech ř ďo mě
sta msšeho, aby ušiní přehlídku připravených lazaretů
p:0oraněné příslušníky naší armády. Provázen svojí su
itou, jakož i zástupci zeměpanských úřadů, města a od
bočky Červ. kříže, prošel jednotlivé hlavní budovy a
navštívil ošetřované raněné vojíny, pro každého maje
slova uznání. potěchy a povzbuzení. Po vykonané in
spekci opustil město, zanechávaje u všech, kdož měli
příležitost s ním přijíti do styku, hluboký dojem vzác
né ušlechtilosti a dobrotivosti. — Spolek pro pod
poru chudých studujících vydal právě vý
rožií svou zprávu, ze které patrno jest, jak důležitou
dobrnčinnou institucí jest pro c. k. vyšší gymrmasiumčá
slavské. Z bibliotéky chudých Záků půjčil v uplynulém
roce 85 žákům 507 knih. 30 žákům uděloval obědy, za
něž vydal 922 K 86 h. Zvláště chudým a potřebným
žákům poskytl příspěvky na poučné vycházky a VÝ
lety a z madace řeď. Jos. Nováka udělil 2 žákům mimo
řádné podpory. Členů zakládajících měl 17, přisptvají
cícft 39 a značnou řadu dobrodinců, kteří jednak peně
žitými dary. jednak poskytováním obědů zdarma imten
ce spolku podporovali. Výroční zpráva uvádí všecky ty
to dobrodince jménem. děkojíc všem upřímným: »Za
plať Bůh!« za jejich šlechetnost. Lze doufati, že i letos,
byť poměry značně se přitížily, dojde spolek všestran
né podpory. Valná hromada konati se bude dne 8. pro
since o 2. hod. oďp. ve sborovně c. k. gymnasia. —
Kostelní zloděj navštívil znova děkanský chrám
Páně minulého týdne v době polední. Jako několikráte
přeď tim, upoutaly pozomost jeho opět pokladničky u

rčené pro milodary. Nejprve špicí svícnu, pak asi dlá
tem zkomšeř se do nich dostati, což se mu konečně po
dařilo, když pevné nýty, jimiž víčka jsou připevněna,
přetrhal. Lup se rm však velký nezdařil, pokladničky

| byly den před tím vybrány. Způsob vyloupení ukazuje
na téhož pachatele, jenž asi daleko od města našeho
nebude.

Náchoa. V září t. r: působením c. k. okr. hejtmana
p. Boh. Buyerle a za součinmosti okresních starostů p.
JUDra J. Čížka a p. Ladislava, rytíře Bartoně z Dobe
pína ustavio se u nás pomocné sdružení »Okresní:po
mocná komise pro politický okres Náchodský«, jež za
přispění místních pomocných komisí upřímně se snaží,
aby těžké důsledky „války ma obyvatelstvo okresu co
nejméně dolehty. © Pomocná komise, k jejímuž užitku
byla nákladem hejtmanství a okresních výborů Náchod

ského a Českoskalického vydána instruktivníbrožurka
»Pomocná akce v politickém okresu Náchodském«, pra
cuje v 8 sekcích, jichž správou jsou pověření vynika

šicí představitelé veřejného života na Náchodsku. Vele
důležitý chudinský referát jest vložen v ruce vdp. J.
Musila. děkana náchodského, a bude zajisté povinností
všech našich stoupenců, aby v upřímné součinnosti s
ostatními čimitel aktivně pomocné akce se účastnili.
Jak se dovidámé, organisuje náchodské okr. hejtmanství
rozsáhlou akci nadílkovou a má v programu | utvoření
místních chudinských fondů, které by přispěly ve chvíli
nejtěžšího strádání účinnou pomocí lidemnuzným. Schů
ze okresního chudinského odboru náchodského, v němž.
pracuje vedle vdp. děkana Musila i profesor reálného
gymnasia náchodského P. Jan N. Šandera, měla 30. říj
na velmi pěkný průběh a nabádavé náměty z ní byly v
těchto dnech rozeslány všem větším obcím na Náchod
sku. S důvěrou ve zdar voláme všechny lidi dobré vůle
ku prácí. U duchovenstva ji předpokládáme, doufajíce,
že tradice šlechetného lidumila a vlastence, děkana ná
chodského P. Jos. Regnera (1794—1852), ještě dnes v
našem kléru žiji!
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zezvnčelse ka ke poutníhochrámaPáně,
zvěstuje, že se s dámi oa vždyrozlončil milý a dobrý
náš katechetadp. Josel Kohout.Nebylmezinámidlouho,
„ale svojí zvlášť mírnou a kanciliantní povahou naklo
nil si všecky ty, s nimiž kdy přiše) do styku ať úřední

ho! ať. přátelského neb obecně společenského. Pohřeb

(zástupu věřícího lidu. Z kněží přítomní byli vysoce dů
stojný pán Antonín Schreiber, bisk. vikát ze Žlebů, kte
rý ochotně a obětavě sloužil slavné Rekviem a vedl

„celý kondukt; jemu v Prvé řadě patři dík a apřímné:
„Zap'ať Báb! Dále vdp. Joseí Kořínek, farář z Habrů,
vdp. Vilém Kejzlar, bisk. vík. sekretář a farář ve Vílí
mově, vdp. farář Pospíšil, nyní pensista ve Vilímově,
dále dp. katechetové: Josef Špáta z Čáslavě, Karel Blá
ha z Ronova n. D., Stanislav Pospíšil z Čáslavě a Karel

„Jirka z Habrů; pak dp. Martin Klouda, kpalan z Ro
nova n. D. a domácí vdp. děkan Augustin Turek s kap
lanem dp. Černým. Po zádušních službách Božích vy
stoupil místní duchovní správce na kazatelnu a slovy

-upřímnými vylíčil krátce běh života zesnulého, který
byl velmi trpký. Zesnulý narodil se dne 13. března 1870
v Příbrami. Otec, který ještě jest živ, jsa stár 75 roků,
byl horníkem, takže mohl velmi skrovně syna studenta
podporovatj na studiích. Z té příčiny musel mladý stu
dent dávati hodiny a od té chvíle datuje se zákeřná
nemoc tak předčasně zesnulého. Po „vysvěcení byl na
několika místech kaplanem, pak katechetou na Kladně,
poté v Uhlířských Janovicích a posléze v Golč. Jeníko
vě. Vdp. řečník promlouvá vzletně na slova: »Zesnulý
kříž trpělivě nesl, kříž hlásal a miloval.« Slova kazate
lova zanechala v srdcích posluchačů nejlepší dojem.
Jistě kazatel řekl pravdu, když hlásal, že zesnulý byl
knězem hodným, horlivým ve škole i ve zpovědnici. Za
chováme jistě dobrou upomínku na zesnulého kněze.
který tak taktně a láskyplně choval se ke každému. Z
té příčiny patří nelíčený dik vdp. řečníku za nadšená,
z přesvědčení vycházející slova. V patronátní lavici vi
děli jsme syna vysocectěného pana patrona. zdejšího
chrámu Páně p. Mildnera. Dále dostavil se vletp. ško'ní
inspektor J. Klika, aby poslední poctu vzdal učiteli své
ho okresu; jemu rovněž děkujeme. Taktéž děkujeme P.
řediteli chóru a učiteli Maximovičovi. který se ct. sbo
rein učitelským zapěl velmi krásné skladby. — Loučí
me se s Tebou, drahý a milý náš druhu. volajíce: Od
počívej v pokoji!

Sv. Michal v Chrudimi. V poslední době odkryty

byly krásné umělecké fresky v presbyteři starohřbi
tovního kostelíka sv. Michala v Chrudimi. Malby tyto
provedeny byly v době sedmnáctého století za děkana
Hataše a prováděl je, malíř Samuel Gindter, který
mnoho uměleckých věcí v Chrudimi provedl a které se
na naše doby zachovaly. Fresky budou peč'ivě fixirová
ny a bez oprav zachovány.

Hoření Štěpanlce. V předhoří Krkonoš na úpatí hory
Žalého jest nyní smutno. Šel-li jsi dříve mimo zdejší dře
věné, ale úhledné chaloupky, ozýval se ti v ústrety
veselý klepot tkalcovských stavů, provázený často zpě
vem. Za války balkánské ozýval se tišeji a nynější kri
si textilního průmyslu zmlk] téměř docela. Toto umiknutí
tkale. stavů znamená nedostatek, ba nouzi pro přečet
né zdejší rodiny. Dokud nenapadl sníh, přece nějak na
živobytí se sehnalo, nyní však konec výdělku! Nepatr
né úspory při nynější drahotě rych:e ztráveny a ubohá
tvář bídy zjevuje se ve zdejších chatách zvláště tam.
kde jest četnější rodina. Jak smutno takovému ptičinli
vému otci, jako jest na: př. Čeněk Kubát, když patří na
svých deset ještě nedospělých dítek a nemá, zač by jim
pokrm a oděv zaopatřil! Dokud stavy v jeho světničce
byty v činnosti, šlo to při skronmosti; nyní, když umik
ly a jiné práce není, jistě slzy -bolesti při pohledu na
strádající milou rodinu derou se mu do očí. Pro tyto
trpící prosí za sebe menší dar farní úřad v Hor. Štěpa
nicích, p. Jišermnice.

Jilemnicko. Dle úředního listu c. k. okr. hejtmanství
v Jilemnici ze dne 15. listopadu 1914 č. 11 daroval vdp.
bisk. notář a farář ve Mříčné Jan Albert Vaněk ve pro
spěch zraněných vojínů notářský prsten, 2 manžetové
zlaté knoflíky a stříbrné hodinky se zlatým řetízkem.

Dodávka nepoživatelných komisárků. Dne 24. t. m.
stál v Kutné Hoře před čtyřčlenným senátem obchodník

„obilín: Gustav Mandelík, 4óletý, mojžíšského nábožen
ství. Byl obviněn ze zločinu falšování potravin a pro
přečin dle $ 4. zákona o vojenských dodávkách. Žaloba

mu kladla za vinu, že dodal do Čáslavě 700 komisárků,
které byly prohlášeny za nebezpečně zdraví. Obžalova
ný se hájšH,že vědomě chléb nefalšoval. Svěřil pečení
svému personálu a vojínům. V průvodním řízení zjiště
no, že Mandelik dodal již první zásilku špatnou. která
přes to byla přijata. Když se to však opakovalo, bylo
pečivo zasláno dodavateli na fůře zpět, pokud se dalo
jmezi vojáky sehnati. Obžalovaný však vrácený chléb
neuznával za svůj. ale uznat, že k lidskému požívání
způsobilým není, pročež jej prť — dal sežrati prasatům
a drůbeži. Pekař Lukeš z Kolima potvrdil, že prohlédl
komisárek obžalovanému vrácený; přesvěděři se prý.
že jest to chléb od obžalovaného, podle toho, že nebyl

| žádnou značkou opatřen; když komisárek okusil, pře
svědčil se, že jest mazlavý, hořký a trpký a že se k lid
skému požívání nehoďí.Znalcí mediciny prohlásili, že
takový komisárek vyvolává katary, záněty sliznic ža
ludku a střev. Po výslechu četných svědků byl Mandelík

sspraštěn obžaloby pro zločin falšování potravin a pro
přečin zákona dodávkověho. Senát nenabyl přesvědčení,
že by byl Mandelik dodal nezdravý chléb vědomě. Za
to však obžalovaný uznán vinen přestupkem $ 14. odst.
2 záknna n fdlénvání potravin že z neopatrnosti dával

do obchodu zkažený chléb; odlouzen do vězení na 14
dní s dvěma posty a kromě toho k pokutě 200 K v pří
padu nedobytnosti k dalšímuvězení na 10 dní. ©

Válka v malém. Dnes se napodobí všechno, j vál

ka: Zatím, co naše vojsko dlí na bojišti, školníuládež
napodobí válku v menších rozměrech. Tak na Novém
Hradci Králové nad továrnou páně Petrofovou (na voj.

se již z mladí připravovali na vojenskou komandýrku.
Scházejí se tam hoši z Hradce Králové, Nového Hrad
ce, Malšovic a Hrázky, ozbrojují se šavlemi, dýkami,
tornami (šálky majíce matornách), někteří mají do
konce skutečné vojenské čepice, někdo i bluzu volen
skou. Volí si šarže od svobodníka postupně nahoru k
jenerálovi. Prim v komandu maji hradečtí hoši. A to
komando! Fakticky vojenské! »Bajonet auf!« »Rechts
um!. © »Pepíku Jarošů, nerozumíš, co jsem povídal?

Už jsem to kolikrát opakoval!« Pořádají
také válečné tažení proti nepříteli. Vůdcové se před
tažením scházejí k poradám. Některá taková tažení ne
sou na sobě ráz uličnictví. Bojují na př. tí hoší tak u
přímně. že se onehdy stloukli až do krve, tak že musil
býti jeden z nich ošetřen lékařem. Stejně tak uličnícky
ženou útokem ma klidně po silnici jdoucího chodce, ka
mením házejíce. Laskavé upozornění, aby se hoši ve
svých hrách mírnili, provází se obyčejně výsměchem
nebo nějakou hrubosti, v čemž jsou podporování a 0
mlouvání rodiči, že prý si hrají jenom na vojáky.

Pro pobožnosti
vdoběválky!
Nakladatelství „Tisk. družstva sv. Jana N.“
v Hradci Král. vydalo právě v těchto dnech
tiskem Biskupské tiskárny časovou příručku:

Fr. Komárek:
Rozjímání sv. růžence

radostného, bolestného
a slavného v přítomné

době válečné.

Hodí se pro pobožnosti společné i soukromé.
Cena jednotlivého výtisku o%20 stranách,
v obálce obnáší 18 hal., při odběru nejméně
50 výt. po 16 hal., při odběru nejméně 100
výt. po 14 hal. Odporučujeme vřele všem.
Objednávky obratem vyřizuje „Družst. knih
kupectví, Hradec Králové.“ | Adalbertinum.

—

Různé zprávy.
Časová novinka»Rozjímání sv. růžence...

v přítomné době válečné« z péra dp. Fr. Ko
márka. katechety ve Vamberku, byla přijata velmi sym
paticky. Odporučujeme ji důst. správám duchovním i
dpp. katechetům, jakož i katol. rodinám co nejvřeleji.
Bližší viz v insertu.

Usvědčení pomlavači. Kněž Fr. Navráti., tišnovský
jednatel Ústředí Raifeisenek, byl od soc. demokratů 0
sočen, že skupováním množství bramborů škodí jednot
livým konsumentům. Tento lidumil však odrazil útoky
zavilých pomluvačů jasnými fakty. Ale zjednal si po
koj? Nikoli — lidé, kteří by měli nyní plnou parou pra
covati proti Jichvářům skutečným. odskočili na oka
mžik jen proto, aby si promyslili nový zákeřný přepad.
Navrátil jim znovu odpovídá: »Rovnosti« se slušně táži,
komu jsem co dlužen. | Připomínám, že v zásobovací
státní akci ani »Družstva hospodářská“ ani kdo jiný
nevyplácel hotovými — a lidé dobré vůle vědí proč.
— Na moji nabídku před měsícem učiněnou v »Obraně«,
že vyplatím hotově 200 K. kdo mi dokáže, že jsem sku
poval brambory — dosud se nikdo ani nepřihlásil. —
Peníze pro okamžitou potřebu jsem vypůjčil od pana
Spitze a vice dvakrát po dvou tisících. Že by byl p.
Spitz jednal lichvářsky. tomu se jako katolický kněz
musím postaviti na odpor, protože mi je zapůjčil beze
vši stvrzenky a bez zisku a druhého dne je vždy ob- ;
držel. V tom nevidím žádné Hichvy. — Dnes je p. Spitz
lichvářem 'idem, kterým zachraňoval volbu v prvním
sboru tišnovském. K tomu přece by neměla tišnovská :
elita pokroková mlčeti! Či stydí se za toho, kdo stojí
za útoky v »Rovnosti« na mne činěnými? Děkuji »Rov
nosti“ za uznání, že platím za oves slušné ceny. Dobře
to tschovám, protože po čase je »Rovnost« s to napsati, i

že jsem rolníky okrádal malými cenami. O tom, že jsem |
se učinil nemožným, anebo, že jsem možným, nebude
prozatim rozhodovati lecjaký člověk. — Prosim »Rov

nost«, aby vzala na vědomí, že cena ovsa o tišnovském |
trhu posledním byla 21.25 K až 22 K, a já v Březí
všechen oves koupil za 20.50 K.. — Proč jen soc. de
mokratům tolik právě záleží jen na tom knězi? |

Bývalí chovanci miadoboleslavského :konviktu na
božlšti. Mysl jejich zalétá i z válečného pole do útul
ných místností konviktu, kde tak rádi pobývali. Kandidát ;
inženýrství Dolenský napsal: »Zatím, co skládám tento



dopis, brousí mi voják bajonet. Jaký je ruch a spěchv
naší světnici! . . . Přišel totiž v noci telegrafický roz
kaz připraviti se k odjezdu ... A Vzpomínám sl, slo
vutný pane řediteli, jak jste nám v teplé třídě vykládal,
které jsou to věci,. jichž nejvíc voják potřebuje, aby
byl klidný a chrabrý v boji: důvěru v Boha a vru v
nesmrtelnou duši. Mnoho dal jste nám, vekní mnoho, a
ještě žádáme: vzpomeňte si na nás s Otčenáškeml« —
Inženýr V. Anděl dopsat: »V poslední chvílř na Vás
vzpomínám a ruku na rozloučenou tisknu: ať zkvétá
konvikt!« Dobrovolník Fr. Jiřímský sděloval: »Jednoro

Vděčně si vzpomínáme.. Praporčík Jar. Tobek psal ve

tím, dařili cigaretami a hostili jídlem a piti.: Inženýr
Hammer: »Spím na slámě, ale člověk zvykne všemu.
Často si vzpomínám na Vás a na ty blahé časy v kon
viktě.: — Ze všech četných dopisů vane láska k vlasti,
vděčnost k rodičům a dobrodimcům, důvěra v Boha.
Chovanci stali se opravdu charaktery, jejich zmužilá
rozhodnost obstála ve zkoušce velice vážné skvěle.

Tajná akce zednářů v Italll. Za ministra Zanardelli
byl spisovatel Abba profesorem v Brescii. Hlásil se za
profesora universitního, leč odmítnut. »že nemá vě
deckých titulů« k tomu. Dobře — zákon kázal. A druzí
— zapsaní k zednářstvu — mají ten »titul«. Školství v
Italii je v rukou zednářských, a podle toho také spra
vedinost a pokrok italského Skolství vypadá! Poslanec
Gallenga ve sněmovně veřejně si stěžoval, jak »zednář
stvo tíží život italský, bilanci spravedlnosti, školství i
vojenství svým antikonstitučním rázem«! Ve školství
vládne již od doby ministra Nasiho, jehož činy musily
býti soudně stihány a potrestány. A když Nasi ztratil
mandát, rozeslal Ferrari, velmistr Velkého Orientu, Cir
kulář, v němž velebit »zásluhy Nasiho o zednářstvo a
jeho demokratické smýšlení«. Po Nasim rovněž ministr
Rava byl v čilém styku s hlavami lóží. Radikál mi
nistr | Credaro je členem lóže Propaganda, jeho státní
podsekretář Vicini je rovněž bratrem lóže! Pokud levi
ce ve sněmovně nebyla u vesla, byly sekce zjevem
mravního znovuzrození učitelských tříd. Ale již od prv
ních let převahy levice zednářstvo vedlo ponenáhlu ru
ce ministrů vyďťování, bacillus massonicus dostal se i
do sekcí Sdružení. Známý protikatolický státník italský
Francisko Crispi označil zednářské cesty a cíle v do
pise svém roku 1894 A. Lemmimu, v němž píše: +| ty
jsi upadl do víru mých protivníků. Dáváte sílu nepřáte
lům vlasti. Anarchisté mají napsáno na praporu svém:

Já volám všechny poctivce,

všechny, kteří chtějí zachrániti společnost před hrozi
cími nebezpečenstvími a píši na prapor svůj: S Bohem a
s králem pro vlast! Tato formule je důsledkem logickým
z oné Mazziniho po plebiscitu 21. října 1860. Proti to
muto volání na poplach vy povstáváte, předpokládajíce
politické reakce a nový svět oproti Vymoženostem svo
body, jíž nebude a nemůže nikdo více hájiti než já. Vy
svým chováním, odlučujíce se ode mne, podporujete

Lituji toho

velice, ale půjdu svou cestou.« A tato anarchie zednář
ská zmocnila se v Italii školství, tepny to národa. Jaká
krev pak proudí ve vyškolených anarchistech zednář
ských, jaká krev proudí v organismu italském, když
byl živen anarchistickými bacily zednářskými a jimi
odkojen? :

Markýza de Pompadour o životě při dvoru francouz
ském. Umění politiky jest oklamávati a zaihávati na ú
čet dobra státu; zdá se mi, že toto umění není nesnad
né. Řeknu vám pošetilost: představuji si Často, že krás
ná žena uživí více ducha a hluboké politiky ke své
toaletě, nežli lze toho malézti ve všech evropských ka
binetech, neboť umění lbiti se jest ještě daleko ne
snadnější než umění oklamávati. — Chápu více a více,

a do

mýšlim se že štolba jest mnohem šťastnějším než jeho

okamžiků příjemných od té doby, co jsem zde (u dvora
francouzského). Všechen svět snaží se zalíbiti se mně
a skoro všechen svět se mně nelfbi; nejjiskřivější kon

versace působí mně migrénu; zjvám uprostřed hostin
a cítím bez ustání, že není naprosto nějakého dobra
v marnivostí. Postavení mé jest vebmi nešťastné! Ne
mohu poznati svých přátel ani svých nepřátel, neboť
zachovávají tytéž zevnější ohledy, tutéž uhlazenost a

pochlebný! (Lettres de madame la marguise de Pom
padour-. Lourdes 1772.) — Proč však panovačná milost
nice králova z toho života neprchla? Proč netrávila svá
starší léta v soukromí, užívajíc pohodlně svého obrov

ského jmění? Sama při dvoře k nápravě nepracovala;
pohrdajíc svým okolím, vystavovala nepěkné vysvědče
ní sama -sobě. Natropila mnoho zla, ale vládu z rukou

Všalicos. Dle dánských listů čímí japonské ztráty
před Cingtau 10.000 mužů. — 45.000 zajatých Rusů u
místěno bude v táboře zajatců v Mladé u Nových Be
nátek. - - Nařízení o zakázaném vývozu uzených a na
solených slanečků z anglického města Yarmouthu vy
volalo v témž městě veliké vzrušení, poněvadž je oba
va před velkou bídou v zimě. — Odvody v Irsku nará

žejí nastále „větší odpor obyvatelstva. Mezi lidem roz
hozeny jsou letáky, aby Irové svrhli se sebe jho an
glické. — Francouzská vláda rozhodla se povotati do

vě buduje se v Novém Světě u Olomouce nákladem přes
1 milion korun. — Mezi ruskými zajatci z bojů u Stolup
jan nacházejí se také Japonci jako dělostřelci, kteří ob
sluhovali ruská děla. — Ve vídeňské městské radě bylo

usneseno darovati každému vojínovi 2. armádního sbo
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ru na Vánoce doutníky, suchary a vánoční pohlednici.
Dary tyto v ceně 112000 Kpřipraveny jsou ve 320
bedzách k dopravě. — Anglické ztráty na francouz
ském bojišti do 31. října činily asl 57.000 mužů. — Ve
Mtelé holandských válečných lodi, torpédových čhmá
a Jiných námořních plavidel mají uloženo zničiti buď

ručniční neb dělostřeleckou palbou plovoucí miny, kde
koliv na ně přijdou. — Válečné výlohy francouzské do
stoupily již výše 3 miliard franků. — Vrchní velitel in
dického vojska (jež také bojuje ve Francii) torá Roberts
zemřel. — V Olomouci zemřelý rgda zem. soudu F.
Brdek odkázal Matici Školskév Olomouci na 100.000
K. — V Anglii připravují zvýšení daně z-příjmu o 100

proc., aby uhraditi vydání s válkou spojená. — Sultán.
nařídil. aby rakouská a německá vítězství ohlašována
byla ve všech mešitách mohamedánských. — Edison
sestrojil prý přístroj, pomocí jehož mohou podmořské
čluny setrvati pod vodou po celý měsíc, aniž by musely
obnovovati vzduch; aparát vyrábí si totiž kyslík z
mořské vody sám. — Asauith prohlásli v dolní sněmov
ně, že válka stojí "Anglii denně milion liber čili 24 mil.
korun. —- Státní správa použila plné moci k vymáhání

uhlf, dané jí císař. nařízením, a předepsak ostravsko
karvínským dolům dodávku 67.000 tun uhlí pro záso
bení Vídně a městsképlynárny. —

— Dne 21. listopadu oslavil
sv. Otec své šedesátimy. — Vdova po býv. místodrži
tell král. Českého hraběnka ©Marie Coudenhoveová
vstoupila do řádu Benediktlnek u sv. Gabriela na Smí
chově. —-Srbské úřady pokoušejí se rolníky, přicháze

jící ze Starého Srbska, usaditi v Novém Srbsku, kde,
Jim dávají dvorce, které byly opuštěny macedonskými
uprchlíky.—Vnéjblišš-době-vydánybudounové50hal,'
frince.— Dne 22. t. m. konat se ve chrámě sv. Petra
v Římě slavnostní obřad při přijímání římských farářů
papežem. — Děla nejtěžšího kalibru se obyčejně po 100
ranách stávají nepotřebnými, ježto pak rychlost střely
při ústí děla klesne pod dovolené minimum. Čím větší
je průřez děla, tím kratší je jeho živat. — Německý svaz
volných myslitelů v Čechách se sídlem v Jablonci byl
rozpuštěn místodržitelstvím a sice pro překročení sta
novami vymezené činnosti. — Do 1. t. m. mělo prý Ru
sko tyto ztráty: 317.000 mrtvých, 575.000 raněných a
232.000 zajatých. Francouzové mají 130.000 mrtvých,
370.000 raněných a 167.000 tisíc zajatých. — Čo nej
dříve budou prý raženy nové stříbrné 25haléře (čtvrt
koruny).

Zásobil jste již svůj
M sklep uhlím? |

Uhelné oddělení
Královéhradecké
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) —

dodává uhlí kusové, kostky
-|ořech za ceny nejlevnější.

Literatura.
10.číslo >Čašových Úvah« právě vyšlo. Obsahuje

pokračování velmi zajímavého pojednání Msgra dra Fr.
Šulce:>BylHus odsóuzen jenom pro 30člán
"ků zjeho spisů?< V tomto svazku líčí autor historii
obhajoby Husovy proti papežům a podává věcnou,
ovšení pro Musa drtivou kritiku jeho jednání. Cena'ú
hledného svazečku pouze 8 hal. franko. Objednávky vy

řizuje Administrace »Časových Úvah« v HradciKrálové
(Adalbertinum).
“ Náklademy. Kotrby. v Praze vyšlo: Václav Špaček:
»Přítelův odkaz,« Povídka. Ludmila č. 4. Už jméno spi
sovatelovo jest všeho odporučení hodno. Na Ludmilu,
6 sv. ročně, předplácí se 2.50 K. — »Rádce duchovní.
Časoplé kněžstva českoslovanského. Řídí Msgr. F: Va

něček. Č.. 10., roč. 21. Roč. předpl. 8 K. — »Rajská Zahrádka.« Časopis školní mládeže. Roč. 24., č. 1. Řídí
V. Špaček. Na 10. čísel ročně předplácí se, 1.60K. —Al.
Dostál: »Sebrané (Spisy, Seš. 45. a 46. Cena 60 h.

E nakladatelství Benedikt. knittiskárny v Brně:
René. Gaell: »Princezniny klenoty.« Z francouzského
přeložil Boh. Kyselý. Za 3 K. — »Škola Bož. Srdce Pá
ně, Pořádá P. Hlobil. Roč. 48., seš. 11. Roč. předplatné
3.20 K. — »Květy. Marianské.« Pořádá P. K. Lux. Roč.
31. čís. 11. Roč. předpl. 1.60 K. — »Náš Domov.« Nej
laelnější obrázkový měsíčník pro lid. Řídí J. Vévoda.

Roč. 23.. čís. II. Předpl. na 12 čís. ročně 4 K.
»Květy lásky.« Lidový měsíčník, věnovaný zájmům

křesťanské charity, zvláště opuštěným dětem. Řídí A.
Hoffman. Roč. 10., čís. 11. Předplatné na celý rok 2.40
K. Administrace na Král. Vinohradech.

„ »Kazatelan.«, Homiletický časopis. Pořádá F. Va

něk. Roč. 12.,čís. 11. Vychásí nejméně desetkřát v ro
ce. Za 660 K, nákladém E. Šprongla vPelhřimově.

Zeměděl. knihkupectví A. Neubert v Praze. Za. 60 h.
Spisek tento osvětluje jednu z nejčasovějších otázek,
totiž otázku zásobení říše chlebem během války. |

»Vlast.« Roč. 31., čís. 1. Pořádá Al. Dostál. Nákla

dem družstva Vlast v Praze. Členové družstvapředpiácejí ročně 8 K, nečlenové. 10 K.

„»Katolícký učitel.< Orgán Katol. spolku čes. učitelů
na Moravě a ve Slezsku. Žodp. redaktor VI. Veselý.
Vychází I. a 13. každého měsíce: Roční předplatné 4 K

přijímá ddňinisírace v Krčmani u Olomouce.
»Kazatel.« Homiletický čtvrtletník. Řídí prof. F.

Jirásko. Roč. 21., čís.4..Ročný předplatné 7 K. Nákladem:
R. Prombergra v Olomouci. |,

»Eva.« Katolická ženská revue. Příloha »Katol. Uči
telka«.
vychází měsíčně. za roční předplatné 3 K. Administrace
v Praze-Karlíně, Vinohradská tř. 9.

O válce na Kavkaze, o nových velkých bojích v
Belgii a v severní Francii a o situaci v Haliči a ruském
Polsku slovem i obrazem referují »Vídeňské Ilustrova

né Noviny“ Vycházejí týdně za roční předplatné 10 K.
Administrace ve Vídní X., Favoritenstrases 130.

ké17

E 1672/13/346.

Dražební edikt
K návrhu firmy Bratří Fritscherových v Brně ko

nána bude

o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni číslo 35
dle schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pcozemková kniha Hradec Králové.
Vložka č. 444.

Označení nemovitosti: Továrna s domem čp. 309:
Odhadní cena nemovitosti 84.870 K 40 h, odhadní cena
zařízení strojového a příslušenstva 6454 K, celkem od
hadní cena 91.324 K 40 h.

Nejnižší podání 45.662 K 20 h.
Pod nejnižším podáním prodáno nebude.

V podmínky dražebné a listiny na nemovitosti se
vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový. odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
odd. V., dne 9. listopadu 1914.

E 1082/14/8.

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.
Kouřimi, zaps. společ. s ruč. neobmez., konána bude

dné 22. prosince194
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni číslo 35

"Pozemková kniha Pražské Předměstí.
Vložka č. 1157. ď

Označení nemovitosti: Dům čp. 289 na Pražském
Předměstí se stavební parc. č. k. 564 a zahradou č. k.
903 v odhadní ceně 16.754 K, a zahrady č. kat. 903 v

odhadní cene 692 K, celkem odhadní cena 17.446 K.
Nejnižší podání 8839 K. :

Pod nejnížším podáním prodáno nebude
„V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví

v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú
ředníchnahjédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku, dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budoa, toliko vývěskem u soudu zpravováni, nebydlí
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
odd. V., dne 31. října 1914.

|

"Velce poučnápojednání“
(sou. uložena v. brožurách, jež vycházejí měsčně

pod titulem »Časové Úvahy«.
" "Cena spisů těch jest velice levná, neboť jed

notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >Časové Úvahy vy

cházejí již sedmnáctý rok „Čtyřipětiny vyšlýchbrožur jsou již rozebrány. ©

Posud však jsou na skladě uvětším množství:
tyto úvahy: Cena v hal.
Učtesezději. - —.:-. 2+ 16
Oslava Husova.. -. 8.

Žaloba vyděděnce XX. věku (pojednání o liberalismu) . . ——
Husitství a svoboda —. 8.

Zpráva o sjezděčeskoslovanských katoliká vHradci Králové . . 24

Veliký biskup (životopis biskupa Eduarda JanaNep. Brynycha) 8
Pokora a náboženství. 8
Několik slov o papežství 8
Katakomby . . 8
Plus VIL aNapoleon 8.
Česká konfesse . 24
Moderní náboženství Masarykovo . 8
Jublieum mariánské a Lurdy 8
Spojenci spiritistů . . 8

Z domácnosti soclálníchdemokratů:I.řada 2. ee 16
V . 16

|| . 24

Braňme se tiskem . „8

Návštěvou u Slovanů (o Polácích a Slováci) 8Volné kapitoly o spořivosi —- . . . 8
Sociální význam svěcení neděle . 16
Svobodná škola .- . . 8

Jesulté a jejich protivníci . 8
Manželstvípřirozenéa svátostné. 8

Slovo včas o právu volebním a Rrýchobčanských právech ve státu 8
Převahaprotestantůnadkatolíky. ... 16
Katolíci, organisujme! . —. 8

Útok professora Masaryka na elrkev katolickou.. . . 82
Katolickýmjinochům —spolky katolické . . 16Říma unlversity2.2... ... 8
Proti Volné Myšlence . . :.. . 8
ProtiVolnéŠkole... . . 16
Volbydo českéhosněmu... .- 8
Inkvisicecírkevní . „i 24
Vlastenectví v duchukřesťanském . 8
Zporýnskýchmiss.. . 16
O duši lidské: -—. -. . . . -2 . . 8
Machar a křesťanství 8
Karel IV., Otec vlasti . —. . 32
Klášter v Podlažicícha městoChrasí . 8
Starý a nový názor světový 8
Jesuité a česká literatura 8.
Blahoslavený Jan Sarkander 8
Boj o Lourdy . -. . 16
Obranaúcty Svatojanské - 8
Příčinysoclální nespokojenosti. 6
Čechové, prohlédněte!. 8

oJustiční vražda« Ferrerova ve světlerozumua pravdy . 16
Dělnické zahrady . . . 8

Mravní velikost Kristova — důkazem JehoBožství. . . 16
Pohřbívati či spalovati mrtvoly? . . 8
Autorita a svoboda. — Pastýřský listarcibisku

pů a biskupů rakouských . 8
| Obrana školy katolické. 16
Volná Myšlenka se.stanoviska náboženského,

tilosotického a sociálního . . 16
Život lidský s náboženstvím a bezněho 8
Jest náboženství věcí soukromou? 24
Charakter. .. 16
Jazyková. otázka v Čechách . 80

Péče o mládež ve světle katolického Zivotat.honázoru. -. —:
Sv. missie . . 8

Při objednávkách brožur vceně od 8do 24 A

4výtisky.
Celoroční předplatné na běžný ročalk (12 bro

žur) činí pouze 1 K.

Je-li objednán výtisk jediný; nutno přidati k
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až -třívý
tisků připočítávají se na porto'4 hal.

Při hromadných objednávkách poskytujeme

veliké slevy. Objedná-li se zvlášť veliký početbrožur, činí sleva až 50 procent.
Z toho všeho patrno, že z vydávánínašich

poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

Proto nechť každý upřímný katolík podporuje
tento záslužný podnik!

Objednávky vyřizuje obratem

Admlaistrace >Časových Úvah«
v Hradci Králové.
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Veledůstojnému ,
duchovenstvu 8

. slavným patronátním
úřadům doroluje si dapa
rečiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svlony, Jampy, kaditelnice, kropenky

o atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbřínebo proti do

platku za novévyměňuje. Hotové| předmětyneb výkresy zasílá nau
Kárku franko bez závaznosti koupě.

, Vie se posíld posvěcené. Práceruční.

Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 1: Notářské
Pratemy, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského vždy na skladě.(O - . 7“
„Staréslato,stříbroa drahokamybupuje56nejověšíceny

JAN STANĚK,
pasíř a cinoleur

Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

VARHANY HARMONIA
i | (DALA)

VÝHODNÉPLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉCEN
NÍKY ZDARMA
ZALOŽENO ROKU

1860.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU.
NEJČESTNĚJŠÍVy- [LT LimZNAMENÁNÍ-| |“
CÍ5. A KRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.

"JMUOJ19"00O1U0744"1992'IBUZÁA

Zal. 1850 Zal. 1860.

Karel Zavadil,
t.

Antonin Zavadil
nejatarš umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
nádob kostelních,

se zlata, stříbra, bronzua jiných
kovů vwkaždém sloha, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem uční práce aměl ché
cremy. Veškeré opravy a znovu

zřízení provádí se co nejpečli' věji a se zárukou.

' Oeny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.

WEXradoiKrál.. Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní s živnostenské za podmínek nej.
výbodnějších ————— |.Vkusné střádanky.

ostatnímu důstoj. duchovenstvu,

v tak hojném počtu doprovodili,

ošetřování:

vypravení: pohřbu“

Antonie Čižinská,
neteř.

sílící a chuť povsbu- seš výtečné nahořklé
zujícífrancouzskévino příchutijedině

od firmy

L.Violet,Thuir (ve Francii).
Všade k dostání.

Ročví prodej přes 10 milionů lahví.
Zástupce:Jusef Svoboda, Praha, Král.

Vinohrady čís 1094.

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
w .
Cetná usnání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

U*iňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky na teláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

OOO0000

Ctitelkyně Božského Srdce

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutína představenou
18 kláštera B. S. P. Krupka (u Teplic). :

Veválečné době
hleď každý zavčas chrániti se nakažlivých ne

mocí, zvláště:

cholery a úplavice
tím, že opatříš sobě ochranný domácí

prostředek:

Faráře L.V. Hory
(zákonem chráněno)

Vade mecum
účinný, dieteticko-profylaktický, bylinný, likérový
přípravek, zhotovený dle prastarého, veleosvěd
čeného rodinného předpisu. „Vade mecum“ uprá
vuje trávení, posiluje zažívací orgány a činí je
tím vzdornějšími proti chořoboplodným organis
mům, nemělo by v žádné rodině ani domácnosti
chyběti, poněvadž lepší je malá pomoc včas,
nežli velká nemoc potom. Obdržeti lze po 150,
3, 5 a 9 K vo všech sluš. drogeriích neb u fy:

„Wade mecum“, Dašice (Čechy).
Na sta pochvalných uznání ze všech dílů světa a všech
stavůi nejvyšších leží u firmy každému k nahlédnutí. „Vade
mecum“ bylo vys. c. k. ministerstvem obchodu a vnitra po
voleno, u c. k. pražské české university chemicky zkoušeno

a bezvadným prohlášeno.

bezsvíčičekanádherných
ozdobna stromekježprodává
JOSEF JELÍNEK.
vHradci Králové 
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Městská spořitelná -| 8 A222) zejevů soustrasti, za kterýž, jakož .i

veVysokémMýtě 8
m

Hradec Králové, 19. listopadu 1914.
sb Ů

Paramenta. M —
IgnáceV, Neškudlasyn Biskupská knihtiskárna

(protokolovanáfirma) vw V Hr adci Králové
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) nabízí své ochotnéslužbyku provedení všech zakázek = oboru knihtisku.

Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.

n

es:

Ne 3 s doporučujeP. T.veledůstojn.duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všechkostelníchparamentů, Světoznámý í
spolkových praporů a kovového náčiní.

Cenníky,vzorkyi rouchahotovánaukázku malinský křenge na požádání franko zašlou.

m M letošní sklizně nejlepší jakosti zasílá v 5 kg po
štovních balíčkách i ve velkém dobírkoů Josef

—— =- +- Mikulocký, vývoz malínského křenu v Kutné

SP mn Rozšiřujte katolický tisk! Hoře. Cenníkyfranko

.Díikůvzdání.
Při úmrtí vldp.

Františka Kuřila,
bisk. notáře a faráře vIKuklenách,

byla nám projevena s mnoha stran soustrast a láska k Pánu zesnulému projevena hojnou účastí.

Zvláště děkujeme vys. důst. p. kanovníku kanoléři Fr. Kernerovi a vldp. Al. Soukupovi, bisk. vikáři za
vedení konduktu, dp. Janu Havelkovi za dojemná slova v kostele, všem ostatním veledůst. panům z Hradce
Králové i z diecése, sl. úřadům v Hradci Králové, sl. zastupitelstvům městyse Kuklen i ostatních přifařených

obcí, sl. ředitelstvím, správám a učitelským sborům škol hospodářské, měšťanské i obecných v oelé farnosti,
sl. zpěváckým spolkům »Vlastimilu« a »Libuši« za krásné zpěvy řízením ředitele kůru Jos. Prokopa, sl. depu

tacím spolku okrašlovacího a občanské živnostenské besedy, všem dárcům věnců a vůbec všem, kteří jakýmkoli

způsobem bol náš zmírniti se snažili.

Díky naše buďtež vzdány i slov. p. MUDr. Jos. Šobovi za laskavou a okamžitou pomoc.

Bůh zaplať všem!

Za duchovní správu v Kuklenách:

Jan Rouš, Frant. Mimra,
kaplani.

N © Panu Václavu Kňourkovi, majitelipohřeb. útavu, za vzorné vypravení pohřbu platí těž náš dik.
-+



| Veledástojnému duchovenstva i katolickým
laikům doporučujeme co nejlépe

| A ukládání okladů

AKrálovéhraĎeckom

| bankovní jednota
vHradci Králové — Adalberiinum,

jest podnikemnaším a obslouží váskterá
v každém případě nejvýhodněji.

i
“

66 let císařem.
Jak nedozírně obrovský řetězec starostí a

-námahy znamená tak dlouhá vláda u panovníka
píle tolik neúnavné, jakým je mocnář náš:Ko
likrát již v tom čase stihl vznošeného vladaře

tfřská, nacházející hlavní útěchu v Bohu a
oddanosti národů poddaných! m

Nejpalčivější rány nedovedly oslabiti vždy
syěží, mohutnou energii ducha císařova. Co dobra
vykonal mocnář i po ztrátě nejdražšího syna,
své vznešené choti a po jiných těžkých zkouš
kách! Netoliko pracoval a pracoje horlivě pro
dobro říše svojí, alo utvrzuje důvěru a povzbu
zuje čilost u vlivných sobností jiných slovem
i příkladem.

František Josef I. nastoupil trůn svých
předků 2. prosince 1848, kdy revoluce kypěla
na několika stranách, kdy zahraniční nepřátelé
namáhali se otřásti trůnem Ferdinanda Dobro
tivého. Všecky hrozivé příznaky dalších nepo
kojů :zažehnal vzácnou -rozšafností mladistvý
moonář.

Právě v té době rozbouřené seznal, jsk
velikým požehnáním pro národy jest klidný
rozvoj kultury a osvěty a proto se namáhal ze
všech sil chrániti obyvatelstvo své říše před
krvavými zápasy.. Energická a prozřetelná akce
moonářova v tom eměru slavila česté triumfy.

Leč tento rok vývoj nebezpečných zjevů
zahraničních vzrůstal do obrovských rozměrů.
Upřímně panovník tedy 28. července £. r. pro
blásil: »Bylo Mým nejvroucnějším přáním, abych
léta, která z Boží milosti jsou mi ještě do

ypsh M

přána, moh! zásvětiti dílům míru a ubhřánil
Sveje národy před téžkými obětmi a břemeny
válký.« Protože však zahraniční nepřítel dopou
štěl se akutkův úžaených, dodal mírumilovnýnastu

puji cestu, kterou mi káže povinnost.« Vrbapak svou upřímnou odevzdanost do vůle f:
»A důvěřují ve Všemohoucího, že Mým zbraním
dopřeje vítězetví!«

řesťanskénáboženství —jsk jest svědkem
celý svět — neoslabilo císařovu energii nikdy
v žádném díle. prospěšném a nutném. Naopak
hlavy koruňované a jiní vládcové celého světa

s netajenou úctou sledujívývaj obrovské práce
panovníkovy. Který monarohba,který presidentna zeměkouli těší se takovému obdivu, jako
panovník náš?

Jestliže sama .cízíha vzdává kmetu oti
hodnému hold, tím spíše ti, jimž jest František
Josef I. dlouholetým, nejpečlivějším otcem, oftí
se zavázáni k projevům nadšené úcty a lásky
ve chvílích, kdy již na 67.. rok pokračuje pá

Bůh dej stálé požehnání a uděl bojmě radosti
císaři a králi Františku JosefoviI! o.

A
7 Adyentní.

Advent, doba naděje a kajícných příprav k důstojně

Napřed očista

andělské nad jesličkami.
Výhradně ti, kteří důkladným sebezpytem se při

pravili na příchod Největšího mezi syny lidskými, uží
vali radostí své nad splněním slov prorockých plně.
Stará moudrost, ale: pořád svěží, -stále potřebná: „na
před s krajním sebezáporem vymýtit z duše plevel, u
pokojit svědomí, zjednati si vnitřní: soulad. Vždyť spo

forma davových, náboženských a všech společenských
zřízení.

Čemu mnohý: moderní člověk -necbce porozuměti,

všestranně pečlivá a zkroušená příprava na příští Nej
světějšího! Mucně,upřímně hřímala do svědomí slova
velikého Isaiáše: »Slyšte nebesa a ušima pozoruj ze
mě! Hospodin mluví. Syny jsem vychoval a vyvýšil.
Onipak:pohrdlimnou.Jsráelmnemepoznala lid můj
neporozuměl. Běda národu hříšnému, lidu obtižerému
neprovostí. semení nešlechetnému, synům hříšným: opu
stiliť| Hospodina, rouhali se Svatému israelskému, od
vrátili se zpět... Umyjte se a Čistí buďte... Pře
staňte převráceně činiti... | Budou-li hříchové vaší
jako šarlat, nad sníh zbílení budou: a budou-li červení
jako červec, jako vlna bílí budou . ... 1 bude v nejpo

slednějších dnech připravena hora domu Hospodinova
na vrchu hor a bude vyzdvižena nad pahrbky, i pohr
nou se k ní všichni národové. A půjdou národové mnozí
a řeknou: Pojďme a vstupme na horu Hospodinovu a
do domu Boha Jakobóva; a učiti bude nás cestám svým
a budeme choditi po stezkách jeho.« Zkrátka: Uznejte
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Česká ba
“ Akciový kapitál K 8,000.000—.

le Prodejnac. k. třídní loterie.

svou hřišnost, čiňte pokání, pak se přiblíží den radost
ný všem duším skromným, jež jsou dobré vůle.

Významné jest počínání bezúhonného proroka Da
nie'a. který se rmoutil z vlastenectví nad vinami lidu
israelského tak, jako by všecky ty hříchy tížily jeho
bedra vlastní, Nevolal: »Bože, děkuji Ti, že nejsem ja
ko jiní«; naopak sděloval toto: Obrátil jsem tvář svou
k Pánu Bohu svému modle se a pokorně prose v po
stech, žíni a popeli ... A vyznávaje řekl jsem: »Zhře
šiliť jsme, nepravost jsme činili, bezbožnost jsme pá
chali ... Neposlouchali jsme služebníků Tvých pro
roků ... Tobě, Pane, spravedlnost, nám pak zahan
bení tváře, jakož jest dnes mužům judským a obyvate
lům jerusalemským a všemu Israeli... A všichni isra
plstí přestoupili zákon Tvůj a uchýlili se, aby neslyšeli
hlasu Tvého, a vylito jest na nás zlořečenství:... . Hře
sílí jsige, nepravost jsme činili, Pane, proti vší spravedl
nosté Tvé; odvrať se, prosím, hněv Tvůj a. prchlivost
Tvá od města Tvého Jerusalema a od hory svaté Tvé.
Nebo pro hříchy -naše a pro nepravosti otch našich Je
rusalem a lid Tvůj'v pohanění jest u všech vůkol nás.

Nyní tedy vyslyš, Bože náš, modlitbu služebníka svého
a prosby jeho .. . neboť ne pro spravedlnosti naše pro

Tvá mnohá ... neprodléveiž pro sebe samého, Bože
můj: neboť jména Tvé jest vzýváno natď městem i nad
lidem Tvým.«

Málokde se čte tak úpěnlivá, vroucí a pokorná mod
litba, jakou pronášel Daniel! A hle, právě tento skromný
muž, který pokorně přiznával svou křehkost. ihned byl
potěšen způsobem okouzlujícím. Anděl Boží mu zvě

přijde den, jenž byl Očekáváním národů.
Radostný věru. advent pro muže konajícího skutky

kajícné, pro proroka, který seznával, že spasení — jen
po velkém snažení, rozjasněné poměry — jen po vnitř
ním zarimoucení, po adventu kajícném — výslednice ra

Podobně sv. Jan Křtitel vyžadoval pokání proto,
že se přiblížilo království nebeské.

' Ale jest zvláštní, že za nynějšího věku tolik osvíce
ného davy nedovedty domyslii tak daleko, jak domy
ski starodávní proroci. Nastane-li někde krise, všecko
se -strká na nezaviněné zevnější okolnosti. Celý příboj
žalob hrne se na hlavu některých vynikajících jednot
livců. aniž by se zástupy pohřížily v sebezpyt Veliké
pochlebenství zhýčkalo širé masy tak, že těmto aní ne
napadne kontrolovat. vlastní vůli. vlastní chyby. Ozý
vají se vzdechy, rozkazy, kritiky, ale důkladné sebe
poznání, tato základna každého zdárného obratu, dusí
se nejrůznějšími hrdými rozmary.

Jest advent — doba sebezpytu, sebeléčení; zda hlas
velikého Předchůdce Páně pronikne mocně do srdce i
ledví? Zda široké masy ustrnou na dále v domnění, že
hřejivé paprsky větší spokojenosti prolesknou ponurý
mi mraky samy? Každý jednotlivec nosí sémě spásy a
blaha ve vlastním nitru. Jen jest potřebí, aby sémě při
vedl k vzrůstu a květu vlastní námahou, hrdinnou své

pomocí. m

| Katolíci za války.
Wůrzburský kaplan napsal z války: »Když

jsem byl již při více operacích, položil jsem se

provádí veškeré Vklady přes K 30,000.000—.

Bezpečné uložení vkladů.
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Zabývá se eskontem směnek, inkassem směnek a čeků ua všechna místa v tu- $
i cizozemsku; obstarává úbrady a výplaty, jakož i všechny ostatní bankovní jů-2 $
WB“za podmínek co nejvýhodnějších. :
Pro trausakce s Amerikou ptává zvláštní oddělení při sídelnímústavu. $

dnes na operační stůl, a to dobrovolně. Byl ťu
ubohý voják, kterému rány granátové roztříštily
pravou ruku a učinily hlubokou ránu d> levé
ruky. Naposled mu byly odňaty dva prsty, tak
že se může nyní ruka zcela dobře hojiti. Ale
jeho rámě by se nikdy nezahojilo, kdyby na
ránu nebyla položena nová kůže. Prohlásil jsem
ochotu dáti vlastní kůži. Dnes byla tedy věo
provedena. Lékaří mne chtěli chloroformovati,
ale o tom jsem nic nechtěl věděti; a nepůsobilo
li. to příjemně, vydržel jsem to přece dobře.
Ostrým nožem bylo odříznuto asi 15 proužků
kůže s levého hořejšího stehna a tím rána vo
jínova pokryta Potom byl oni já obvázán. Celá
věc netrvala déle než půl hodiny.«

Kníže-biskup krakovský Sapieha věnoval
největší část svého paláce ošetřování nemocných.
Biskupský seminář byl odevzdán témuž účelu.
Proto přenechalbiskup svůj salon ke konání
přednášek pro seminaristy. —————

Polní kurát Fr. Hoffer (p. pl. č. 11) napsal
příteli: Odpustíš zajisté, že jsem Ti tak dlouho
nepsal. Upřímně řečeno bylo mi nemožno. Z po-.
čátku na našem obvazišti neměl jsem času a

potom 14. října odešel jsem do nemocnice velavonii, jsa nemocen rheumatismem. Protože
sám rheumatismus není tak obromný a dovoluje
choditi, vrátil jsem se zase zpátky. A tu jsem
měl býti pro ulehčení přesazen do polního Špi
tálu 1/8. Ale zůstal jsem věren svému regimentu,
kde se cítím nejspokojenějším. Moji vojáci mne
už znají a jdou ke mně, abych tak řekl, jako

zence jsem jim dával a křížky, ale to vše ne
stačilo. Objednal jsem ze Svaté Hory zase nové.
Vojáci se v pravém slova smyslu o ně derou.

V olomoucké diecési sešlo se sbírkami ka
tolickými pro válečnou péči v měsíci srpnu
816 K 96 h, v září 10597 K 77 h; již obnos

olomouckou závodí v obětavosti diecése krá
lovéhradeoká 1 jiné diecóse zemí koruny české.
Hierarchie dokázala skvěle dary překvapujícími,
že mrtvou rukou není. Vzhledem k -svým ma
jetkovým poměrům. jak i z minulých zpráv
našich patrno, předstihlo vyšší duchovens!vo v
obětavosti všecky atavy jiné. Ale jest i dojemno
čísti, jak i kněží chudí zbavují se častoi velice
potřebných prostředků, aby pomohli těm, kteří
strádají více. Tu čteme, jak dp. katecheta He
lebrant v Roudnici složil na Červ. kříž 1090 K,
ačkoli platí k témuž účelu s celým sborem jedno

procento svého služného. Jinde zase čteme, vdp.arář v Mříčné daroval ve prospěch zraněných
notářský praten, stříbrné hodinky se zlatým ře
tizkem a dva zlaté knoflíky.

Budiž konstatováno, že k válečné půjčce
vybízela šlechtu »Neue Freie Presse« a hierar
chii tisk pokrokový (na př. »Čas« 17. listopadu).
Leč bylo to zcela zbytečné, protože -- jak zprá

v zápětí oznamovaly, upisovala šlechta i du
chovenstvo veliké sumy dříve, než se o těch
apelech dověděly. Jestliže již celá řada kato
lických šlechticů na bojišti vykrvácela po do
brovolném vstoupení do fronty, dalo se ovšem
se vší určitostí očekávati, že rádi dají potřebám
státu k disposici svůj majetek ti, kteří ochotně
za zdar říše nastavují i svá hrdla.

Přímo komicky si počínají francouzští zed
náři ve svém velikém strachu o záchranu ne
věry. V těchto pohnutých dnech konají se každou
neděli v Lurdech průvody k posvátné jeskyni.
Ale franooutské ministerstvo války (v němž
poroučejí zednáři a s0o. demokraté) zakázalo
vojínům na těch procesích účast. Není dovoleno

připojit se k průvodům ani raněným vojínům,teří touží nalézti uzdravení anebo aspoň nábo
ženskou útěchu. Jakmile se procesí má konati,
všichni vojáci jsou komandování do kasáren.

Tkdnou »svobodu« popřává vláda ftanovuzskátém kteří za stát prolévají krev.
Vlády válčících států ve svých vyhláškách

manifestačně vyznali důvěru v Bola. Jen fran
couzská vláda tak neučinila. Ale naopak: velitelé
mimofrancouzských vojsk oznamují | stručně
výsledky svých operací bez užívání jména Bo
žího;zato však armádní věstník francouzský
uveřejnil ke konci listopadu zprávu o bojích,
která končí: »Padesát armádních sborů nás o
hrožuje. Nedomnívejte se, že jest nepřítel sklíčen;
cítí se silnějším než kdykoli dříve. Proto za
ohovejte statečnost a důvěru. Bůh je s Francil.c
Tedy najednou vedení armády kloní se ke kře
stanskému vyznání víca než francouzské úřady
politické. Jistě jest e Francif hodně zle, když
pojednou plíží se ke kříži v zájmu upokojení
obyvatelstva právě ti, kteříkatolické důstojniotvo

před válkou pronásledovali se vší bezcharakterníezohledností: © :

Pro pobožnosti
vdoběválky!
Nakladatelství „Tisk. družstva sv. Jana N.“
v Hradci Král. vydalo právě v těchto dnech
tiskem Biskupské tiskárny časovou příručku:

Fr. Komárek:
Rozjímání sv. růžence

radostného, bolestného
a slavného v přítomné

době válečné.

Hodí se pro pobožnosti společné i soukromé,
Cena jednotlivého výtisku o 20 stranách,
v obálce obnáší 18 hal., při odběru nejméně
50 výt. po 16 hal., při odběru nejméně 100
výt. po 14 hal. Odporučujeme vřele všem.
Objednávky obratem vyřizuje „Družst. knih
kupectví, Hradec -Králové.“ © Adalbertinum.

Průběh války.
Bojiště východní. Na naší polské frontě

od minulého čtvrtka vládne poměrný klid. Po
stup Rusů byl zastaven a naše armáda nejen
postoupila ofensivně, nýbrž udržela i proti rus
kémunáporu své nové posice. Boj v ruském
Polsku neustal sice úplně, ale pozbyl na své
prudkosti, s jakou se dosud odebrával. Jak se
bitva v ruském Polsku vyvine dále po ztrátě
100.000 zajatých Rusů, kdy vedle toho pozbyli
100 děl a 158 strojních pušek, dlužno zatím
vyčkati.

V Karpatech pronikli Rusové užockým
průsmykem do Uher, byli však zahnáni do Ha

až k Humennému, kdež byli naším vojskem
zaskočeni a porážka jich zpečetěna. Humenné
leží na silnici z haličského Sanoku do uherské
Nagy Mihály, 51 km jižně od haličských hranic.
Zároveň sděluje vrohní velitelství, že druhé
obležení Přemyšlu nepřineslo nepříteli dosud
žádných pokroků a že tvrze pevnostní přes
zuřivé útočení Rusů neutrpěly škody.

V aoverním Polsku jižně odVlsly získalo
německé vojsko protiútoky nových úspěchů.
Počet zajatých rozmnožil se asi o 4600, počet
ukořistěných děl o 18, mimo to padlo do rukou

Němců 25 strojních pušek, 18 děl a četné vozy
se střelivem Potíže Rusů vo východních Pru
slch jsou nepřekonatelné, Němcifotiž proměnily'
celou zemi, která je plná jezer, bahniseka lesů,
v nesmírn7u pevnost vodní, jaké nebylo ještě
nikdy viděti.

V samém Polsku ruské vojsko marně se
tedy snaží vyproštiti se ze svěráku, jímž je drží
spojenecké armády, a jehopokusy rozraziti tento
svěrák u Lodži, Čenstochova a u Loviče zůstaly
marny, neboťspojenecké armády stojí pevně
jako ocel. Za takových poměrů nastal na pol
ském bojišti okamžitý klid, ježto Rusům, .ač
použili všech svých sil, se nepodařilo zmařiti
spojeneckýplán. M

Že se Rusům v Polsku valně nedaří, to
dosvědčuje i eám ruský generální štáb, který
varuje před přehnanými zprávami o ruských
vítězstvích; zprávy ty pocházejí prý všechny
ze soukromých pramenů.

Generál šl. Hindenburg byl císařem ně
meckým "za své zásluhy v- bójích v Polsku
jmenován polním maršálkem, což po celém
Německu přijatos velikou radostí. — Od 29.
listopadu jest německýcísař na východním

bojišti. M
Úředně se sděluje 1. prosince, že před

Přemyšlem byl nepřítel při pokusu přiblížiti se
severním opevněním před pevností protiútokem
posádky odražen. Boje v Karpatech trrají dále.

Východní armáda německá v bojích: u
Wluclawku, Kutna, Lodže a Lowicze od Il.
listopadu da 1. prosince zajala přes 80.000 ne
zraněných Rusů.

Jižní bojiště. V Srbsku postupuje naše
vojsko vítězně, takže odpor srbského vojska,
které ustoupilo jižně.od Valjeva, jest skoro úplně
zlomen. Dobyto důležitého postavení u Šiljaku,
kde bylo zajato na 900 nepřátel a ukořistěna
3 děla. 8 ukořistěným obozem zajat [6lelý vnuk
vojvody Pulnika. Zároveň jeden oddíl vojska
našeho vtrhl do Užice, která leží pod Valjevem
a Kosjericí a je východištěm trati železniční,
probíhající na východ k řece Moravě. Dne 29.
listopadu ztečeno Subovorskésedlo -na silnici
Valjevo-Čačak. Při tom se zvláště vyznamenal
prapor pěšího pluku č. 70; též pěší pluk č. 16
a zeměbranecký pluk č. 23 ee v posledních
dnech opětně vyznamenaly. Proti centru erb
skému, jež ustupuje k Arandělovci, bojují pluky
české, k Cačaku táhnou zase pluky chorvatské.
O těchto i o oněch mluví zprávy úřední s vel
kou chválou. Na sedlu Subovorském zajato 1254
mužů a ukořistěno 14 strojních pušek. Sedlo
Subovorské jest důležitou komunikací mezi Val
jevem a Čačakem. Město Čačak na srbské řece
Moravě jest sídlem biskupa a stanicí dráhy,
vedoucí odtud na jihovýchod ke Kraljevu.

Generál pěchoty Frank oznamuje, že město
Bělehrad bylo 2. prosince vojskem 5. armády
obsazeno.

Také Černohorci a s nimi Francouzové
pohořeli s Lověenem, horou, náležející Černo
horcům a ovládající náš Kotor. Nejlepší dělo
střelectvo černohorské a v poslední doběi fran
couzské pálilo na Kotor, ale bez úspěchu. Děla
na Lovčenu umičena palbou z těžkých děl ra
kousko-uherského dreadnouglu, takže v boce
kotorskézavládlklid...

Na západním bojišti. Nejvyšší vojenské 
velitelství německé oznamuje dne 1. prosince,
že na západním bojišti není nie nového. Již ze
zájezdu ofsaře Viléma na východní bojistě jest
zřejmo, že vůdčí kruhy říšeko-německé nyní
považují východní bojiště za důležitější nežli
bojiště západní.

Turecká válka. Gen. pol. maršálek něm.
šl. Goltz na žádost sultánovu byl zase vsat do
služeb tureckých pro válku proti Rusku a An
glii a co nejdříve odjede se svým štábem do
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Cařihradu.— Prohlášení »svaté války« působí
přece. Na př. v. Medině se shromáždilo na 30
tiso moslemínů, ulemů, šerifů, Beduinů pod
svatým praporem, který byl s velikou okásalostí
ze svatyně vynesen. TisíceUobrovolníků daly

ti, aby na hrobě Mohanfédově přímahaly,

že dříve nesloží zbýaně,pohzemě a kalifátu wánána. vyhlášení »svaté

Doda a Boljetinae, který pak vyzval mohame
dány, aby vstoupili pod prapory.

Na j. Nová anglická k K »Buůlwarka
na anglickém vobřeží vylelěla do povětří. Při
tom zahynulo na 800 mužů, zachránilo se pou
ze 12. První lord admirality Churchil vysvětlo
val, že příčinou katastrofy byl výbuch skladiště;
pravděpodobně jde o nový čin německých pod
mořských lodí. — Severní a Baltické- moře po
čínají zamrzati a tím paroplavbai v ruských
přístavech v Botnickém zálivu jest zastavena,
Teprve začátkem května 1915 možno očekávati
otevření ruských přístavů.JA

Zásohiljste již svůj
M sklep uhlím?

Uhelné oddělení
Královéhradecké 
bankovní jednoty

v Hradci Králové
— (Adalbertinum) — 

>dodává uhlí kusové, kostky
| ořech za ceny nejlevnější.

Volnélisty.
Napoleon. Úřednízprávy o prvých bitvách

v Haliči oznamovaly, že Rusové vojska našeho
nepronásledovali, z čehož hádáno na veliké je
jich ztráty. Jiné úřední zprávy opětně mluvily,
že. po ústupu našem od Sanu Rusové zvolna
postupovali, nesvádějíce ani místních bitek pro
ně prospěšných. Ranění vojíni vypravují totéž,
čeho se dovídáme z úředních zpráv hlavního
stanu.

Úkaz tento nelze dnes vysvětliti, a snad
po válce dovíme se něčeho určitějšího. Jestliže
bylo vždycky vojsko, které z jakýchkoli důvodů
se odpoutávalo, pronásledováno, pak se tu může
zamyeliti i neodborník. Či snad by to měla býsi
nová taktika? Při tépříležitosti. vzpomínáme,
jaký úžas vzbudila taktika, s kterou se druhdy
vytasil Napoleon, jenž na úsvitě své slávy se
tkal se vítězně s taktikou starých vůdců, jako
byl Wurmgser, Melas, Mack, Blicher. Stará vá
lečná škola učila vypočítavosti, přesnosti, opatr
nosti, zajištěnému ústupu, šetření záloh, jisté a
nekolísající metodě. Taktika tato úspěšně těžila
z příznivé polohy, uváděla v rovnováhu bataj
lony, odměřovala krveprolití s hodinkami v ruce
a z dobré vůle nenechávala nic náhodě. Tu při
letěl Napoleon jako orel a starou taktiku svými
pařáty roztrhal. Možno-ei představiti úžas sta
tečného Wurmsera, když poprvé se utkal se
šestadvacetilelým francouzským jenerálem Na
poleonem!Starý maršál bedlivěrozestavil prvé
řady, vhodně umístil reservy, důležitý úkol u
ložil jízdě, dělostřelci dle jeho mínění- musili
působiti neomylně. Když přesně všechno urov“
nal a když přichystán byl bitxu říditi dle mate
matiky, přihnal se Napoleona proti všem pra
vidlům válečnickým zaútočil na místě, kde toho
nikdo neočekával a kde z překvapení nastal
hned zmatek. Sotva že jenerálové jali se činiti
potřebná opatření, Napoleon zabouřil již z jiné
strany a rozumí se — zage proti dosavadním
válečnickým pravidlům. Co tak řádí tento ší
lenea? Och ano, přátelé, jest šílenec, který vás
chce poraziti, a bez pochyby se mu to podaří,
protože na ten čas není proti němu rady ani
pomoci.

Proti všem vojenským akademiím a vý
počtům vyvstal tu veleduch, jenž maje všechny
theoretiky protj sobě, s hrstkou vojska vrhl se

roti velikým armádám a bez potravin a často
1 bez střeliva dobýval vítězatví za vítězetvím.
Z počátku měli ho za nevědomoe a smělce, je
muž náhoda dvakrát třikrát pomohla,ale brzo,
když mu nemobli odolati výborní jenerálové s
vyovičeným vojskem, zamrzl kritikům úsměch
na rtech, a opovrhování proměnilo se v uctivou
bázeň. Mlčelivě uznávali, že v Napoleonovi jest
vůdce, jenž řídí bitvy přímým nazíráním, vo

(8. A P
jenskoupodiyností, nadlidským pudem, nen

leca*iiměňím,kte dyvybdohovalov hrdou
spopnosk.-147 ——..
- Vojevůdcové -stávali se pratí Napolednovi

fl dpatřnějákmi, až úzkostlivě opatrnějšími.
d.to byla chyba, protože Napoleon stával se

zase smělejším, a jak známo, prudká smělost
nejednou v bitvách vítězila. Napoleon jako vů
beo byl dobrým znalcem lidí, využívaje jejich
chyb a náklonností, tak zmocnil se ve svůj
prospěch i opatrnosti svých bitevních odpůrců.
Tím se stalo, že vlastnost, která jindy vojevůd.
ce dařilá úspěchem, Napoleonem byla ztýrani
sována a zaviňovala bolestné nezdary. Napoleon
oslňujícími válečnými úspěchy na koneo dal se
tak zhýčkati, že počal věřiti ve šťastnou svou
hvězdu a v osud, který ho nikdy nezradí. Když
v noci před bitvou u Waterloo objížděl posice,
strhla se bouře a silně pršelo. Napoleon po
mýšleje na to, že zítřejšího dne anglická děla
budou se nesnadno pohybovati a že pochody
nepřátelské jízdě a pěchotě budou stíženy, za
stavil se na výšině a zíral do temnoty, která
skrývala Wellingtona sejeho armádou. Když.o
pětně mohutně hrom zabouřil, podíval se Na
poleon k nebi a sám k sobě záhadně promluvil:
»Jeme srozuměni.« Co tím mínil? Zajisté nic
jiného, hež že mu pomáhá sám Bůb. Ale v
tomže okamžiku odvážný smělec neuvážil, že
účiny noční nepohody mohou jfkoditii jemu.
A uškodily, neboť druhého drfe čekal do půl
jedenácté, až vyschne půda, aby mohl děla snáze
sem a tam posílati. A tak pozdním počátkem
dostavil se opozděný konec bitvy právě ve chvíli,

vrhl se na prořídlé šiky Napoleonovy a dobil je.
Tím sohladil si Blůcher žáhu za minulé vzaté
porážky a také za tu, již mu Bonaparte uetrojil
u Ligny dva dni před Waterloo.

Jest pamětihodno, že u Waterloo Napoleon
ztroskotal o taktiku, proti které stále vítězil.
Železný vévoda Wellington u Waterloo spravo
val se starou taktikou. Vševyměřil, rozpočítal,
promyslil. Celý den pohyboval voji svými jako
figurkami na šachovnici, až Napoleona unavil
a vysílil. Wellingtonův výpočet splnil se v tom,
že Blicher přišel, kdežto Napoleon maršálka
Grouchyho očekával marně,

. %
Napoleon v roce 1813. Výprava do Ru

ska r. 1812 byla počátkem Bonapartových kon
ců. Nejen že Napoleon pozbyl nádherné armá
dy, ale v Evropě posíleno bylo mínění, že není
nepřemožitelný. Na dlouhé cestě, kterou konal
z Ruska na saních, Napoleon spřádal plány, jak
sestaví novou armádu a jak se zařídí, aby mohl
čeliti útoku Alexandra I., o němž určitě věděl,
že se bude snažit, aby Francouzům ruskou
návštěvu oplatil. Jest úžasno, jak brzo si Napo
leon novou armádu pořídil. Sotva že v Paříži
vstoupil do ofsařského paláce, již počaly létati
rozkazy jeho na všechny strany, Adrůhý den
po jeho příjezdu vřelo hlavní město hned jiným
životem. Jízdní poslové bouřili' nařízenými od:
vody všechna města a vesnice.. Zazníval sice
pláč žen a matek, ale Napoleon toho málo dbal,
neboť odmítal vždy všechny city, které člověka
činí rozpačitým, kdykoli běží o vellké cíle. »Cit
jest věcí žen a dělí«, prohodil kdysi a tím vy
slovil vlastně celý program.

Nová armáda mohutněla, neboť nad jejím
vžrůstem bděl muž velikého organisačního na
dání, prozíravosti a takové silné vůle, která se
rovnala mohutnosti přírodních živlů. Napoleon
cokoli chtěl, chtěl vždy silně, a pak nebylo pro
něho překážek a pochyb. Silného ducha spojo
val účelně se hmotou. Znalť dobře vlastnosti
zlatai železa, kol, vojska, důstojníků, jenerálů,
a přísně dbál, aby každá všo pracovala dle své
povahy. 2 M
-: Kdysi Napoleon stál se svými pobočníky

u silnice, a před ním brali se'k řece pionýři.

ných vozů a dal si zavolati důstojníka, pod je
hož dozorem vůz byl. »Co jest v tom voze?«
tázal se Napoleon. »Sire«, odpovídal důstojník,
»jsou tam koly, hřebíky, šrouby, provazy, kla
diva, píly a kloště.« »Nic jiného tam není?«
»Nic jiného, Sire.« »Kolik kusů od čeho?« Dů

atojní oznámil počet. »Uvidíme«, řekl Napoleona dalhned všechny věci vyložili z vozu a spo
čítati. Aby se přesvědčil sám, že již ve voze
nie není, vystoupil na nápravu a prohlédl vůz.
Když počet souhlasil se slovy důstojníkovými,

jste měl pravdu, pane, ale člověk se může ně
kdy mýliti. Přeji sit aby všichni důstojníci mé
armády své věcí rozuměli tak dobře, jako vy.«

" Příklad tento dosti objasňuje, jakým du
ohem Napoleon sestavoval své armády a jak

dbal toho, aby své strategické plány mohl oprati o výpočty, které mu o armádě skoro každý
den byly podávány. © 6

oncem roku 1812 Napoleon o svou ar
mádu přišel, ale po jaře 1813 měl již přes

800.000 mužů hotovýsh k boji. Toliko jízdu ne
mohl si v čas pořídit V počátečních bitvách,

| jak známo, Napoleon r. 1819 zvítězil u Lutzenu,
u Budyšína a Drážďan. Za to však maršálové
jeho odnášelí si porážkuza porážkou. Říkalo
se důvodně v posledních výpravách za čísař
ství, že válka bylazřídka kdy dobře vedena
tam, kde nebylo Napoleona. Ve Španělsku ha
příklad Massena byl poražen Wellingtonem, s
nezdarem se tam potkala výprava Junotova,
válčil tam ohabě Ney, a bylo právě před bitvou
u Borodina r. 1812,když Napolevn dostal zprřá
vu, že ve Španělsku maršál Marmont byl na hla
vu poražen.

Právě tak se vedlo jeuerálům Napoledno
vým r. 1813. Bylo padivuhodným otnylem u
býstrého jinak Napoleona, že po takových zkuše
nostech důvěřoval svým maršálům jejtě roku
1813 a že jim svěřoval úkoly, s které nebyli.
Na místo aby nařídil velitelům oddělených ar
mádních sborů prováděti defensivu, pokud by
sám se nedostavil, ponechal jim příliš mnoho
volnosti. A protože každý z jenerálů Napole
onových ohtěl, aby ee o něm mluvilo, útočili
často nepromyšleně a byli poráženi. Takr. 1813
Oudinot podlehl u Groes-Beeren, Macdonald na
Katzbachu, Ney za Berlínem, Vandamme u
Chlumce. © Vandammovi však možno říci, že
byl poražen vinou Saint-Cyra a Mortiera, kteří
nemanóvrovali, jak jim Napoleon nářídil, a kteří
nepřitáhli svému druhovi na pomoc, ač dobře
slyšeli lomoz bitvy.

Napoleonovo sprosté slovo o Radeckém.
Napoleon pomalu byl svírán železným kruhem
nepřátelských armád, a právě v tu kritickou

* chvíli dostal od krále Virtemberského zprávu, že
za krátko se proti němu pozdvíhnou všechny
státy »Německého spolku« a že jest mu v úva
hu bráti i zradu toho německého vojska, které
posud v jeho armádě bojuje. Král doložil, že
lépe by bylo, aby Napoleon opustil rozsáhlé ro
viny a uchýlil se za Mohan. Napoleon však, pla
sebevědomí, nechtěl vzbuskti zdání, že jest pře
možen a že musí hledati útočiště za neschůd

t nými horami. A neučinil tak ani tehdy, když
' dostal druhý list, v němž mu král Virtember

stranu Prusův a Rusův a že vojsko bavorské
spojilo se již s armádou rakouskou. Napoleon
důvěřoval sobě, své hvězd) a vzpomínal na Slav

pod ochr. sv. Jana W.
v HradciKrálové:

1. Dr. Fr. Reyl: Jádro křesťanské sociologie. Str.
351. Cena brož. výt. 5 K, ve vkusné vazbě ce

l loplát. s ochr. kart. 7K. Pe
„ Dr. Jos. Novotný: Světem k Bohu. Str. 470.

Cena brož. výt. 6 K, ve vkus. vazbě celoplát.
„S ochr.kart. 8 K. . „o
. Adolf Honig: Vojínův přítel čl voják ve svém

životě a modlitbě. 306 str. kapes, formátu. Ce
na brož. výt. 30 hal., výt. váz. v plátně 50 hal.

„„Dr. Fr. Šulc: Byl Hus odsouzen jenom pro 30
článků z jehospisů? (Pokrač.) [>Čas. Úvahy«

L Roč. XVIIL, č. 10.) Cena 8 hal. “

"DV

5. Fr. Komárek: Rozjímání sv. růžence radostné
ho, bolestného a slavného v přítomné době

. válečné. Cena1 výt. brož. po 18 hal., 50 výt.
po 16 hat., 100 výt. po 14 hal. 1.

6. Píseň k Panně Maril v čas války. Cena' 100

, kusů 1K 30h. “
7. Modlitba o pokoj mezi národy. 100 kusů za7 4Kd0h 2. M

8. Přílohy k fassl beneficiátní:
a) Certifikát o obecních a školních přirážkách.

Na konceptním papíru půlarch; cena 40 ku
sů60 hal. © M m A

b) Certifikát o zeměpanské dani pozemkové s
fondovými přiráčkami: Na konceptním pa
píru. půlarch;.cena 40 kusů 60 hal. — Dosud
nikde nebylo vydáno! Ke každé fassi i 0
pravě její nezbytně nutné! Velmi praktické!

Pro P. T. duchovenstvo v době války:
Příručka k zaopatřování nemocnýchv 10 řečech:

české, německé,francouzské, italské, chorvat
ské, polské, slovácké, slovinské, ulierské. (DIl
latinský je úplně rozebrán.) Každý díl po 60 h,
„poštou 65 hal.

Pro dobu adventní:
Roráte, zpěvy vánoční, které se zpívají v chrá

mech Páně v Hradci Králové. Cena 60 hal.

Objednávky vyřizuje
Drušst. knihkupecivi a nakladatolstvé
v Hradel Král. Adalbertinum,



kov, kde porazil spojené mocnáře Alexandra I.
a Františka I. Slavkovské slunce, o němž často
hovoříval, oslňovslo oči jeho nadějí, že spojené
panovníky porazí zase.

A tak roku 1813 16. října začala se histo

rická ' bitvá u Lipska, 9. níž -Napoleondůmysl.
ným rožestavěním svých sborů čelil spojencům,
jejichž bitevní plán zdělán byl. Radeckým. :Na:
póleon nemohl jedno nebo obě nepřátelská křídla

jeneckých byla velmí silna a daleko roztažena,
a Napoleon to vypozoroval jednak výzvědně,
jednak z prudkých útoků, které množstvím bo
jovníků na jeho křídla byly vedeny. Ujištěn, že
obě jeho křídla se udrží a jsa na těch místech
uspokojen, sosnoval plán proraziti nepřátelský
střed, armádu spojenců rozlomiti, a ostatní dů
sledky by se již byly dostavily samy sebou,
neboť Bonaparte za takových okolností býval
vždycky pánem situace a vždycky dobře vědíval
co a jak.

Počal tedy Napoleon stahovati potřebné
sbory, aby mohl svůj úmysl provésti | Zavolal
maršála Mortiera s pěchotou, maršála Oudinota

a mladou gardou, jenerála Drouota sdělonjelectvem. Vhodnou přípravu k hlavnímu út
obstarali maršál Victor, který odrazil ruský sbor
vedený prinoem Euženem Virtemberským, dále
jeneral Lauriston a maršál Macdonald, kteří vy
razili z Lieberlwolkwitzu a nepřátelské sbory
před sebou porazili. Rakouská jízda Klenauova,
poslaná v ta místa s kozáky, marně snažila se
zadržeti voje francouzské a byla hned rozprá
šena jízdou jenerála Sebestianiho.

-© Útek Napoleonův se dářil a postupoval.
Vojsko francouzské ohápalo důležitost okamži
ku, hnalo se prudce ku předu a opovrhujíc ži
votem, poráželo kde jaký šik, jenž spojeneckými
jenerály byl posílán proti dravému proudu. Na
poleon, stoje na výšině, orlím zrakem sledoval
účiny svého útoku a ani dost málo se nezatru
dil, když uviděl silnou nepřátelskou reservu,
jejíž úkolem bylo odraziti francouzský útok.
Bonaparte reservu tuto očekával a měl proti
ní uchystány své kolony. Nařídil tedy veliký
útok jízdy, která se skládala ze sboru Keller
manova, Latour-Maubourgova a gardových dra
gonů. Jízda tato, vrazivši do spojeneckých řad,
přes evoji udatnost po chvilkovém zápasu po
čala kolísati, ale Napoleon i proti té, jak se
domníval, poslední možnosti, byl pojištěn. Roz
kázal Muratově pěchotě, která stála nedaleko,
čekajíc svého díla, aby postoupila proti nepří
teli a rozhodla boj. Pěchota tato útočila s nad
šeným pokřikem »vive 'emperer!« (aťžije ofeař!)
Reserva spojenců, pozbyvši šestadvaceti děl,
byla zatlačena a střed jejich již byl proražen,
když nastala pro Napoleona v bitvě u Lipska
nejosudnější událost. .

Radecký, jak již avrehu řečeno, autór bi
tevního plánu, znal již dobře Napoleonovy hmaty
a bedlivě se na ně připravil. Napoleon, rozrážeje
epojenecký střed, myslil, že předvídá a ov
všechny možnosti. Radecký však v kombinacích
šel dále. Když atřed epojenců poražením jejich

byl roztržen, čelo Napoleonovo nezů
stalo louho vyjásněno. Za prvourozbitou re
servou spojenců a dýmových oblaků vynořila
se regerva druhá, mnohem mohutnější a počet
nější prvé. Byly to rozsáhlé řady jízdní gardy
ruské, která se chmuřila jako černý les a která
rozdrtivší a odrazivši zbytky vojska Napole
onova, zřídila zaše střed a stanula na svém mí
stě jako nerozborná skála. Bonaparte z bohatých
svých zkušeností rázem pochopil, že útok, na
němž založil všechny naděje v této bitvě, na
prosto se ehroutil, A v tom okamžiku rozpálen
zklamáním a hněvem poslal do nepřátelského
tábora Radeckému tuto čeledínskou poznámku:
»Hle, přece se ten dobytek něčemu již naučil!«E |

IH. rakouské třídní
loterie obstarává

Královéhradecká
bankovní jednota

v Hradci Králové

a vyřizuje objednávky
postupně došlé. dl

“

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol

„40k šek v € slovéŠkolynýJan Dušek v Chrudimi.
i.

Kulturní jiskry.
Katolická nemocnice v Bostoně. V Bo

stoně ve Spojených atátech byla zřízena kato
lická vzorná nemoonice,která byla svěřenasprávě

-sester sv. Františka.
Jak bývalo u nás zle. V Dobřenicíchna

dřevěné varhanové plšťale na pfilepeném pruhu
papíru čteme tento záznam: ... R. 180i po
korci země tří a nejvíce čtyry mandele obilí
vázali. K tomu tak špatně sypalo, že z mandele
věrtel, ano až i z mnohého jen dva žejdlíky
obilí obdrželi. To zlé mohu tímto stvrdit, že
jsem z 40 mandel žita jen korec a jeden věrtel
namlátil. Hned po žních byl jeden koreo pše
nice za 16 zlatých, žita za 14 zl., ječmene za
8 zl. a ovsa za 6 zl. Toho roku v adventě 8.
decembru (prosince) eísař František II. t. jména
římský byl za dědičného císaře rakouského ve
Vídni korunován a vzal na se jméno František
I., císař rakouský: Z ohledu té korunovace byly
veřejné muziky a tance v hospodách povoleny.

Z té v r. 1804 vzniklé neourody povstalo
hrozné zlé, tak že v r. 1805 v měsíci juli (čer
venci) jeden koreo pšeniceza 45 zl., jeden korec
žita za 38 zl. a jeden korec ječmene za 35 zl.
a jeden koreo jahel za 48 zl. platilo. Při horách
ale každý korec obilí o 12 zl. dráž platilo.

Náramný hlad povstal mezi lidmi; a za
pokrm letního času rozličné trávy, jetele, kopřivy
a z jahel omelky spařené s otrubami, zimního
ale času senné trusky a řezanku nápodobně
s otrubami spařené jedli. Na což mor vznikl
takový, že denně místama 10 i více lidí zemřelo
a ještě v r. 1806 to zlé lidi trápilo. Každý den
50 až 60 a více lidu přišlo almužnu žádati,
kterou zřídka kde obdrželi a tak zmoření byli,
že z podoby jejich hrůza byla. Při horách ještě

psy a koně jedli a když to již nebylo, do Slez
ska a Polska lidé ucházeli. Důkaz toho v horách
panujícího zlého byl ten, že odtamtud náramné
množství lidu sem na žebrotu šlo a to zlé vy
pravovalo.

Toho zlého tam panujícího následující dů
kaz jest: Jedna žena s dvěma dětma a hor zo
vsi Martinice panství jilemnického. jdouce seem
do vsi na žebrotu, na panským poli u ovčína
jak eebe tak děti jetelovýma hlavičkama sytila,
čehož svědkem panský šafát Jan Skuzek byl,
Přijdouc do vsi, dostala trochu mouky, z které
sobó ye dvoře knedlíky vařila a když ty samé
s dětmi snědla, dostavši zlou nemoc, za dvě
hodiny zemřela, na což i dóvátý den jedno z těch
dětí zemřelo. Tose stálo 8. augusti (srpna) 1805
a 11. byla od velebného pána Josefa Simlera
pohřbena. Nelze všechno zlé, které lid trpěl,
popsat; jen toto pro památku zde popsal 16.au
gusti 1805 učitel místní dobřenský Vít. Jos. Goll
z Nové Paky rodilý.

Náboženská vyznání v asijském Turecku. Mo
hamedánů jest v asijském Turecku 14 milionů, tedy
73 proc. všeho obyvatelstva; vlastních | Turků
mohamedánů jest mezi nimi43 proc., kdežto.ostat
ních 30 proc. mohamedánů Jsou Kurdové, Arabové,
Syrové, Turkmeni a Peršané. — Druzů, kteří tvo
ří mohamedánskou sektu z dob vlády Fatimidů,
jest 132.000.— Protestantů jest celkem ast 80.000.
Od r. 1812 pracují v Syrii protestantští misionáři
z Ameriky. V Bejrutu mají bohosl. seminář a uči
telský ústav. Diakonisky z Porýní mají tam nemoc
nici. — Řeků schismatických jest na 1,800.000.Mají
tu tři patriarcháty: v Jerusalemě, v Antiochii (se
sídlem v Damašku) a v Cařihradě, jež má velikou
většinu svého teritoria na půdě asijské, byť sídlo
patriarchovo bylo v Evropě. — Příslušníkův ar
ménsko-gregoriánské církve jest asi jeden milion.
Byli založení ve 4, stol. od Arména, jistého Gre
gora Lusavoriče, jaka církev na řecké neodvislá,

vený, »první katholikos«, sídlí na ostrově jezera
vanského v klášteře Aghtamar, druhý.v Sisu v Ki
likii. —-Sjednocených Arménů je asi 150.000.Tvoří
patriarchát kilikijský, ale patriarcha od r. 1867 sí
dií v Cařihradě. Patří k němu arcibiskupství: Mar
din (Diarbekir), © Aleppo a Sivas, a biskupství:
Brussa, Angora, Kaisarije, Adana, Moraš-Malatia,
Charput, Djarbekir, Muš, Erzerum a Trapezunt.
— Příslušníků církve řecko-melchitské jest 140.000.
Patriarchát její (se sídlem v Damašku) trvá od r.
1744,a povstal návratem patriarchy antiochijského
a alexandrijského k církvi římsko-katolické. Patří
k němu arcibiskupství: Sur, Homs a Aleppo, a bis
kupství Bosra, Akka, Saida, Beirut-Džebail, Da
mašek, Caesarea, Sale, Baalbek a Tripolis v Syrii.
-- Jakobitů- jest 20.000. S Římem spojeni jsou od
r. 1546. Mají patriarchu se sídlem v Mardinu (ve
vilajetu diarbekirském), jemuž jsou podřízena arci
biskupství v Homsu, Damašku a Bagdadu, a bis

ru,. Mardinu, Aleppu a Bejrutu. — Sjednocených
Chaldejců čítá se 70.000. Papež Innocenc XI. zřídil
pro ně páatriarcháť v Diabekiru, jehož sídlo bylo

r. Abisko v do Bagdadu.Jsou mu podřízenaarcbiskupgtví v Diarhekiru a Kerduku,a biskup
sv Agadi, Mardjny, Sertu, Džesinet-ibn-Osga
„u a v,Sako, —:Maronitůjest 359,000;patriarchovi
maronijskémuv Antiochiipodřízeno,6.arcibisku
půva 2biskupové.—Katolíkůvobřadulatinského
jest asi 40.000. Hlavou jejich jest latinský patriar
cha cařihradský, jemuž je podřízenexemptní:arci
biskup ze Smyrny, který je zároveň apoštolským
vikáfem 'v Malé Asii; také Kréta k němu patří.
Biskupství na Chiu podléhá Naxu. Na Rhodu jest
apoštol. praefektura. Apoštolský vikář aleppský
je spolu apoštol. delegátem proSyrij se sídlem v
Bejrutu. K biskupství bagdadskému patří misie v
Bagdadu, Mardinu a- Mossulu. — Celkem jest v
asijském Turecku 750.000 katolíků, jichž většina,
přes 600.000, žije v Syrii a Palestině. Že tato ve
liká roztříštěnost křesťanů nepůsobí na mohame
dány příznivě, jest ovšem samozřejmo. Bude snad
lépe? (Časopis katol. duchovenstva.) .

Výsledek zápisu dítek na pražských školách
byl vydán školním referátem král. hlav. města
Prahy. Na 364 třídách a 125 pobočkách českých
škol obecných a měšťanských bylo na školní rok
1914—15zapsáno hochů 9839 a dívek 9844, celkem
19.683 dítek. Z těch je 19.066 náboženství katolic
kého, 380 evangelického, 160 israelského a 73 Ji
ných vyznání. Dle jazyka mateřského jest Čechů
19.675, Němců 2, jiných 6. — Na německých ško
lách obecných a měšťanských (39 tříd a 12 pobo-'
ček) zapsáno 716 chlapců, 945 dívek, celkem 1661.
Z těch je 671 katolíků, 42 evangelíků, 944 israelitů,
4 jiného vyznání, Čechů 229, Němců 1404, jiného
jazyka mateřského 34.

PRVNÍČESKÁz NAŽIVOT
PRAHA,palác „Koruna“, Václavské náměstí.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Politický přehled.
Uherský sněm. Poslanecká sněmovna měla 25. listo

padu první schůzi od vypuknutí války. Předseda sně
movny především vzpomněl rekovného postupu celé
armády, navrhř, aby předsednictvo bylo zmocněno tlu
močiti Jeho Veličenstvu oddanost celé sněmovny a za
slati vrchnímu veliteli armády arcivévodovi Bedřichovi
pozdravný přípis a j. více. Ministerský předseda br..
Tisza, ministři vrítra, finančí, spravedlnosti a obchodu —

podali řadu zákonných osnov 2 zpráv. — V následující *

vu o použití honvédů a domobrany mimo hranic země,
Mimo jiné pravil, že nynější válka ukázala, že síla, ak
ční způsobilost a moc monarchie nesmí se hlédati ve
španělské botěcentralistických právních zřízení, nýbrž
v takové konstrukci, která vedle zabezpečení oprávně

né neodvislostí maďarského národa umožňuje jednoty:
citů, snah, zcela svobodný boj, vedený bok po boku.
Válka Jest odvažováním nářodností. — Po krátké po
drobné rozpravě schválena i osnova zákona o výjimeč
ných opatřeních pro případ války, o zřizování válet
ných půjčkových pokladen a osnova o podporování ro
din do pole táhnoucího mužstva. Na dalším pořadu byla 
osnova zákona o částečném zvýšení příjmové daně pro
účely válečné péče na rok 1915, týkající se příjmů od
20.000 K výše. V odůvodnění se práví, že stát může £ za
nynějších těžkých poměrů požadovati od těch, kdo žijí
v poměrném blahobytu, aby podle míry své dlahové
schopnosti dali část svých úhrnných příjmů k disposici
pro úkoly válečné péče. Zákonná osnova obsahuje změ
nu berního zákona z r. 1909 a nařizuje zvýšení berního
klíče 3.85 při příjmech přes 20.000 K na 5 procent I

tato předloba schválena. — Ve schůzi v úterý přijaty
v celku a v podrobnostech v pondělí vyřízené předlohy
a příští schůze bude teprve tehdy, až sněmovna magná
tů přijme předtohy vyřízené poslaneckou sněmovnou.

AngHe obchoduje... Kancléř pokladu Lloyd Ge
orge zabýval se v dolní sněmovně finančními opatřeními“
vlády, při čemž uvedl také: »Zachránili jsme anglický
obchod a průmysl před pomysliteně nejhorší katastro
fou. Anglie stojí přes válku v čele mezinárodního obcho
du. Uzavřeli jsme největší | výpůjčku, jakou —dějiny
znají... .«

V Albanii konala se v neděli porada delegátů Essa
da paši s delegáty povstalců. Výsledek byl, že v pon
dělí přibyla do Drače deputace povstalců, aby se po
kusila o smírné rozřešení zápletek.

Za válečného ruchu.
Z rodu svob. pánů Skrbenských z Hříště,

jenž v době přítomné čítá 12 členů mužských,
jest pět členů důstojníky a stojí před nepřítelem.
Tři z nich jsou bratři. Vojenským křížem zá
služným byli vyznamenání dva důstojníci 2. hu
lánského pluku, Antonín sv. p. Skrbenský a sy
novee jeho Jiří. Prvý dobrovolně se k pluku
svému přihlásil. Vyznamenání nezastihlo jej již
živého, padl na poli válečném.



Polští kněží nasvých mistesk, Neochvěj
nou zmužilost osvědčili polští kněží katoličtí za
vpádu ruského do Haliče. V okresním městě
haličském Kolbušové zůstaliz inteligence pouze
farář, dva kaplani a tři úředníci. Za vpádu Mo
akalů: duohovenstro; neustrašeně;dbalo. zájmů
obyvatelstva. »Glos Narodu« otora napsal: »Po

elý čas pobytu Moskalů dučhoyenstvo naše
„bylo tu k ochraně a útěše a jednalo podle zá
sad Kristových, pomáhajíc slovem j skutkem
bližnímu. Neúmorný kněz Gajek posloušil vždy
každému a odvážně se opířat Moskalům, bráně
hojně osob a jich jmění proti vetřelcům. Du
chovenstvu náleží za to tedy uznání a vděčnost,«
Drubý kaplan a ještě několik osob bylo bez

příčiny vzato do zajetí.„© Zbožnostve válce. Francouzský důstojník
napsal v líčení bojiště: Nalezl jsem u stromu
„Šest mrtvých německých vojínů. Jeden měl
-ještě v. ruce lístek, který představoval obraz
Kristův s tištěným nápisem: Pane, zůstaň s
námi, neb se připozdívá. — A pod tím bylo
napsáno umírající rukou: Pán praví, já jsem s
vámi po všecky dny až do konce věků. — Ně

-00 dále našel jsem osm jiných. Mezi nimi le
žela modlitební kniha a otevřena byla právě

„strana s modlitbami za umírající. Každý ně
mecký voják nosí takovou knížku u sebe.

nění na Konopišti. Ke konci října pře
-dešlého měsíce vrátili ee dědicové zvěčnělého
následníka trůnu, arciknížete Františka Ferdi
nanda, na svůj zámek Konopiště, kdež dle do

-šlého rozkazu byly již dříve nádherné komnat
upraveny v lazaret pro větší počet raněnýc
vojínů. Dojemné jest, jak vysocí sirotkové sta
rají se o pohodlí a hledí útrapy raněných vo

-jínů zmírniti. Tak v poslední době nakoupili v
Benešově v různých obchodech dárky, které
osobně provázení paní hraběnkou Chotkovou,
rozdávali raněným vojínům. Radostí zářily

„jejich oči, když viděli, že raněným jejich
pozornost potěšení působí. Pří loučení prvé čety
raněných, kteří uzdravení odcházeli od svých
vznešených hostitelů, byl každý vojín poctěn
cenným dárkem v upomínku na Konopiště.

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,

: Janské náměstí č. 169.

Vkladynaknížky| "08
v vkledystřádankové4) je p O8
Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokují
Se dle dohody a vyplácejíše z těchto vkladů ob

nosybez obmezení moratoria.

Norodohospodářská hlídka.
Maximální cesy obilmin. Na základě císařského na

Mízení že dne 10. října vydána jsou dvě ministerská na
„Hzémí„tá se upravuje výroba a obchod s moukou
A v soutišlostí s tim stanoví se maximální ceny pro
obilí a mouku. Jako v Uhrách se přenechává stanovení
maximálníchcen jednotlivým komitátům,má maximál

" ní ceny u nás stanoviti politický zemský úřadpro svoje
správní území. Jednolité řešení bylo by nepřirozeným
A škodlivým. Vládě zůstává vyhraženo přezkoumati ce
ny. stanovené pro jednotlivé korenní země. Zemským
úřadém bylo uloženo, aby stadovity maximátní ceny s
největším urychlením, tak že toto opatření vstoupí v
platnost pravděpodobně ještě v první polovici prosince.
Maximální cena pro pšenici a žito budiž zjištěna na

nech měsíce října 1914 ve velkoobchodu | příslušného
správního území, maximální cena pro ječmen a kukuřici
stejným způsobem na základě průměru prvních dvou
týdnů měsíce Jístopadu 1914. Na přechodné, mimořádný
mi okolnostmi, průchody vojska, uváznutím dopravy
zboží ald. vyvolané abnormální zvýšení cen nebudiž
však při zjištění průměrné ceny brán zřetel. Při stano
vení maximální ceny budiž při pšenici vzata za záklád
hektolittoá váha 76 kg.. při žitě hektolitrová váha 70
kg. Čísí-li váha hektoltra pšenice nebo žita více, po
případě méně než 76 nebo 70 kg, stoupá, po případě
klesá maximální cena, stanovená politickým zemským
úřadení, za každý plný kilogram hektolitrové váhy při
pšenici o 20 h, při žítě o 15 h za metrický cent. Maxi
mální cena pšeničné krupice a jemné pšeničné mouky
na pečivo činí o 67.5 proc. za metr. cent více než ma
ximální cena metrického centu pšenice, zjištěná pro pří
slušné správní území. Stejným způsobem zvyšuje se
maximální cena za pšeníčnou mouku na vařívo o 57.5
proc., za pšeničnou ch'ebovou mouku o /7.4 proc., za
pčeničnou bílou mouku o 22 proc.. za Žitnou mouku 0
35.3 proc.. za ječnou mouku o 57.8 proc. a za kukuřičnou

mesiku o 45 procent než stanovená maximá'ní cena pří
slušné suroviny, Maximální cena pro smísené mouky,
vyrobené z druhů mouky shora uvedených, počítů se
dle percentuálrffho poměru druhů mouky, použitých ke
směsi. Maximální ceny pro obil[ a moukuzaujímají v

ď

sobě náklady skladištní a náklady dopravy až do skla
distní stanice. Majitel předmětů,-uvedených v tomto na

domácí potřebu, dodal 2a „stanovené maximální ceny.
Zamědělcům a obchodníkům s plodinami „nutno poně

Zdráhá-li se majitel vyhověti této výzvě, může politic
ký zemský úřad prodati příslušné předměty na účet a
náklad majitele

Výroba mouky. Dle minist. nařízení bude možno
vyráběti z pšenice jen tří druhy mouky, jemnou mouku
na pečivo, mouku k vaření a mouku na chléb. Ze žita
smí se vyráběti jen mouka jednotné jakosti; mouka tato
smi se uváděti do obchodu s náhradou chlebové mouky
y určitém poměru. Detailisté mohou své. zásoby prodá
vati až do 24. prosince bez oMedu na směs, předepsanou
nynějším nařízením. : s

Našemu veledůstojnémuduchovenstvupom oo
BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Z dopisů polního kněze.
26/10. Na své cestě na bojiště setkal jsem

se s vojákem 18. pluku královéhradeckého. Byl
raněn na jižním bojišti do nohy; právě si zra
nění odležel v nemocnici a dostal dovolenou.
Ale prohlásil: »Kamarádi bojují a já bych měl
jíti domů? Půjdu taky'« Přihlásil se dobrovolně
na severní bojiště, kdež jsem ho zastihl ještě
kulhavého v Ž. Měl starost: střílet prý dovede
dobře, ale jak to půjde jenom při pochodech?
Na cestě dováděl, žertoval, dokazoval celým
svým chováním, jak jest spokojen se svým
stavem.

1./11. Jízda na bojiště bývá někdy dosti
zdlouhavá. Jezdí většinou nákladní vlaky, které

v některých stanicích se zastavují na mnohohodin, tak že někdy se ujedou za celý den dvě
tři stanice. Na nádraží kromě vojínů neuzříš
nikoho. Kolem plápolají ohníčky, u nichž se
vojáci ohřívají. Napoli se orá a seje. Bylo roz
košné podívání, jak u jedné stanice závodili vo
jáci v orbě. Byli to ovšem mladí rolníci, kteří

s oprávněnou hrdostí prohlašovali: »To bychomty lidi zde teprve naučili rolničiti!«. Sám jsem
si takó zaoral. »Hluboko, jen hluboko, vždyť
jsme v Poleku!« bylo na mne voláno. Při tom
jsme tklivě vzpomínali na vlastní pečlivě“oše
třovanou půdu českou, na ornici svó vlásti.
Čím více jsme se blížili k bitevní čáře, tím za
vláda! větší ruch, idilka měnila svou tvářnost,
důležitost okamžiků rozhodných zaměstnávala
mysli všech. Kutnohorským »

zapsané společenstvo s r. 0.

Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. -| Vkomméstřádanky.

Cirkevnívěstník.
Službu u vojska z kněží diecése královéhradecké

kromě stálých kurátů konají tito dpp.: Vicerektor kněž.
semináře dr. Jan Konečný, faráři Jos. Hlavsa z Chomu
tic a Stan. Kordule z Bílé Třemešné; katecheta Boh.
Kobza z Týniště; kaplani: Boh. Blecha ze Solopisk, Lad.

z Úpice. Jan Hlaváček z Čes. Skalice, Jan Ježek z Červ.
Janovic. Ad.. Kadera ze Starkova, Jos. Kapoun baron
ze Svojkova z Lukavce, Jan Kočvara z.Dol. Oujezda,
Jos. Macháček ze Skutče, Fr. Pavlns z Nov. Bydžova.
Fr. Pokorný z Bernsdorfu. Tomáš Pokorný z Borobrád
ku, Richard Popp z Trutnova, Ign. Široký ze Dvora
Králové, Fr. Velebný z Církvice.

místní a z kraje.
Oslava 66. výročívlády Jeho Veličenstva vyzněla

v Hradci Králové velice. mohutně. Právě v těchto chví
lích, kdy vede naše říše zápas tak gigantický, věrní
poddaní pospíšili projevit neochvějnou úctu a synov
skou lásku k ctihodným šedinám vznešeného kmeta. V

úterý vojenská kapela za jasného měsíčního večera vy
hráva'a po městě slavmostní čepobití. Ve středu vlály
s budov veřejných i soukromých velice četné prapory
barev zemských a říšských. —Všechny školní ústavy
měly siavné služby Boží s případnými loyálními pro
mluvami. Slavnostní vojenské bohoslužby | konány v
chrámu Panny Marie. — Při mši sv. c. k. gymnasia pro
vedena v kathedrále řízením učitele zpěvu dp. V. Gyur
kovicse pěveckým sborem gymnasinim Hromádkova
mše op. 5. »In honorem B. M. V. inter spinas« š dopro

vodem gymnasliního orkestru. Večer pořádal něltelský ——
sbor gymnasia v refektáři borromejském slavnostní
akademii. Tato započata Byla zdařilou Komposicí ne

kantáta« pro smíšený sbor bez průvodu. Již tento prv
ní kus, precisně přednesený žáky li. a III. oddělení pě
veckého, utvrdil v nás naději, že večer tento bude i

Po tomto zpěvu, uživ slov
skladby, promluvil J. Exc. nejdp. biskup dr. Jos. Dou
brava, který vyzval přítomné k provolání slávy Jeho
Ve'ičenstvu, jež bylo nadšeně opětováno. Pan gymn. fi
ditel zahájil promluvu poukazem ma památnost dne a
upozornil na význam krásného hesla vznešeného moc
náře našeho -Vše pro dítě«. Provolal císaři slávu, což
opětně došlo nadšeného ohlasu u všech přítomných.

Griegův »Hfertesár« i Rozkošného »Noveleta č. 1«. Zda
řilý byl přednes Sládkovy básně »Sv. Václave« žákem
1. tř. Dittrichem, načež zazněl nadšeně sálem Vagnerův
sbor přo mužské hlasy. Následovali bratři Kolářští Zde
něk »houslista« a Milič »pianista«, kteří přednesem svým

nášeje báseň J. Vrchlického »Západ.. Celá slavnost za
končena Foerstrovou Směsí z národních písní českých,

i L oddělení pěvců gymnasijních a vedlo si dobře. Piano
vý part zahráli s porozuměním M. Kolářský a oktaván
Bureš. Mezi účinkujícími viděli jsme pp. profesory, což
zajisté v přítomných způsobilo velmi dobrý dojem. Dp.
sbormistr Oyurkovics připravil vše jistě s velikou pílí;
výsledek vyvážil námahu tu. jistě velmi dobře. I pří
tomný J. E. nejdp. biskup projevil vřelá slova uznání.
Borromaejský refektář hostil při akademii i mnoho ji
ných vzácných hostí, jako p. místodrž. radu Smutného.
p. wener. vikáře dra Soukupa, vdpp. kanovníky Hlavu,
Hrubého, p. radu Slámu, Andrese. celý prof. sbor gymna
síjní a mnohé jiné notability. Dámy svojí přítomností
dodaly akademii lesku a přispěly ke krásnému i hmot
nému výsledku akademie, která tedy jak morálně tak
hmotně krásně vyplnila úkol svůj: účelným způsobem
vzdáti čest vznešenému stařičkému mocnáři našemu.
Gratulujeme.

Vojenské pohřby. Ačkoli v říjnu a listopadu dopra
veny byly do Hradce veliké řady raněných, docházelo
k úmrtí poměrně zřídka. Naopak uzdravila se celá sta
vojínů tak dobře, že nastupovali znovu vojenskou .služ
bu. V posledních dnech však, když přibyl transport ve
lice těžce raněných, pohřbeno některý den více vojínů
a to se zaslouženou slávou. — Při každém pohřbu dp.
Kordule pronáší řeč tak případnou, že k slzám dojímá
každého. Dne 1. t. m. sám Jeho Exc. vykropil tři rakve

a pronesl na dvoře posádkové nemocnice k pochvale
zesnulých velice vzletnou, srdečnou promluvu. Pak vedl
průvod na náměstí. Před měšť. školami ještě dodatkem
vzpomněl vřelými slovy zesnulých vojhnů dp. Kordule.

(Jest potěšitelno, že zemřelým junákům prokazuje po
slední křesťanskou službu hojnost zdejšího obecenstva.

Osobní. Člen správní rady Královéhradecké ban
kovní jednoty pan Julius Russ, náměstek starosty král.
věn. města Hradce Králové, byl právě v těchto dnech
jmenován zástupcem vlády válečné půičkové pokladny
v Hradci Králové, která byla zařízena při zdejší filiálce

„Rakousko-uherské banky.
Uhelné oddělení Královébradecké bankovní jedsoty

"bylo vzhledem k neustále vzrůstající agendě přeloženo
do prvého poschodí Adalbertina, nacož se tímto naši

"pp. komitenti zdvořile upozorňují.
U královéhradecké bankovní jednoty v Hradci Krá

lové bylo až do dneška upsáno cca 50.000.K 5%% vá
lečné půjčky, z čehož připadá na J. E. nejdp. biskupa
dra Jos. Doubrávu 25.000 K, na Bankovní jednotu 5000
K, zbytek pak umístěn je v drobných obnosech mezi
komitenty banky.

Z výborové schůze Učednické beskiky v Hradei
Králové, konané dne 22. listopadu za předsednictví p.
prof. Fr. Hniličky. Po dohodě a za souhlasu p. pokladní
ka s.p. předsedou usneseno, aby i v této pohnuté době |
byla Učednická besídka uvederia v činnost. Přijat byl
návrh, aby uspořádány byly dva cykly vzdělavací, je
den z nauky občanské a jeden ze zdravovědy, o Váno
cích pak nadílka s pohoštěním učňů a s přiměřeným
programem hudebním. Správce p. odb. učitel J. Štrét'
sděluje, že zapsáno jest dosud 38 učňů, z nichž 21 z ro

ku loňského a 1 pomocník. „Členům rozdány knížky a
legitihace; získáno pto něsnížené“vstupné do blográfu
v Grandhotelu. Knihovna čítá 182svazky; zvláštní zmín
ky: zasluhujé nevšední obětavost našeho minulého p.
předsedy, který stálými dary poučných 'ř zábavných
brožur a sešitů knihovnu podporuje.

Mistni odbor spolku čes. úředníků žálezníčních v
Hradci Králové uspořádá přátelské“ večírek v ponděli
dne: 7. prosince v místnostech“ II. a III. třídy nádražní
resfaurace v Hradci Králové,' jehož výtěžek věnován
bude Červenému kříži a vá'ečným podpůrným fondům.
Začátek po 8. hod. večer. Úbor domácí. Vstupné za 0
sobu 1 K, za tříčlennou rodinu 2 K. | Dobročinnosti se
měze nekladou. Po vyčerpání programu volná zábava.

K situaci Záložního úvěruího ústavu. Konečně lé
kaři chorého podniku podali Informace určitější, ale
zpráva jejich málo potěší. Svědčí, že správní rada trpě
'a šlendrián širokého slohu, že se nejedná o několik ná
hodných, nepředvidaných kalamit, ale že byl v posled
ních letech celý systém velkých zápůjček pochybný.
Byli jsme ovšem- připraveni, že některým zvědavcům,
lačnícím po sensačních a útočných článcích, nezamluví
se naše řádky z minulého čís.a, které radily k rozvaze.
Těm opakujeme. že se nedáme vyprovokovati k bezcíl
nému štvaní, kdy se jedná o sanační akci tak ve'iké



důležitosti.Zárovéň však přisvědčujeme — jakjiž z č.
46. Obdový patrno — že stará správní řada sanáci sotva
provede, nebude-li podpírána vytrvale bystrými a bdě
lýmiznalci. Komu se štiky 'utrhly od udice, ten Jičh

„myní.holou rukou necbytné; který hospodářst myslí,

' žedostupuje výše Sokratovy omluvou»Já vím, že nic
nevím«;, nestane se finančním reformátorem. | Aspoň
trochu příznivé skoncování aféry tak vážné čekáme od
těch, kteřl činnost neblahé správní rady důkladně zkon
trólujt a staří vládcové mají nejsvětější povinnost. in
formovati nynější lékaře upřímně, co všecko vědí .0
tajných cestičkách obrovských půjček. Volá-li »Osvěta
Lidu« pourčitých cifrách, přejí si zvěděti co nejdříve

jasnou pravdu všichni vkladatelé a akcioriáři. Musíme
konečně věděti, proč se půjčovaly statisíce »na ksiít«
závodům nejistým a proč se vymáhaly neúprosně da

leko menší dluhy od malých živnostníků, jichž podniky
byly v dobrém chódu. Jest potřebí, aby vkladatelé vě
děli, čí protekci vynikající místa úřednická dostávali
mladí lidé, kteří přeďem neprokázali vynikající talent
a žádoucí zkušenost. Veřejnost se masí dověděti, kteří
pánové a z jakých příčin stáli o to, aby se v bilancích
utajoval pravý stav ústavu po několik let a proč volení
za revisory lidé, kteří ohlašovali »nejsvědomitější po
řádek«. Brát veliké peníze za pouhé kývání dovede i
patnáctiletý chlapec, který k vědě finanční ani nepři
čichl. Jen se nebát! Vkladatelé nejsou děti, aby provedli
po sdělení plné pravdy skutky nerozvážnější, než jaké
provádělá správní rada. Opakujeme: Ať pozná veřej
nost celou síť tajné strýčkovské politiky, ale nechť také
interesenti hledají k žádoucí sanaci cesty opravdu
reálné! .

Potřeba šetření.

Koclánovice u Slezského Předměstí. Pan Fr. Smot
lacha, rolník v Kociánovicích, se svojí manželkou da
rovali ve prospěch kapličky Rožberské farnímu úřadu
pouchovskému 100 K na poděkování za šťastný návrat

Božího požehnání. — Farní úřad v Pouchově.
Vyznamenání. Jeho Exc. p. president c. k. vrchní

ho sóudu zemského v král Českém přiznal výnosem z
28. listopadu 1914 názvem a hodností vrchního zemské
ho soudu rady vyznamenanému radoví zemského soudu
a přednostovi soudu -okresního p. Ant. Schulzoví ve
Dvoře Králóvé Nejvyšším vlastnoručním listem ze dne
18. srpna 1898 založenou čestnou medaili Ma čtyřiceti
letě věrné služby. U

" Pardubice. Sdružené katolické spolky pardubické
odevzdaly v těchto dnech c. a k. vrch. velitelství zá
ložních vojenských nemocnic v Pardubicích pro raněné
vojíny nově zhotovénéhoprádla: 172 teplných košil,
156 teplých spodních kalhot, 120 přezných povlaků na
postel, 125' párů ponóžék, 150 párů teplých onuček, 180
kapesníků, 220 kusů obvázů různé šíře, 12 párů nátep-:
niček, 135 polštářů péřových, 270 svrchních povlaků na
polštáře, 4 balíčky čaje, 10 krabig cigaret, 12 holí, 2
knih ke' čténí ——výe v okrouhlé ceně 2200 K. Na před

měty tyto. přispěly sdružené katolické“ spolky jednak
sbírkou, jednak z pokladny spolkové -a hlavně přičiněním
a zásluhou dámského výboru, který látky nakoupil a
vše v měsíci zhotovil. Vrchní c. a k. velitelství nemoc
nici G, k. okr. hejtmanství sdruženým katolickým spol
kům.za dar, který vnejvhoďnější době překvapil, vřele
poděkovali. Kromě toho odevzdáno týmiž spolky na
okr. hejtmanství hotově 100 K ma,účely Červeného kří
že“ K Vánocům připravuje se větší slavnost, při níž
budou poděléní potřební hlavně potravinami a. uhlím,
dítky pak různými dárky vánočními.. o—m

"Hlinsko. (Památce padlého hrdiny poručíka Rudolfa
Kubáta.) Mínulésoboty. zalkal na .omšelé věži: zdejšího
starožitného chrámu. Páně teskně umíráček, oznamuje

pozemskou „svou pout. „Dbčané naslouchajíce Ikavým
zvukům,poptávalise druh druha, kdoto. zemřel? A
již v krátku po té šířila se po městě smutná zpráva, že
to zvoní za poručíka Kubáta, syna p. řídícího učitele

v. v. Poručík pří zastávání obtížné povinnosti, vojenské
na srbském, bojišti nalezl svou smrt. A po.oba nato, ná

daleko od rodné vlasti padlého a tam také pohřbeného
hrdiny, V pondělí slouženo za padlého ve zdejším chrá
mu Páně slavné rekviem, kterého se súčastnila vedle
zarmoucených | rodičů veškerá. městská inteligence a
nesčetné množství obecenstva, takže velebné klenby
Aarožitné svatyně ve všech svých prostorách byly pře
plněny. Služby Boží za padlého konány za nejhlubšího
dojmu všech přítomných. A když ke konci vdp. farář
Jan Habal vyzýval přítomné slovy dojemnými, aby se
společně s ním pomodlili za padléa na rány v nemoc
nicích v Pánu zesnulé hrdiny, jakož i za ty, kteří dosud
v nemocnicích v bolestech úpi, byl tak pohnut, že sám
se nemehlpláče zdržeti. Mezi modlitboubylo mezi vě
řícími hluboké pohnutí a tiché štkání. Z chrámu Páně
odcházeh účastníci bohoslužeb s.dojmy upřímné lítosti
nad smrtí hrdinného mladého muže, jenž byl pro svou

x
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hó města opěttragická zpráva, že mladisivý syn zdej
šího váženého občana a majitele truhlářského závodu

vé ruky fak těžce zráněn, že mn musela býti v nemoc
nici v Pešti ruka amputována. Těžce zraněný vojín jest
bratrem vip. Leopolda Sokola, kaplana v Královicích.
Celé město i okolí sdílí upřímnou soustrast s postižený|

mi rodiči. — Č

Nové úplné vydání

brevířůIrů
mámena skladě 

ve vydání římském
s veškerými novami a dodatky

P. 1914..

Tisk je zřetelný, zvláště pro slabší zrak jasný.
Formát 11X18 160. Tištěné na papiru Indiana.
V kůži, červená ořízka K 40-—, v kůži, zlatá
ořízkaK 45-—„v chagrénu, zlatá ořízkaK 50—,
v morochinu, zlatá ořízka a desky bohatě vkus
nou, zlatou rytinou zdobené, tištěné na papíře.
China K 67-—, v chagrénu, zl. ořízká K 49—.

Tyto brevíře ovšem pojímají stávající proprium,
nebof nové proprium Bohemiae dosud nevyšlo
a připravuje se v nakladatelství Kotrbově. Úprava
však jest taková, že možno po vydání Ku kaž
děmu svazku přiložiti. — Nová vydání Puste
tova možno dodati. Event. potřebné ceníky vám

* dle objednávky na přání ochotně zašleme. —
Neobjednávejte přímo, obdržíte u nás v origi

nálních cenách!

Oružstevní knihkupectví a nakla
datelství v Hradci Král., Adalbertinum.

Vhodné knižní dary
k „Vánocům“

Odporačujeme následující publikace vydané
©nakladatelstvím „Knihovny Obnovy“

v Hradci králové:

-© Brodský Boh, NAŠI PŘÁTELÉ. (Přítel
žid, přítel liberál.) Stran 100. Cena 60 h.

Stran 722. Cena K 4.
Brynych Ed. KŘÍŽE A KALICHY.Stran

439. Cena K 2. 0
Brynych Ed, ŠTÍT VÍRY. II vydání.

Stran 108. Snížená cena 50 h. :
"Kohout Fr, ČESKÉ |

KORUNĚ KRÁLOVNY NEBESKÉ. Stran 260.
Cena K 280.

Mimra Fr, OBRÁZKY ZE SMÍŠENÉ
OSADY. Řada I. Stran 168. Cena86.h.

„OSADY. Řada II. Stran 460. Cena K 2.
Novotný Dr. Jos., ČLOVĚKBEZSVO

BODNÉ VŮLE. 256 stran. Cena K 3-20.
Novotný Dr. .jos., INDEXA VĚDA.

Stran 210. Cena K 240.
Novotný Dr. os., SPIRITISMUSZDO

(KONALENÍMKŘESŤANSTVÍ? Stran 259. Cena
K 260. PÁN |

"© Novotný Dr. Jos., SVĚTEMK BOHU.
Stran 468. Céna K 6.

K 23.

TIKY. Stran 320. Cena K 3.
Rey! Dr. Fr, SE

SJEZDU KATOLÍKŮ ČESKOSLOVAN. v Hradci
Králové r. 1909. Stran 547. Cena K 3.

- Reyl Dr. Fr., JÁDRO KŘESŤANSKÉ SO
CIOLOGÍE. Stran 364. Cena K5. |.

Řezníček Dr. Vácí, KRÁLOVÉHRA
DECKÉ VZPOMÍNKY. -Stran 200. Cena K 140.

Sahula Jiří,KARELIV.JAKO KŘESŤAN
A VLASTENEČC. Str. 488.*Cena. K 3.

Sahula Jiří, ROZMARNÉPŘÍHODY řa
da IL. Stran. 320.Cena K 180..

Objednávky vyřizuje obratem „Družstevní
knihkupectví“ v Hradci Králové (Adalbertinum.)

Různé zprávy.
Svatý Otec o katolických spolcích. Ve

své enoyklice Benedikt XV. praví: »Jelikož lidé
se k otevřenému vyznání víry a přiměřenému

-životu dávají pobídnouti více než čímkoliv
jiným bratrským napomínáním a vzájemným
příkladem, vítáme s radostí, povstávají-li nové a

nové katolické spolky. A. nepřejenno si toliko,aby zkvétaly, nýbřž aby mohutněly pod naší
! ochranou a podporou; a zmohutní jistě, budou

li věrně dbáti předpisů, které Bvatá stolice vy—
dalanebozydá ©- .

1. Větóhní pak, kteří jsouce členy takových
spolků, obětují avé síly pro Boha a.Církev, vždy:
Buďte pamětlivi Božské“ moudrosti: Muž.posluě

boť nebuďow-li poslouchati Boha, podrobujíce se
hlavě Církve, marně budou očekávati pomoci.
nebes a rovněž marna bude jejich práce.«

Jubileum „Našince.“ Katol. deník »Na

zkvetl, oslaví 8. prosince t r. 50leté výrcčí
svého trvání sfavností vzhledem na poměry:
tichou. Členové družstva, jakož i redakce aad.
ministrace budou přítomní o 10. hod. dopoledne“
tnši sv. v kostelé Ord. Cap. v Olomouci. Pak
přátelská schůzka v redakci. —| Srdečně gra
tulujeme bratrskému listu a přejeme,aby vstup
do druhého půlstoletí byl korunován novými
úspěchy. :

Citlivá srdce se smilují nad nejchudšími dívkami v
Útulně slepých dívek Praha III., Kampa, a jim dárkem,.
odkazem a pod. bídu jejich ulehčí. Administrace t 1.

milodary uveřejní. , :
Našim ráněným a nemocným vojínám prokážete.

velmi platných služeb, když jim opatříte vhodné a la
ciné čtení, Administrace »Našince< v Olomouci pod
jala se úkolu tisk takový dodati a zašle každému proti.
předem poukázanému obnosu 3 Kpět výtisků knihy >Ví
ra našich otcův, již sepsal Jakub kardinál Gibbons.
Původní cena jedné knihy 3 K.

Všellcos. Ve Vídni na koncertech pro raněné vojí

ny přednášena jest i naše národní hymna »Kde domov“
můj?«. »Reichspost« píše, že přednesem hymny docíle
no velkého dojmu. — Městská rada vídeňská žádá vlá
du, aby k zajištění obce vídeňské chlebovinami dostalo
se jí ze zásob v Čechách a na Moravě takového množ
ství, o jaké žádá. — Dle zpráv z Petrohradu byli sociál
ně demokratičtí členové dumy bez ohledu na svou imu
nitu zatčeni, ústřední kancelář soc. demokratická za
vřena a veškeré manifestační projevy soc. demokratické
strany byly zakázány. — Ministerstvo války učinilo 0
patření, aby při zadávání vojenských dodávek přihlíželo
se budoucně jen k firmám, které se zaváží, že nepropu-
stí zřízenců aml jim nezmenší platu. — V západním
Řecku a na Jonských ostrovech bylo v neděli silné ze
mětřesení. 3- V Rakousku bylo upsáno na válečnou

půjčku přes 2 mltardy, v Uhrách téměř 1 miliarda, tak
Pe celkem bude upsáno přes 3 milardy. — Spolková ra
da švýcarská prohlásila, že je rozhodnuta sáhnouti k
nejostřejším .prostředkům, bude-li neutratita Švýcarska
se strany Anglie nebo Francie opětovně porušena. —
Osnova zákona předloženáříšskému sněmu německému
zmocňuje říšského kancléře, aby cestou úvěru uvolnil

LOGA nu

Doporučení o přávě vyšlých
: publikacích: 

Dr. Fr- Reyl:

Jádro křesťan.
sociologie

Va vkus. vazbě celopLs ochran, kart. K 1.

Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 170. -- Brož. K6 :

Ve vkus, vazbě čelopl. s ochran. kait. K 8, ©

© NB. Dostávám nyní episy poslední dobou .
-Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá |
díla a,zasluhají rozšíření. © © .

Dr. Jos. Hanuš, 
mpasia,
rady..

—

prof, real.
; Král. Vin

' Objednávkyobratem vyřídí

Oružstevní knihkupectví
a nakladatelství

v Mradcl Králové, Adalbortinumi

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
10. čísto -Časových Úvah« právě vyšlo. Obsahuje

pokračování velmi zajímavého pojednání Msgra dra Fr.
Sulce:>Byl Hus odsouzen jenom pro 90člán
ků zjeho spisů?« V tomto svazku líčí autor historil
obhajoby Husovy proti papežům a podává věcnou,
ovšem pro Husa drtivou kritiku jeho jednání. Cena ú
hledného svazečku pouze 8 hal. franko. Objednávky vy
řizuje Administrace »Ča$ových Úvah«<v Hradci Králové
(Adalbertinum).
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"Hornoslezské|| "vemesármsa———-|-6D.6 P
ws hlá «. | jsouuloženav brožurách,ježvycházejíměsíčně arevná p iU . podtitulem»ČasovéÚvahy«. Zo č4 „pn ná

všechdrahů, notlivýsAA bu 521voestran.ork h ost elní h4 he

k k d ří á pouhých8haléřů.Vyššícenyudányjsouubrožur odbor.* vi s POo S a W několikanásobněvětších.— »ČasovéÚvahyvy- 0 hkfi a er n pro CT icházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých voje a dodává m:
palivové nabízí v každém množství brožur jsou již roZebrány. =" S

za ceny nejlevnější : ,Posudvšakjsounna„skladěu většímmnožstvíE LD.Uhlíř, . M ityto úvahy: Cena v, hal. | umělésklenářstvía malba skla

Učte se z děla „38 „16 v TřebechoviciehuRradce
OslavaHusova. - 3 27 pálené.©

.Žaloba vyděděkcéXX. věku (olednání ©o E
E bed s .A Ceníkyarozpočtynapožádánítství.a $vo : JE sdarma©,

v Plotištích u tradice Král. Zprávaoslezděčoskoslovanskýchkatolíkův i PAHradci Králové —. :

Filfální sklad v Hradci Králové| Velikýbiskupz: biskupa:Bdnarda|Janaa 1 .
mý“ v Komenského tMdě. BB Nep.Brynycha) . 4—— .| Pokoraa ženství- i. "i „8 Paramenta.

Několik opapežství | <. 8
: E mikéříkí 17 Katakomby. - . 2. 8 Ignáte V, Neškudla Syn

ojhygieničtějšíMÍČKO| FESTje poulont7sí Českákorfesse. a|liv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

a veškeré výrobky z něho, ModernínáboženstvíMasarykovo- 8 (bratrP.J. Neškudly,farářeve Výprachticích)

b . é A - Sovjenct porat v a urdy : 8 doporučoje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
vý born Z domácnostisociálních demokratů: svůj osvědčenýa často vyznamenaný

: Jek . ' Lřada- eee . 16 ' výrobnízávod :
IL . ob . x

mleko pasteurisované | £;- . ||| všechkostelníchparamentů,a Braňmesé tiskem "SÍ|Í spolkových praporůa kovovéhonáčin'.

„dodává deoně čerstvé v nejlevnějšíceně a | Návštěvouu Slovanů(o Polácícha Slovácich) 8 andájk Pronoba hotována okázku. . . Volné kapitoly o spořivosti . . 8 Y y
> nejlepší jakosti “ga Soclálnívýznamsvěceníneděle- 1 16 se na požádánífrankozašlou.Svobodnáškola — : —— s

p 1 lé k 1 Jesulté-ajelichprotivnlch-< +8 ==
Manželstvípřirozenéa svátostné. 8 

arii m 6 arli d Slovovčasoprávuvolebnímainýchobčan- ví Zal.Karel Zavadii mských právech ve státu . . „ 8 ,

v Hradci Král., na Malém nám. č126. povakaprotestantůnadkakatoliky “116 k n 7 dl„. . ; atolici org me! .

Nejmod.rnější zařízení. Pečlivá čistota. Útok protessoráMasaryka m. (církev tato n 0) j av ]— : kou. 32 4 oo ie $
. .. Katolickýmjinochám—spolky katolické- 16 závod pasiřský.Praktické kniha pro vojsko! Řím a university « - 8 Veledůstoj.duchovenstvua sl————————————ó Proti VolnéMyšlence 8 patronátnímúřadůmdoporučuje

Tiskem Biskupské knihtiskárny byl Proti Volné Škole. . 16 se ku provedeníveškerých

A právěvydánnovýnákladmodlitebníkniby: ae Sona sněmu - : Á nádob kostelních,+. vlsice ev ... . zlata, stříbra,b: jiných

JÓ Adott Honig: Vlastenectví v duchukřesťanském . "8 kovů. v kakdém "elobayod
. míisslí. nejjednodu o donejbona 0

T Vojinův přítel čili voják ve nh ké 2 : : : , , : 6 provedendle„Atur8;„předpisů
4 Machar a křesťanství . .„ 8 om Vešk ré DTAVY8 ZNOVUsvém životě a modlitbě. || Ki iv,omvet - sla zní provádda09 nepo:

Knížka, čítající 306 stran kapesního Klášter v Podlašicich-aměsto Chrast. + B véji 8 se zárukou.
formátu, podává v L díle vřelým slohem|| Sfarý a movýnázor světový —<- -+ 8 , Ceny,velmimírné.Mnohodopo-.,

| důležité pokyny pro život vojenský, jež Jesultéa českáUteratura: SO: 8 ručenía užnáníporuce.
BlahoslavenýJan Sarkander . „8jsou proto zvláštěcenné A prajické že Boj o Lourdy 16 Ve prospěchautor spisku je vojenský duchovnísprávce; a 1.. : W U

ILdíl obsahuje pobožnostivšeobecné (mod- Obrana úcty Svatojanské. 2. (Sratováslávaké Matice Školské.
litby denní, modlitby a písně ke mši sýaté, Přlčinysoclálnínespokojenost: ee Uznaný za n jvýhodnějšía nejlevněší ná

kov. zpovědiaj.) a pobožnostipro zvláštní Čechové, rá Pern . bu 8 kupní pramenv Rakouskuveškerých
poměry vojínovy (modlitby, odvodence, ve usd něko « Ferrerovave.„světlerozumu 16válce a j), modlitby na dobya slavnosti || 0
roku, k uctění P. Marie a různé. Dělnické záhrady . 8

Výtečnouknížkututo,jež by neměla Mr epos Kristovam důkazemjeto 16 OS BL DaramE il
scházeti žádnému vojáku, lze obdržeti buď Pohřbívati či spalovati mrtvoly? 0 8

u da KL žárka 0. 8 W., Nová R30 | Agoritaa svobodz.— PastýřskýBt arožiskana Moravě,nebo v Biskupskétiskárně as rádi raporů. příkrovů, koberců apů a blskupůrakoských . ge| práčla, prap
vyTEradel Králové. Obrana školy katolické . : 16. povového náčiní Ke výrobaách nejstarš'he

| Gema brož. výtisku pouze 80 haléřů, Volná Myšlenka se stanoviska náboženského, závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat-le

| cena výtiskuvplátně vázaného60 haléřů. , filosofickéhoa soclálního. . 16 j f N k diIvot lidský s náboženstvím a bezněho . 8 ě
— Jest náboženstvívěcísoukromou? . A OSE a e u ySerková otázka i

| Jazykováotázkav Čechách | V Jablonném n. Orl. č. 86.
éče0 „mládežvesvětlekatolického Hvotat : Tisíce uznávacích cí aodporuční m

P AM ÁTKY gy,Oáza | obrázkové,omaiky,rozpočty,vsorya hotovézbošíV. výběru franko
Při objednávkách brožur vceně od 8do 24 a Bos velkoměstské režie vo vlastních dílnách a

j a vhodné dárky p ke, frankaturatehdy,objednají-lise aspoň someohloné.pracovnísly auvskovůčímělevnějšío

| k om na 40. přidat 1 Šloročn předplatnéa běžnýročník(1 bo- | Jakl 166im, sera ©40 ie Vlastníšlanosti.i první sv. zpovědí,sv. přij a pouze1 K.
1 biřmování, k missiím a k velikonoční Je-li objednán výtisk jediný, nutno přidati k Adresování všdy čoorg) wevyprošuje.

ědi bolické obrázky, obrázk .
i svatých modlitební kniby v skvost. udanéceně 2 hal. při objednávce dvou až tří vý- . 4, tisků p ipočítávají se na porto 4 hal.

růžence. obrázkyv upomínku|| velkéslevy.Objedná-ise zvlášťvelikýpočet| se skleníkem

. By.ck, terných a š má brožur,činí o . . a vydávánínašich| "“ řadu let najme továrnaK. V. Skuherský,
poučných brožur není finančního zisku, a že na- Hradec Králové.
opak vydavatelstvo v zájmu dobré věci ochotně

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Družstevní Knihkupectví,| pře sb: —
nakladatelství,závodhudebníU ntraletrí tentozáslUý pokaždý upřímnýkatolíkpodporujeVarny knih Ko ronám
v Hradol Králové, Adalbertinum. Objednávkyvyřizujeobratem závod knihařský

Administrace >Časo Úval “| — — K n. RichardaŠimáčka
V |- >| rodi Králové,Pospíšilovatř.č.151.
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, Mílícía chuf vazba: tečné nahořkléMel prá víno! chutijedině
od firmy

: L;Vielet,Thuir (ve Franeii),
Vžude k dostání.

Ročví prodej přes 10 milienů lahví.

Záátapos:JesefSGroboda, Praha, Hrál."Vinobpýdy čte 1004.
—

Čblo jednací E 2181/14/3.Edikt dražební. 
Podleusnesenízedne20. listopadu1914č. j.| SŘ

E 2181/14/3 budou dne 12. prosince 1914 dopo- ,
Jedinev81/, hodin vHradci Královéč. 142.

ve veřejné dražbě rodávány:

od£.T
„9

1.,
"3

m

prádlo, kravaty, školní potřeby,
galanterní zboží,"hrač y aj

Předmětytyto lze si vden dražby vdoběmezi
72/, a 81/, hodinou dopolední v mistnostishora uve

dené prohlédnouti.
C.k. okresní sond v Headci Králové,

odd. V., dne 20. listopadu 1914.
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnověnad Kněžnou $|.',
" zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kolekci
nejmovějších drahů pravých O

vlněnýchlátek 8 |
©své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo

zemských.
Cetná usmání zvláštěz krabů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávíta na

zkoašku.

Velojemné látky ne taléry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ARMONIA
PIANINA|
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- volénído řádnumají a xýchověa ošetřování
bsiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť i

se obrátís dotasemstran přijmutína představenou ah ngiu ' klášteraB. S. P. Krupka (u Teplic). i j PASY
dyPAR Ch

—— - J. Sylvaterův 675 SÁLY

Na venkov. faru hledá -| synovecnástupce)8 2XŇ | 3obecný bo “misto hospodyně,- -** re RS"spoM Z:
dívka Zdletá,cepresentaceschopná,-tichépovahy, pro Ad“ bynášla natna Ne „AveMaria“n kostelních., ae
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Biskupská Inihtiskárna B,řáň,st,Měl,ahlovaPNJ lého náměstí, (dříve přás
60 roků na Malém ná

fněst pod louhým) dopoa. ručujeSe, .,,.
byku dodání oken ohrá

-vHradžiKrálové
nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

Ceny mírné, vyřízenísprávnés8 rychlé.

voe
šího až k bohatému fi- MÁ

guralnímuprovedenía Ns vSvětoznámý (|eznékcíooo
malínskýkřen-35:3 akyik=

letošní sklizně nejlepší jakosti zasílá v 5 Kgpo-| Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.
štovních balíčkách i ve velkém dobírkou josef Založ ku 1863.

Mikulecký, vývoz malínského křenu v Kutné s'oženo roku
Hoře. Cenníky franko. u

Malitel: Polltické družstvo tiskové v Hradci Králové — Vydavatel a zodp. redaktor: Antonín Pochmoam —

Foslali jste již svýmdrahýmnabojiště |
Wademecum?

Ne-li, neopomeňte tak učiniti,
poněvadž „Vade mecum“ jest
nejosvědčenější diet. přípra

-. velk ochranný proti choleřea
úplavici, nepostrádatelný kaž

dému vojínu ve.válce a protolnejvhod.dárek vánoční.
Obdržíte vdrog. po 1-50,3.4 5 K anebo vlabo

vatoří „Vade mecum“ v Dašicich (Čechy),-a
n A ———

105. Rous,úměN
Boziacov

= ku —
" doporučuje svůj odbyroykávod
-pro kostelní práno. 

oltářů, soch, kazatelen, křížových 
„oest atd. provádí: se s největší“

pečlivostíza oehy. mírné.—

Nové oltáře, kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení

1 v každém slohu a v nejčistším

| provedení.
| Rozpočty a informační cesty =

zdarma a bezzávazku.——

První - navšéch obeslaných
výstavách.

| eoenezennéVeledůstojnéma
, duchovenstva a

alavným patronátním“:
. úřadům dovolujesi depo
„reěiti veškeré kostelní nádoby a.

"| "běčiní a to: "monstrance, "kalíchy,

cibáře,, nádobky,„paténky,pacifikály,
„. svleny,Jampy, P mte,Daciňkál, 3" atd. své olastní čýroby, předpisům:

církevním vyhovující. Staré před
: měty opravoje v původní intenči a.v obni“zlalí'a stříbřínebo prát do

1545 platku/ža nová rýměňuje:. Holbvé-.

Pockuvínísako hrz resy zasílá nau
, + < Ír ez z u ě.

$ Všese pojříá postěčenpopgptibavně.ad sěkarýth. selýc „U-vířídru bliánů, DYŽátězů,.
madonek,kříšků,prstýnků,Kk atd. kos hašed

fa . (čínského-vědy-na skleděr:MU
z-sěfbro w drádolánký:"Fér vejbyánídý:

JAN STANĚK,
pasíř a cíneleur

Praha-I.-979., al. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.




Předplatnéna čtvrt roku £K 60h
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Veledástojnému duchovenstva i katolickým
lalkům doporučujeme co nejlépe

k ukládání okladů

VY| Arálovéhrabeckou
bankovní jednotu

v Hradci Králové — Adalberiinum,

která jest podnikem naším a obslouží vás
v každém případě nejvýhodněji.

Průběh války.
Bojiště východní. Velkého úspěchu docí

lilo vojsko německé v ruském Polsku tím, že
prolomilo ruskou frontu ve středu bitevním.
Ruské voje byly takto roztrženy a v důsledku
toho byla nyní ztracena Lodž. Němci nutí nyní
Rusy k docela mimořádným a novým přesunům
vojsk, při čemž ztrácejí nejen čas, nýbrž i pro

r. Hlavní vína na tom, že se tu nezdařily
plány ruského vedení, přičítá se ruskému gene
rálu Rennenkampfovi, který se svými sbory
příliš pozdě dospěl na přikázané místo a proto
také byl zbaven velitelství a zatčen. V bojích
o Lodž odraženy silné ruské síly, stojící sever
ně, západně a jihozápadně od tEhoto města. Tu
zajato 15.000 Rusů a ukořistěno 25 děl. Lodž
dobyta 6. prosince a německé vojsko bezpro
středně rychle následuje prchajícího nepřítele
východně a jihovýchodně od Lodže. Po dobytí
Lodže ztratili Rusové na 5000 mužů a 16 děl
s muničními vozy. Pokusy Rusů, přispěti na
pomoc z jižního Polska stísněným armádám na
severu, zmařeny byly útoky rakousko-uherského
a německého vojska v krajině jihozápadně od
Piotrkowa.

Boje v západní Haliči staly se prudšími.
Na jednom místě proniknuvší ruské síly byly
5. prosince z jihu napadeny naším a německým
vojskem, při čemž zajato 2200 Rusů a ukoři
stěno několik nepřátelských obozů. Naše vojsko
napadlo také nepřítele ze západu a zahnalo jej
z jeho postavení Dobčice—Vělička. Vlastní útok
trvá. Doposud odvezeno odtud přes 5000 za
jatoů. V Polsku byly nové útoky Rusů v kraji
jihozápadně od Piotrkowa naším a německým
vojskem všude odraženy. Rusové ve svém po
stupu na Krakov rovněž všude odraženi a proto
nelze mluviti o jeho obléhání. Pod Skalou
v království Polském po dvou nočních útocích
našich vojsk měli Rusové kolem 20.000mrtvých
a raněných. — V Karpatech došlo k částečným
bojům. Na mnohých místech stáhl nepřítel sil
né vojsko opět za hřeben hor. :

Z hlav. stanu německéko oznámeno, že
při dobytí Lodže stála ve středu německých
vojsk rakouská jízda. V bojích na Vartě ně
mecké oddíly byly rozestaveny mezi rakousko
uherským vojskem.

Londýnské »Times«.praví, že bitva u Lodže
byla největší dosud v dějinách válečnictví. Němci
pod Hindenburgem jsou tak silní, že pokus
Rusů, vytlačit je z Polska, zaplacen byl velkými
Aatrátami. — A francouzský vojenský tisk při

pisuje německé úspěchy u Lodže rychlým dopravním prostředkům.
Císař Vilém sešel se ve Vratislavi s vroh

ním velitelem rakousko-uherského vojska arci
vévodou Bedřichem, k byl provázen arci
vévodou následníkem Karlem Františkem Jose

V Hradci Králové, dne 11. prosince 1914.

u

fem a chefem generálního štábu svob. p. Con
radem z Hotzendorfu. Dne 3. prosince navštívil
císař část rakousko-uherské a německé armády,
ležící u Čenstochova. :

Bojiště jižní. Naše vojsko vniklo do Běle
hradu přes Sávu a od jihozápadu a obsadilo
výšiny jižně od města. Zabrání Bělehradu stalo
se 3. prosince slavnostním způsobem. Z občan
stva utvořil se výbor, ktorý požádal velícího

převezme záruky, že nebude nio podnikáno
proti dobyvatelům a že bude zachován nej
přísnější pořádek. Generál Frank odpověděl, že
se občané mohou vrátit domů ke svému za
městnání a že bude zachována nejpřísnější ká
zeň. Rakousko-uherské vojsko má nařízeno také
vše, co zkonsumuje, hotově platit.

Západně a jihozápadně od Arandělovace
postavily se proti postupu našeho vojska silné
nepřátelské oddíly, které se prudkými útoky,
jež byly vesměs odraženy, pokoušejí krýti ú
stup srbské armády. A úřední zpráva ze dne

provádí dle programu. Jednotlivé pokusy ne
přítele, rušiti je, byly odraženy; při tom utrpěl
nepřítel citelné ztráty. Naše ofensiva jižně od

jato 14 důstojníků a 400 mužů. — Dosavadní
srbské. ministerstvo poděkovalo se a utvořeno.
nové, koaliční, složené z členů všech stran,
vyjma liberály. Předsednictvo a zahraničí má
zase Pasič.

Bojiště západní. Ve Francii a Belgii ne
staly se větší změny. Na flanderské frontě po
sledními lijáky zhoršené terainové poměry pů
sobí veliké obtíže pohybům vojska. Severně od
Arrasu učinili Němoi“několik menších pokroků.
Tvrzení Francouzů o jejich postupu v Argon
ském lese neodpovídá skutečnosti, ježto po delší
dobu nedošlo tam vůbec k francouzskému ú
toku; naproti tomu německé vojsko získává

tam stále půdy. — U Malanoourtu,východně odVarennes, obsadili Němei jeden francouzský
opěrný bod, taktéž pokročili jihozápadně od
Altkirchu.

Turecké bojiště. Dle úřední zprávy gaři
hradské postupuje turecké vojsko vítězně při
voroku a Adžaru. Útoky Rusů východně od

jezera Vanského na tureckých hranicích bylybezúspěšné, zato obsadilo vojsko turecké 70 km
za hranicí důležitý opěrný bod Rusů v Aser
bejdžanu. — Mezi Tigridem a průplavem Su
vajským byli poražení Angličané. Že se Angli
čanům ani v Egyptě valně nevede, potvrzuje

—

pily poušť východně od Port Saidu, aby město
isolovaly.

Francouzský farizeismut.
Ještě vysoko dmou se vlny rozhořčení, vyvo

laného do celého světa rozkříčenými protesty fran
couzské vlády nad »vandalismem a barbarstvím«
německé dělostřelby, iež vzhledem k zneužívání
kostelních věží jako hlídkových a signálních sta
nie byla nucena v jednotlivých městech Belgie a
Francie obraceti střelbu na tyto starobylé a umě
lecké objekty. Bylo by se stanoviska kulturního a
náboženského vysvětlitelno toto jednání vlády
francouzské, kdyby ovšem to nebyla právě vláda
francouzská. Není ještě tak dávno, aby se zapom
nělo, že chování jeji k chrámům katolickým bylo
přímo v Opačném poměru s nynějšími jejími pro
testy a že tedy všechny její plamenné výkřiky
jsou ne-li planým bombastem, tedy jistě farizej
stvím.

Leží před námi kniha francouzského spisova
tele Maurice Barresa: »Le grand pitié des églises
de I'rancer, vydaná před dobou, kdy o světové
válce nebylo ještě ani slechu a kdy vláda fran
couzská jevila se v pravé své podobě jako zapři
sáhlá nepřitelkyně všeho katolického. V knize této
ujímá se Barres kulfurních památníků, katolických
chrámů, proti vandalismu vlády a uvádí drastické
příklady, jak jest nakládáno se stánky Božími, po

Inserty počítajíse levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

Ročník XX.

svěcenými historií a naplněnými uměleckými pá
mátkami a zdvihá protest proti tomuto denně pá
chanému barbarství. — »Na základě rozlukového
zákona, tak praví ve své knize, »mohou obce u
držovatí chrámy, ale povinny k tomu nejsou. Je-li
chrání ve stavu bídném, jest jim volno, buď jej
puvodnimu účelu odejmouti, nebo, kdyby hrozil
sesutím. jej strhnouti, Následek toho jest, že naše
chrámy dříve nebo později zasvěceny jsou zkáze.
Nikdo není povinen chrámy chrániti a kostelní bu
dovy. naše veškeré umění, naši náboženskou ar
chitekturu udržovati. Historie francouzské vzdě
lanosti nezná ve všech minulých stoletích příkladu,
který bv ukazoval takové pohrdání duševní tvor
bou, jako století naše. Poprvé v dějinách Francie
zjevuje se zákou, jinž odsouzeny jsou naše chrámy
k smrti. Ochrana jejich svěřena jest těm, kteří se
jich štítí a každý muže již předem říci, že roz
lukový zákon přikryje půdu Francie ssutinami.«
A aby tato slova odůvodnil, uvádí příklady z nej
bližších dob.

Roku 1909 vyzván byl farář z Grisy Suisnes
purkmistrem, aby ve 18 hodinách oznámil, chce-li
kostel svým nákladem opraviti, Náklad rozpočten
byl na 48.000 franků. Farář sebral 25.000 fr. a ode
vzdal ie obci, Po šesti měsících přišel strážník a
mocí zákona vyžádal si od faráře klíč chrámu, 0
známiv, že chrám jest sekularisován a že bude ve
veřejné dražbě prodán. Dražba provedena byla
také za okolností v pravdě hanebných a urážejí
cích. Barres uvádí průběh dražby dle líčení soci
alistického listu »Liberté«. >Na návsi před poče
tím dražby proháněli se uličníci, oblečeni v kusy
ministrantských rouch, volajíce na příchozí, aby
si pospíšili. Před hlavním oltářem stojí také již na
stupních soudní odhadce s písařem a kol něho zá
stup dražebníků. Zpovědnice vydražena za 19 fr.
Stolici odnáší si jakýsi dělník s vítězoslavným ú
směvem za 2 fr. Stará socha Madonny, řezaná v
kameni. s uraženou hlavou a poškozeným rame
neni, prodána za 401 fr. Socha sv. Josefa, nová a
neporušená, sotva za 1.50 fr. Harmonium oceněno
115 fr., zvon 5 metr. centů těžký za 800 fr. Stmívá
se a proto rozsvíceny svíce. Kuřáci zapalují si na
nich dýmky a cigarety. Dražba pokračuje dále . .«

-A jiný příklad! V Cinguex nachýlil se jeden z
pilířů kostelních. Několika trámy a prkny bylo by
bývalo zpomoženo. Obec však objednala raději
kapitána, poddůstojníka a 6 pionýrů, aby stavbu
rozbořili. Třikrát bylo třeba vložiti do věže vždy
po 5 až ( kg melinitu, nežli se zdi rozlétly. A nyní
zříti lze rozpukanými a rozestouplými zdmi chrá
movými střepiny obrazů na skle, třísky renaisanč
ních řezeb, rozvalené oltáře, rozbité sochy...
Staletí, bouře, lítice válek s Anglií i revoluce táhly
obcí, starého románského chrámu s věží ze stol.
XL se však nedotkly; teprve století XX. zničilo
jednu z nejstarších památek francouzských.

V Bornel nabídli katolíci státu 15.000 fr. k o
pravě chrámu, skvostného to památníku ze století
12. a 13. Architekti přimlouvali se za záchranu.
Než místní kramář, obmezená, ale vládnoucí hla
va obce, rozhodl: »Kostel nemá architektonické
ceny<. Osud chrámu byl zpečetěn.

V obci Saint-Martine ve Vendome nacházi se
věž, nádherný pomník XV. stol, pendant věže
Saint-Jagues v Paříži. Pamětihodná a vzácná
stavba tato iněla býk zachována. Obecní rada
však postavila se proti tomu, než občanstvo bylo
příliš pobouřeno, aby věž mohla býti zbořena. U
sneseno tedy aspoň ji znehodnotiti a to zřízením
v ní veřejného záchodu. Při práci přišli dělníci na
lidské kosti, jež místo na hřbitov uložili pod odvá
děcí rouru. A místní zednářský list doprovodil to
slovy: »Zřídili jsme na posvátné půdě chrám bož
stvu měnící se hmoty.« Bylo třeba ještě dvou ka
menů k přikrvtí jámy odpadkové. Obecní příručí

jsem viděl, praví spisovatel, rozvalený hrob a sám
četl jsem na jednom z oněch náhrobních kamenů
ještě slova: »Zde odpočívá Virginie Savoir, ovdo
vělá Doré; zemřela dne 20. března 1900 v stáří 85
roků. Modlete se za nil« Kdo byla tato paní, ne
vím, podotýká Barres, ale to vím, že její náhrobek,
jenž chránil pozůstatky její v půdě posvěcené, slou
ži nyní za kryt záchodu a že úřady vendomské se
z toho radují.



A nejssu to jenom chrámy vesnické, na nichž
francouzská vláda ukazovela svoji >příseňe Kjj

mění a . Má katoliokým,le jsou je| velko

lepé a praglavenéWathedrály,af Barres, Marnábasilika v taini-Dgnis jest vajtř j vně v du,
kathedrálg v Songy jest vylaupena, dóm v La Puy,
od časí římských po všecký doby výmnamným
událostmi proslavený, jest dnes konseryovan
hromada zřícenín, Fasáda chrámu Salnt-Andrée v
Eordgnux jest soela eprchalá, slavná basilika v
Clery u Orleansu ohrožena rozvratem. A jaké sto
py chudoby a nadcházejícího úpadku ukazují pří
mo i pařížské chrámy Saint Eugiache, Saint Ma
deleine, Suint Leu, Saint Nikolag, Saint Merry!

Obsáhlý počet zkáze propadajících chrámů
vypočítává Barres. Jest jich neméně než 1200a to
vše vinou vlády, která tímto jednáním olupuje
Frangij o pejvětší a nejskvělejší díla architektonic
ká, >Každým dnem ztrácíme jednu francouzskou
Giocondu«, volá do svědorní vládního, narážeje tím
na ztrátu drahocenného obrazu ze sbírky Louvre
ské, jehož krádež způsobila tolik poplachu po ve
škerém světě.

Pro slova Barresova neměla však vláda fran
couzská ani slechu, tím méně pak porozumění.
Ano, když někteří členové parlamentu interpelovali
vládní kruhy, odpověděl na tyto protesty proti
republikánskému vandalismu a barbarismu advo
kát vlády Charles Bouguier stejně posměšně jako
hloupě: »Bůh jest přece všemohoucí a proto mů
že své kostely reparovati a od rozpadnutí ochrá
niti. Když tohoto zázraku neučiní, jest to jenom
důkazem, že jich nechce a my tedy jsme nucení
se skloniti před jeho vůlí.«

Ve smíchu a potlesku doznívala slova Bou
auierova, ve smíchu a potlesku těch, kteří dnes
na ochranu těchto chrámů, pošklebně zázraku Bož
skému k záchraně zanechaných, zvedají divoký
pokřik a pokrokářské klatby. Skryjte se, fari
Zejci! FrK.

náhon

Postavení nemajetných.
Ani nejbohatší stát v čase válečném neza

brání mimořádným nepravidelnostem v soci
álních poměrech; vždyť jest mnoho chudiny v
každém státě i před válkou. Vláda se tedy stará,
aby se dle možnosti přispělo aspoň tam, kde
toho jest nejvíce potřebí.

Ale jestliže některé požadavky sooiologů
jsou z1 války přirozeně nad síly státních pro
středků, prozrazují organisace svépomocné v ta

tknuté úkoly. Proto také dělnické organisace
snaží se pomoci aspoň nejvíce postiženým.

Všeodborové sdružení křesťanského děl
niotva mimo jiné stanovilo: Od placení členských
příspěvků se osvobozují členové, kteří jsou
částečně anebo zcela nezaměstnaní. Členetví
svého neztrácejí a jakmile začnou platiti řádně
své příspěvky, nabudou svých předešlých práv.
Kdo platí příspěvky (celkem velice nepatrné)
řádně. mají nároky na všecky podpory; jen v
příčině podpory v nezaměstnanosti učiněno o
patření, aby byla vyplácena v prodloužených
lhůtách.

Všeodbor. sdružení křesí. dělnictva přijalo
na příspěvcích: v srpnu 1542-32K, z září 96038 K,
Hjnu 705-99K, listopadu 62875 K. Naproti tomu
k podpoře členstva vydalo: v srpnu 158796 K,
září 120520 K, říjnu 118177 K, v listopadu
586.38 K. Patrno, jak vydání daleko převyšuje
přijmy.

Ovšem organisace, které mají daleko větší
čet členstva, mají úlohu ještě obtížnější. Ačkoli

odbor kovodělný poměraě ze všech odborů trpí
nezaměstnaností nejméně, snížil Svaz soc. dem.
eentr. kovodělníků podpůrné sazby o čtvrtinu.
Svaz obuvníků zastavil úplně podporu v nemoci,
cestovní, při přesídlení, právní. Svaz kožeděl
níků snížil značně podpory v nezaměstnanosti,
nemocenskou, stěhovací a cestovní zastavil. Sva
zové představenstvo patnácti zemských spolků
knihtiskařů v Rakousku usneslo se 10. srpna
ve Vídni, aby výplata centralisované nemocenské
a nezeměstnanostní podpory byla dnem Ió.
srpna 1914 zastavena. Ostatní podpory buď ob
metenyanebozeele zastaveny.Podobněv jiných
Svazech ao0. dem. centralistů.

Mluvilo se o tom, jak soc. dem. odborové
organisace rozdaly své finanční fondy mezi ne
zaměstnané členstvo. Ale pomoc nebyla v ta
kové míře, jak se doufalo. Na př. v »Unii ob
ohodních cestujíofch v Rakousku« nezaměstnaní
členové po propuknutí války obdrželi místo
90 K až 309 K pouze 39 K. Tak v organisaci,

66 K.

Uvážili se toto všecka, Ppaírno,ženedějew mobudnou svépomos. růsných odharů byly
velive přepínánya. že tyto - mohly býti
důklad matarielní oporou poušé V

Věšeodbor.sdružení v příčině podpor členů. po
stifených vedo.cii v:časaobtížným.velice.pe
čitvě. Ačkoli. však předalamenatro, jako. dříve
pracuje sdarna, usehráněné penísa dílem mizí,

dílem nelze je (vzhledem k nařízením za váleč
né zvední $ v

ih éry: povípánu
o j ron je Kkení „Kdomoh

čním darám pyohl A kn ovů Doba

ení val lidí,— Utenív ostijena évo. me,
še na př. ve Fa ploovotelů, čz tů a
y míry pe tom není lépenež
K hý dělník, někdebyly Koná 1 monět

vn Mel,když se la nezaměstnanosý
dí ejigeniniah kteří gamnoze vyššího vzdě.(al do

ným strád
li jen velikým eahozáporem a bmot
(m? Jestliže tito nezaměstnonímlčí,

jestliže se ostýchají žádati nějaké milodary, ne
spamená to ještě, že by jejich los byl lepší než

jiných, kteří se hlagitě poroci dovolávají. Tedyzde jest potřebí nasadití páky také, nejná-li se
cizinec usmívati při naší ehloubě vyšší kulturou.
Kdo kulturu v pravdě otí, váží si i kulturních
pracovníkův. Tedy heslem budiž: Prosí-li ubožák
skutečně nuzný, pomozme! Ale zároveň vyhle
dávejme ostýchavé chuďasy, zvláště z inteligence
a přispějme jim také!

Jakým dárkem pře
kvapíme k Ježíšku?

V nynější válečné době každý potřebuje osvě
žení mysli, k čemuž slouží kniba. Proto nej
lepším dárkem k letošnímu Ježíšku je

česká kniha.
Na skladě velký výběr illustrovaných děl,
poučných i zábavných a beletristických ve
skvostných vazbách pro dospělé i mládež.

Pro naši drobotinu vkusně upřavené
obrázkové knihy a ilustrované po
hádkové knihy v různých cenách.

Prohlédněte naše výklady!

Družstevní knihkupectví a
nakladatel. v Hradci Král.

Adalbertinum.

K jasnějším obzorům.
Před rokem Husovým. >»Hlasy ze Siona«

soustavně nyní uveřejňujívahy, které mají zvý
šiti nadšení pro Husa. Jest to u Časopisu evange
lického přirozené; ale snad by neškodilo při tom
aspoň poněkud vystoupiti ze sféry starého roman
tismu, který víc básnil než dokazoval. Na př. »Hl.
ze Siona« píší: »Hus byl chudý. Zůstaly po něm

ným nedostatkem a nebyl s to ani uživiti své dva
koně, na cestu mu darované.«<

Kdo tyto řádky čte a nezná skutečného soci
álního postavení Husova, byl by snadno sveden
k domněnce, že Hus byl jako ten poustevník >v
borovém na skále háji«. Ale takovou domněnkou
by náhodou neučinil žádné zvláštní poklony vý
znan.nému postavení mistra v národě. Také by
to sloužilo k malé chvále proslulé a velice bohaté
university Karlovy, která platila své mistry vý
tečně. Hus měl nad to i jiné slušné příjmy.

Flajšhans píše: »Časem Hus domohl se sluš
ného blahobytu; příjmy jeho rostly jednak z tax
universitních, jednak z důchodů kaple betlemské,
leccos mu vynášela příprava bakkaleureandů a
magistrandů, něco měl ze studentů betlemských
—. a tak vidíme, že Hus nabývá i slušného jmění.
Z toho imění půjčil i penize... Peníze tak do
stává ještě i v dobách pozdějších: v polovici li
stopadu 1407 od jakéhosi Václava Tyčky má do
stati 3 kopy, 4. března 1406 dva panoši slibují roč
ní úrok... Z důchodů betlemským platí (roku)
1405desátku papežského 6 grošů; 3 kopy, jež platí
ročně faráři u Filipa a Jakuba, nejdou však z po

příjmy Husovy všechny (k úroku z kaple ještě ta
xy universitní, platy žáků, nadace za mše, služné

ročně asi 60 kop (6090 K), jež Husovi zbývaly či
sté: kaple mu dávala skoro celé zaopatření.« (M.
J. H. 142—143.) K téže sumě dochází Flaišhans
výpočtem obdobným na str. 21.: >Mělo-li roční
nadání kaple betlemské 20 kop, bylo to asi 40 zl.
(asi 440 korun) a rovnalo se našim příjmům asi
1800 K, při čemž arci byt byl darmo. Tyto příjmy
činily — podle různých známek — asi třetinu
všech Husových důchodů, tak že můžeme v době
kazatelské roční jeho příjmy páčiti na 6000 K, k
čemuž byt, knihy a oděv s potravinami (z části)
jsou poskytovány zadarmo.«

Kolik pražských kněží vůbec bylo situováno
tak výborně? Těchto důchodů nabyl Hus pod ti
tulem loyálního katolíka. Již když mu. byla uděle
na: hodnost >cursor biblicus«, při slavné promoci
sboval, že se- nepdohýlí.od učenícírkevního, ale

E

naopak že proticírkevní nauky jiných oznámí.

(FNNÁZNOvod tyl ně však podporeva| bludaře raditsálnější byl sám asnažil se obvinit. zkacíř
skví arcibiskupa | jiné pravověrce.) Reformátor ta
ká své důchody si uměl hájiti právním řádem. Fa
Ář u sv. Filipa a Jakuha Zelsebmeister (Husův ko

lesa za studií universitních), jehož příjmům se
Sala zřízením kaple betlemské ujma, počal s Hu
ssm spor e zvýšení ročního odškadného z paklad
ny kaple betlemské. (Hus platil půl druhé kopy.)
Konečně se oba porovnalí po důkladném právním
vyšetření dne 1. dubna 1403 tak, že poplaték byl

K tomu všemu šlechta dávala veliké sumy na
jeho zápas s konservativci. »FH.ze-Slona< praví:
»Jest hanbou soudců Husových, že peníze určovaly
jejich smýšlení . ... Kdyby byl věnoval půl mili
onu svého domnělého jmění na proces, snad by
jei byli osvobodili.« "© 1.
„| Zase veliký omyl! Ctitelé Husovi aspoň tro
chu mají sledovati novější vážné výzkumy o Hu
sově životě. Husova strana vydala veliké sumy
již k vůli tomu, aby se Hus nemusil stavěti před
tribunál papežského soudu osobně. Právě adwo
káti Husovi spotřebovali při sporu dlouho se vle
koucím mnoho. Dávno dříve, než nastoupil Hus
cestu do Kostnice, stál ho několikaletý spor 50
tisíc zlatých. Tyto peníze ovšem nemohly býti
vesměs z jeho kapsy. Kdyby nebyl obvinil arcibis
kupa Zbyňka z kacířství, kdyby nebyl odkládal
pod záminkami jalovými osobní dostavení se k
soudu, bylo by přišlo všecko o mnoho levněji. Jest
liže vůbec peníze měly vliv na protahování pro
cesu, pak to byly peníze Husovy strany, jež praco
valy tam, kde nepomohlo veliké pochiebenství ani
vyhrůžky. Jen čtěte svědectví Flajšhansovo, Ště
pána Pálče a jiných!

Má-li se mluviti o hanbě, pak tvrdíme, že ve
líkou hanbou bylo vyštvání upřímného reformáto
ra Zbyňka z Českého království, kde nebyl jist
životem. Kněží konservativní několikrát okrvavě
ni, olupováni, vyháněni. Ještě za pobytu Husova
konservativní kněží sebe bezůhonnější vlastně po
stavení mimo zákon, stali se pro své protiviklef
ské přesvědčení psanci, jichž se neujala česká vlá
da a jimž podpory neposkytla papežská stolice.
Přední konservativní mistři fakulty theologické
pro svůj protest proti notorickým bludům byli
rozkazem královským rozehnání a jejich důchodů —
zmocnili se stoupenci Husovi. Žalostné jest čtení,
v jaké bídě strádali pak ve“vyhnanství proslulí
mistři konservativní za to, že se odvážili proti
Husovi vystoupiti v Praze a podati své svědectví
v Kostnici. U těch tedy rozhodně nebyly na zřeteli
zájmy hmotné. Právě proto, že měl Hus na své
straně v Čechách přední representanty moci svět
ské, mohla jeho strana konservativce tolik proná
sledovati.

Ten potřebný půlmilion! Byl by se rozpadl při
nárazu na charakter proslulých reformátorů ji
ných, v Kostnici přítomných, jako perník. To bu
diž konstatováno důrazně, že Hus byt odsouzen v
Kostnici svědectvím a dobrozdáním mužů zcela
bezúhonných, reformátorů horlivých, kteří sami
otevřeně bičovali praktiky svatokupecké. Půl mi
lionu nerozhodovalo a rozhodovati nemohlo tam,
kde se jednalo o základy katolické věrouky. Kteří
úplatkáři by byli Husa prohlásili za orthodoxaíko,
byli by proti sobě pozdvihli vahou většínu ob
rovského sněmu.

Dobrovolně se stal chudým Milíč z Kroměříže;
ale Hus si své důchody podržel, což samo o sobě
ovšem neslouží k žádné příhaně.

zapsané společenstvo 8 r. 0.vEradociKrál. Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry.osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Politický přehled.
Následník trůnu arcikníže KarelFrantišek

Josef jmenován chefem německého vesifalského

bu rakousko-uherské armády svob. pánConrad
z Hotzendorfu ohefem německého5. gardového
pěšího pluku.

Sněmovna magrátské. měla 7. prosince
schůzi, v níž schváleny všecky předlohy z po
slanecké sněmovny, především předloha o za
tímním zavedení zákona o dani z příjmu pro
účele válečné péče.

Německý říšský sněm v zasedání svém

válečnýúvěr5 nan
Předseda něm. říšského sněmu dr. Kampf za
slal pak předsedům rakousltá a uherské sně-.
movny telegram, v němž zdůraznil, žé národ
německývytrvá v tomto obrovském zápase, až

trvalý r e záruku, že nářod bude



ného zločinného přepadení. Německo cílí de
v tomto fyfli zajédno s monarchií rakousko

„uherskou ... Předseda rakouské sněmovny dr.

Bylvestr a opřodoeda uherské sněmovnySzasz odpověděl delšímtelegramem.
Projev uherských Rumunů. Rumunské

obce v sedmihradských pohraničních stolicích
uspořádaly minulý měsíc četné sobůze, na nichž
rumunské obyvatelstvo prohlašuje, že přijímá

s vděčným. ardcem výhody, slíbené uherskouvládou a sloužící ku blahu občanů rumunské
národnosti v semi « slibuje zde na východní
hranici země; že Rumuni nebudou nikdy ne
vděčnik uherské vlasti.

V italské ssčmovně promluvil minister,
předseda pozoruhodnou řeč, o níž se zmiňuje
veškerý tisk evropský. Salandra kladl váhu na
to, že Italie neutralituz vlastního svobodného
rozhodnutí zahájila a také dosud prováděla. Tu
též svohodu rozhodnutí choe italský státník míti
vyhraženou pro případ, když další zachovávání
neutrality nemělo by býti elučitelno se. život
ními zájmy Italie. Kdyby následkem velkých
evropských zápletek staly se vážné změny
v državě velmocí pravděpodobnými, tu byItalie
nepovažovala se za zavázanou k politice zdržen
livosti. — Po rokování o vládním prohlášení

„prohlásil minister. předseda, že Italie uznává
zásluhy a dobré vlastnosti všech civilisovaných
národů a ví, že všichni přispěli k pokroku kul
tursího světa; avšak v italském parlamenté je
pouze jediný pocit epolečný: Láska k Italii!
— Věrné italské vojsko a loďstvo jest prý
připraveno pro každý případ. Země souhlasí
s vládou ve vůli uhájení našich zájmů a tyto
budou uhájeny.

Rumunsko zůstane neutrální, Ihned po
obsazení Bělehradu rakouským vojskem svolal
minister. předseda Bratiani ministerskou radu,
v níž usneseno prohlásiti, že obsazení Bělehradu
rakouským vojskem zůstává bez vlivu na za
hraniční politiku Rumunska. Toto usnesení bylo
zvláštním sdělením oznámeno listům.

ZÁLOŽNA
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky 4 "08
Vady střádankové4)"ba
Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokují
se dje dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

: nosy bez obmezení moratorla.

Kulturní jiskry.
Potřeba opravy českého pravopisu. Dr

Ot Kunstovný vydal úvahu »O českém pravo
pise a jeho opravě.« — V poslední době vyšlo
několik brusů jazyka českého, které k ustálení
jednotného pravopisu přispěly velice málo. Proto
sluší vítati hlasy, které naléhají, aby nás konečně

gramatických škol. Že by leckde mělo nastati
zjednodušení, také jest jisto. Na př. »ů« by se
mohlo vymýtiti, protože písmeno »ú« jest zde
zcela dobrou náhradou.

Dr. Kunstovný proti těm, kteří odporučují
úetu k minulosti, konstatuje, že právě v minu
losti byl náš pravopis mnohokráte měněn. Kdo
by chtěl zachovati pravopis dosavadní z úcty
k Bratřím a Husovi, tomu autor odpovídá, že
dávno nepíšeme ani Husovým ani bratrským
pravopisem.

Poznamenáváme, že Husovu pravopisu ne
chtěli se učiti ani sami tMusité. Jest ještě stále
velikou otázkou, zda polské spřežky psaní ne
usnadňují více než náhrn naších háčků. Napí
šeme-li na př. »štěstí, čížek, šišák« a pod., ko
likrát při krátkém slově běh pérase přerušuje
k nastavování písmen! Chce-li Kunstovnýopravu

"radikální, má míti pilný zřetel i k tomu, zda
jest potřebí v češtině tolik písmen rozdělených
vlastně na dva kusy! Největší svízele při kra
opisu a zvláště při knihtisku natropí „složená
plamena veliká »Á, Ó, Ď, Š« atd. Dá-li se do
stroje ruční sazba, háčky a čárky se lehce u
razí, tak že v dílech slkvostně vypravených tře
bas i v titulech čteme místo »sTĚSTI« »STESTI«
a pod.

Do toho má právo mluvitii esthetika.
Moderní umělci podrobují horlivě dosavadní

- písmo zvláště při tvoření velikých nápisů nejpitvornějším změnám, tak že někdy těžko smysl
rozluštíte. Ale tam, kde by rozvoj umění měl
zasáhnouti na předním místě, staly se posud

"pokusy nepatrné. Dvojdilná veliká písmena stračí
dále, očepičkované »D, T, E« ruší nápadným

samohláskami uzříte třikrát větší změkčené
souhlásky veliké, Jest nutně zapotřebí, aby každé

třetí čtvrté písmenobyla složeno ze dvou částí
od sebe oddělených? Jestliže při kursívě sl vy
pomáhá stejně mnohý písař tím, že háčky s pří
slušným písmenem spojuje, zaviňuje nečitelnost,
ale spolu dává bezděčně pokyn, jak by bylo
pro prakei písaření výhodno zbaviti se aspoň
nástavek nejzbytečnějších.

Chee-li Kunstovný psáti nyní »deti, fiskne,
ďeliti« atd., jen množí písména dvojdílná. Má-li
tedy nastati opravdu oprava radikální, nechť se
vymyslí aspoň pro rozpůlené souhlásky písmena
nová. Namítne se, že by se tak poněkud změ
nila latinka, co by řekli cizinci, kteří by se

ohtěli učiti češtině a 4 v. Na +to odpovídáme,že cizinci jest litera »ď, (« zrovna tak neznámá
jako některá litera řecká. Denis ke konci svého
díla »Hus et la guerre des Hussites« v dodatku
musí poučovati Francouze, jak se čte české »ř,
ě, ž, š.« (Dokoně.) ,

Francouzská poesie klasická a moderní.
Náboženství a básnictví souviselo vždycky po
spolu,v nejstarších dobách byly jedno a totéž.
jejich předmětem byl poměr lidetva k Božstvu.
Čím více obracelo básnictví později zřetel svůj
k světu, tím více odpoutávalo se od náboženství
a tím větší jevil se rozpor v duchu cbou. O
tomto rozporu klasické a moderní poesie fran
oouzské pěkně píše řiditel francouzského odboru
při universitě v Edinburgu Charles Sarolea v
úvodu k antologii francouzských lyriokých bá
sníků: »Klasická poesie vyniká nejen krásou

i harmonickou, zářivou a jasnou interpretací
pravd věčných. Klasické umění francouzeké
triumfuje nikoli v poesii lyrické, nýbrž v poesii
náboženské a didaktické, filosofické a psycho
logické. V tomto ohledu pokračuje vlastně u
mění Lukretiovo a Virgilovo a nehledě na roz
dílnosti zevnější, jest umění doby romantické
výplodem vycházejícím z umění Velkého sto
letí: poesie lamartinovská vychází přímo z po
esie racinoveké a nic nepodobá se tiradě a mo

Viktora Huga.
Co budí ještě náš zájem pro poesii kla

sickou, jest intensita vnitřního života, jejž zje
vuje. Daleko méně roztržiti než my životem
zevnějším, žurnalistikou, cestováním, pokrokem
věd fisických a přírodních, . zabývali se naši
otcové více než my vztahy duše. Daný směr
v jednání i kázní duševní, pojmutí. idey nábo
ženské, podrobné výkony katolicismu, to vše
rozvinulo a zdokonalilo vkus morální analyse,
vědu vnitřních mohutností. Duše křesťanská
byla vždy sebrána a soustředěna, vždy obrácena
do sebe a zaměstnána sama sedou. Proto u

těchto básníků ona pravda poyohologická, onendelikátní takt, onen zjemnělý duch, ono jemné
umění do plného světla vědomí uvésti nekonečné
drobné tisíceré podrobnosti života vnitřního.
Bez odporu jest více zabarvení místního v di
vadle romantickém, avšak pravdy intimní a hlu
boké jest opět více v divadle klasickém; jest
více sdokumentů lidských«e,to jest více lidskosti

jako jest jí více v memoirech de Sant—Simona
než v historii Micheletově.

A toto kouzlo, tento půvab klasické poesie,
není to jednoduše věčnou výsadou genia? Doba,
která žije a čerpá tolik z děl lidských, zjevuje
a obnovuje duchovou a nehynoucí krásu vel
kého umění.«

A spisovatel končí úvod veršem:
»A zmírají i bozi,
světa cit i měkký...
Však umění, to pravé,
přetrvá vše věky!«

(Chodovický)
Vyznamenání české práce v cizině.

Z předsednictva rakouské komise pro meziná
rodní výstavu knižní a grafickou v Lipsku 1914
právě se oznamuje, že nejvyššího vyznamenání,
to jest král. státní ceny, dostalo se České gra
fické akciové společnosti »Unie« v Praze.

Výslednice nevědeckého badání o Kristu
odpovídá plně jakosti pavědeckých prostředkův.
Nebyla skutečná věda tam, kde se protichůdné
směry potýkaly, kde »dokumentem« každému
vynikajícímu racionalistovi bylo něco jiného.
Badání učenců věřících slaví své vítězství. Vždyť
sám proslulý Ilarnack napsal o zkoumání nevě
reckém: „Celkem je dojem, kterého z těchto
protichůdných úsudků nabýváme, zdroující:
zmatek je dle všeho beznadějný.« (Wesen des
Christentume 2.) Studium věřících dobylo těchto
dvou nepopěrných úspěchů: 1. Novozákonné
prameny a především obraz Kristův v nich
jsou v každém směru historické. 2. Celý Nový
Zákon hlásá, že Ježíš Kristus jest Božský Mesiáš

a prav Syn Boží.počátkům hnetí husitského. Dr. J.
Sedlák končí svou velice podrobnou a poučnou
studii o vlivu Němce Mikuláše Drážďanského
na útvar husitství těmito slovy: »Máme v Mi
kuláši Drážďanském zjištěný zdroj valdských
nauk pro dobu Husovu.Že to má velkou cenu
i pro Šivotopis Husův, netřeba dokázovati...

wm

Pronikavěji působil Mikuláš na okolí Husovo...
Zvláště když koncem roku 1411 přišli Petr a
Bedřich z Drážďan a otevřeli školu v domě
Národa u Černé růže, měl Mikuláš, jenž se ke
stejně smýšlejícím mistrům drážďanským při
družil, příležitost nauky valdeké šířiti... Škola
drážďanská staví se po bok kapli bet'effiské, ba
v ohledu věroučném ji překonává... Působí
tedy na hnutí české v době Husově tři prvky,
z části paralelně (souběžně) jdouce a z části se
prostupujíce: Viklef prostřednictvím Husovým,
Matěj z Janova prostřednictvím Jakoubkovým
a valdství prostřednictvím Mikulášovým. Již tím
jest Mikuláš Drážďanský osobností v reformaci
české tak významnou, že jí v dějích života Hu
sova a v dějinách husitských přísluší místo vý
značné. A význam ten se zvyšuje na zavedení
a rozšíření kalicha. Zvláštní pozornosti však za
sluhuje Mikuláš Drážďanský ve vývoji husit
ských stran po smrti Husově. Jeť patrno, že
Huea se přidržuje jen mírná strana pražská...
Ostatní strany, zvláště nejkrajnější, táborská,
nejsou tak skromny. V těch žije a působí Hus
jen zásadně, jen jako vlajka. V jednotlivostech
ovládají je a pronikají zaso tři živly: Jakoubek,
Viklef a Mikuláš... Konečněnutno si ešimnouti
literární činnoeti Mikulášovy také v genesi Chel
čického a Českých bratří. Mystika, 8 níž jsme
se setkali v Mikulášových Punktech a »Auerites,
naprostý zákaz přísahy a usmrcování, obecná
povinnost kázati a celé nazírání na římekou
církev jeví tolik podobnosti e Chelčickým, že
tu vliv Mikulášův, ač ovšem nebyl jediný, jest
vlc než pravděpodobný.a

Sborník historického kroužku (nákladem
pVlasti« v Praze II.) z nejnovějším dvojčísle
(3.—4.) přináší mímo jiné cenné příspěvky tyto
úvahy: Třeboňsko za povstání českého (dokonč.).
Stavívo k podrobné historii církevní v Čecháe
(pokrač.). Třetí díl rúkopisného sborníku Ever
monda Jiřího Košetického (pokrač.).Vikáří české
františkánské provincie od r. 1451 až do roku
1517. Odborný časopis tento nutno vřele dopo
ručiti všem přátelům české historie. Roční před
platné 6 K.

Světové zbrojení a Slovanstvo. Napsal
Rudolf Vrba. V komisi Fr. Řivnáče. Nákladem
vlastním. Cena 8 K. Pilný pracovník národo
hospodářský, známý spisovatel mnoha brožur
a knih (»>Budouonost národa«, »Vláda peněz«,
»Dělnictvo v boji za svá práva« atd.) přispíva
tel do katol. listů, na př. »Čecha«, překvapil
obecenstvo obsáhlou prací o 418 stranách v do
bě, která literatuře valně nepřeje. Je to pří
tomný spis »Světové zbrojení a Slovanstvo«.
Kniha vyšla v nejpříhodnější době, kdy se ve
světové válce odehrává, o čem tuto psáno.
O apise svém praví skromně, »že jest v něm
snesena veškerá látka, která české ubecenstvo
může seznámiti se všemi poměry mezinárodní
politiky, v nichž se také jedná o osudy národa
českého«. A že spisovatel plně dostál úkolu
tomu, nasvědčuje obsah těch 84 kapitol obsáhlé
knihy. Každá tvoří celek, ale všechny táhnou
za tímže cílem. Některé otázky zde probrané
jsou čistě slovanské a našeho národa se dotý
ající. Mnohé články týkají ae katol. duchoven

stva. Horlí proti insertům v novinách, svádějí
cím k nemravnosti, z niohž se rekrutuje těch
24.496 nemanželských dětí (r. 1910) v Čechách,
O těchto nešťastných dětech jedná i ve zvláštní
kapitole, jakož i »Mezinárodním obchodu s děv
čaty«, »Všeobeoném hmotném i mravním úpad
ku lidu« a jiných palčivých otázkách. V kapi
tole »Románští národové a Vatikána vysvětluje
postavení sv. Otce v Římě“ oloupeného r. 1861
králem Viktorem Emanuelem o církevní stát.
Rozepisuje se v »Požívatinách«, jak žili naši
předkové a jak se žije nyní, kdy se jenom za
tabák v Rakousku r. 1911 vydalo 280 mil. K
a spotřeba jeho ještě stále roste, a spotřebovalo
se 20 mil. hl. piva. Jak přítomné události na
svědčují, vyplnilo se, co psáno v mnoha kapito
lách. S velikou obezřetností psána kniha, jejíž
tak mnohá předpověď došla splnění. Než, čtenář
se tu může poučiti též o Benedekovi, Tridentu,
o Dánsku, Arménsku, Východní Asii, Italii,
o nebohém osudu Poláků, o Rusku, agrární
jeho otázce a t d. Sloh celé knihy jest jasný,
srozumitelný, třirée jadrná, přesvědčivá, forma
úhledná. Až zaráží, že spisovatel takové obsáhlé
knihy vydává svým nákladem (oVláda pehěze
od téhož spisovatele stojí 24 K.) Taková díla
by měla vycházet pomoci Akademie nebo ji
ných fondů.

Anglie a Irske. Roku 1882vyšla ve Frank
furtě n. Moh. brožura »Hříchy Anglie na národě
irském«, obsahující důkladný rejstřík obvinění
řed tváří celého světa. Zde ukázkou jen něko
ik výkřiků, jež jistě nezasluhují, aby vyzněly

na prázdno. Roku 1317 vysílají náčelníci lidu
irského žalobu do Říma k papeži Janu XXIL:
»Svatý Otče, posíláme Ti pravdivé vylíčení ne
apravediností, které jsme my i předkové naši
od anglických králův a úředníků vytrpěli. Ná

é
zákony naše zničili, aby nás tím dřívevyhubilií
Všichni lidé jsou u nich toho náhledu, že zabit.



, /
Ira neznamená více než zabití nějakého psa...c
— Anglický básník Edmund Spenser (i658—
1599), který za královny Alžběty z konfiskova
ných statků irských sám velkou část darem ob
držel, píše o slavu Irska: »Ač jest to země vel

muselo byse ustrnouti. Z každého koutu lesů
neb hor vylézali obyvatelé po čtyrech, jelikož
se na nohou udržeti nemohli; byli jako kost
livoi, mluvili jako duchové, ktere z hrobů vy
volávali. Došlo tak daleko, že pojídali z těl
mrtvých, posléze i sebe samy.« Irský básník
Thomas Moore (1779—1852) praví o vládě Anny

dovedli snad v umění pronásledovacím vyssáti
více krve, avšak zjemnělé umění, srdce ce.ého
národa po kouscích jen pohlcovati, to bylo vy
hrazeno křesťanským a protestantským zákono
dárcům královny Anny.« Sám veliký básník
Lord Byron (1788—1824) volal r. 1812 v hořejší
sněmovně: -Tak zvaná unie (t. j. Irsko přišlo
o parlament a bylo spojeno s Anglií) jest lucus
a non lucendo (jest předstíráním'. Má-li se to

ji unil nazývati, pak jest to unie, spojení žraoka s jeho kořistíl« Jaké veliký vojevůdce od
Waterloo Wellington (1769—1852) přimlouvá se
v horní sněmovně za nebohé Iry, dotvrzuje, že
bez krve a hrdinnosti katolíků onoho vítězství
nebyl by dosáhl. Brožura končí povzdechem:
»Při líčení těchto poměrů komu by na mysl
nepřicházela slova básníka »Wilhelm Tell« na
konci I. výjevu: »Spravedlivá nebesa! Kdy vze
jde vysvoboditel této zemi?« K tomu připojiti
možno jen germánské přísloví, Angličanům tedy
také známé: »Mlýny boží melou zvolna, avšak
jistě!«

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Za válečného ruchu.
Kněz a voják. -Nár. Pol.« v č. 314. přináší, Ve dvo

raně pařížského nádraží spočívali na slámě těžce ra
nění vojáci. které právě přivezli z bojiště. Rozváželi
je do nenwcnic, ale nešlo to dost rychle. Ošetřovatel
ky byly s nimi a těšily je. Když se sklonila jedna k těž
ce raněnému, jenž zvlášť bolestně vzdychal, a nabízela
mu, že ho znova převáže, vyrazil ze sebe slabě: »Já
chci honem zpovědníka!« Sestra se vztýčila a rozhlíže
jic se po dvoraně, zvolala: »Není tu kněze? —
V tom z druhé řady raněných vztáhla se po ní .ruka a
jiný těžce raněný zatahal ošetřovatelku za rukáv. »Já
jsem kněz (ve Francii kněží slouží ve zbrani); já mu
mohu dáti rozhřešení. Pomozte mi k němu bliž.« Oše
třovatelka se sklonila nad knězem-vojákem, ale viděla,
že je tak strašně raněn granátem, že každé neopatrnější
hnutí tnůže mu přivoditi smrt. Ale kněz-voják nedal se
odbýt. „Jak můžete váhat? Jde o jeho spásu!« A již již
sám se pokoušel připlížit se k soudruhovi, který žádal
o kněze. Odnesli ho tedy k němu a položili je vedle se
be. Kněz umírajícího vyzpovídal a udílel mu rozhřešení.
Byl již sám tak slabý, že nemohl udělati rukou znamení
kříže. Ošetřovatelka mu pomohla zvednouti ruku. A pak
oba klesli nazpět do slámy, zpovědník i vyzpovídaný,
a zemřeli ruku v ruce.

Návrat rakouských poddaných do Belgie. Rakouští
příslušníci, kteří před vypuknutímválky bydleli v Ant
verpách, mohou se tam %rátiti,jen pokud mají dostatek
prostředků. Do jiných měst a obcí belgických vůbec
není radno se vraceti. Pouze v případech zvláště nále
bavých mohou se zájemníci v té příčině obrátiti na c.k.
ministerstvo zahraničních záležitostí, které v dohodě s
císařskou vládou německou potřebné zařídí.

Zásliky válečným zajatcům. Italská poštovní sprá
va sdělila, že toho času nemůže převzíti dopravu ba
ličků pro rakousko-uherské zajatce na Černé Hoře. Zá
silky takové nebudou u poštovních úřadů vůbec přiji
mány.

Duševní podpora zraměných. Láska k bližnímu v
této mimořádné době koná věru divy. Ale zvláště ka
tolík nemá zapomínati, že mnohý raněný, o kterého jest
materielně postaráno obstojně, touží“ marně po stravě
duševní. Mnoho zpráv zvěstuje, jak lačně ranění sahají
po jakékoli knize, jak se čte v nemocnicích s velikou
horlivostí. Občané smýšlení protichůdného shánějí s
velikým chvatem hojnost knih nekatolických, až ten
dence někde budí úžas. Rozhodně jest zde potřebí proti
váhy; katolíkům nastává povinnost, aby obmýšleli vo
jiny četbou uklidňující, povznášející. I pro jiné vojíny

licher Anzeiger= poukázal kardinál arcibiskup dr. Felix
z Hartmannů na okolnost, že u katolických vojínů v
bitevní čáře i v lazaretech se jeví nedostatek menších
spisků náboženského obsahu. Aby se čelilo tomuto ne
dostatku, usnesl se spolek sv. Karla Boromejského roz
dati mezi katolické mužstvo podobné brožurky. Dosud
bylo zasláno 180.000výtisků. To jest povzbuzením i pro
katoliky. Kdo by knihy dobrého obsahu chtěl darovati
ve prospěch raněných, nechť tak učiní osobně tam, kde

“

vojín jsou; anebo ať.-se Poplá v našem -sekretariáty

; Sto, kde byse katolická literatura česká nejlépe uplat
nila. . . : . C -. z" „ -ee

Jak daleko je slyšeti hrom nebo dělo? Dle počtu
vteřin, které uplynuly mezi zablýsknutím a hromem,
možno přibližně vypočítat, jak daleko je místo blesku
od pozorovatele. Počet vteřin se násobí 340, neboť zvuk

| vykoná za vteřinu 340 m. Uplyne-li na př. mezi zablýsk* nutím a hromem 20 vteřin, je bouřka 6800 m vzdálena.
| Na základě této zkušenosti by.o zjištěno, že je hrom
i slyšitelný ve vzdálenosti neveké. Silnou ránu z děla
| možno slyšeti ze vzdálenosti na 100—140 km, kdežto

| pozorováno, že mezi zablýsknutím a- hromem uplynula
doba 100 vteřin, takže by nejzazší hranice pro slyšitel
nost hromu byla 25 km.

Světová válka dala cítit vliv svůj.a následky nejen
lide, ale i přírodě. Již od vypuknutí vá ky jest pozo
rovati na venku veliký úbytek vran, havranů, Kávek a
pod. V jiných letech; sotva že sklizeny jsou mandele s
polí a lesklá radlice zaboří se do černavé hlíny, kde se
vezme, tu se vezme, vážným krokem pokyvujic si hla
vou kráčí za pluhem černá pomocnice rolníkova — vrá
na. Letos ani potuchy. Též každoroční stěhování od
padlo. »Bude brzy zima«, říkávali staří, »vrány táhnou
na jih«. Na podzim každého jitra sta a sta vran ve velí
kých houfech stěhovala se k jihu. Dnes není k spatření
ani jediné. Ukáže-li se přec, tu blíží se k člověku tak
drze, že musí se jí obdivovati při obyčejné její plachosti,

kroků. Za to sojek ukazuje se letos hojně. Táhnou se k
dubinám a ke kraji lesů. Pastvy mají letos dosti. Vodním
ptactvem české kraje přímo oplývaly. To'ik kachen, ly
sek, potápek a podobného ptactva české rybníky ještě
nehostily. Samí to uprchlíci z ruských stepí a bažin,
vyplašení válkou. V pláních a bažinách českého severu
objevili se letos vzácní hosté — čápi. Snad se jim nelí
bily kraje hustě obydlené, snad že byli vyplašeni, od
táhli brzy zase dále. Neméně pozoruhodné bylo, kdy
vlašťovky vyváděly-svá pozdní hnízda. Ač houfování

cem září a počátkem října dokrmovaly své pozdní po
tomstvo. Také much byl dostatek, ba tyto objevovaly
se dosti četně ještě na konci listopadu. Též listí na
stromech dosti dlouho drželo.
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Zásohil jste již svůj
M sklep uhlím? [i

Uhelné oddělení
| Královéhradecké

"bankovní jednoty
©v Hradci Králové

— (Adalbertinum) — 

dodává uhlí kutové, kostky
i ořech za ceny nejlevnější.

. „=———— — L — —
+ .

Obrana.
Veliký význam Písma sv. pochopuje se v ny

nější době daleko více než v čase laciného liberál
ního odsuzování. >Hus< uvádí svědectví znameni
tých učenců na důkaz, že Bible jest knihou emi

blické všecky jiné mravně a nábožensky. »Mravní
vznešenost představy Boží je jedním z nejvýznač
nějších rysů starozákonního náboženství« (Ber
tholet.) Stačí si přečíst na příklad pověst o poto
pě, jak ji podává babylonské epos Gilgamešské a
pak totéž vypravování v Starém Zákoně. Kdo ne
pozná ihned povahu starozákonního' náboženství,
ten se ukáže neschopným rozeznávat ve věcech
literárních a náboženských mezi formou a duchem.
(Bertholet.) Nezáležíť ani zde na kvantitě látky, ale
na kvaiitě jejího zpracování, A toto zůstává skoro
napořád na mravní výši dekalogu. Historické pak
a prorocké části biblické vyznačují se objevem
teleologie v' dějinách,to jest vidí je řízeny moud
rou.a silnou rukou Boží k účelům výchovným pro
všechno lidstvo. Tato víra eschatologická tvoří

| charakteristikum náboženství biblického; víra totiž
v Boha jako živého tvůrce osudů jednotlivcových
i dějin světových, jimiž vede ty, kdož jsou Jeho,

« vstříc budoucí dokonalosti. A tímto odkazem do
budoucna nabývá a dodává náboženství biblické
zvláštní síly a ceny. >Plných 48 roků zabývaje se
Starým Zákonem v půvedním textu mohu dosvěd
čiti z nejplnější pravdy: cokoli lpí na Starém Zá

. koně nedokonalého, ano snad pohoršlivého, jedním
| slovem z postavy služebnické, to se mi rok od
s roku více scvrklo na pouhé nic při pronikání vždy

hlubším do mohutného zjevu proroctví.« Tento

výrok Kautzschův možno plným právem vztáhnoet
a rozšířit i na Nový Zákon.« 7

Praktické zařízení. Ve >Věstníku zem. ústř.
spolku jednot učitel. v krá). Českém« dne 4. t. m.
pokrokový učitel J. P. dává návrh: >»Kolégovél
Sbíráme a posíláme za raněnýmia, onemocnělými
vojíny knihy. Knihy někdy i starší a opotřebova
né. Mohli bychom však učiniti něco jiného. Každý
z nás zaplatil by své jednotě za | exemplář (mitho
povinné, které mánie již doma) kalendáře »hHavlí
ček“ nebo »Palacký«. Jednota by v krácte peníze
sebrala a poslala našemu nakladatelství, které by
se postaralo o to, aby kalendáře byly na náležité

jistě potěší, Myslím to lak, aby raněný vojín do
stal jeden kalendář od nás darein. Do každého ku
su vložit by se mohl lístek: »České učitelstvo po
zdravuje Vás a přeje Vám co nejsrdečněji všeho
zdraví a šťastného návratu domů.« Myslím, že ta
k-vý kalendář by každý raněný rád uvítal, jeť v
něm bohatá četba a je v něm kalendarium, po kte
rém mnohý zatouží. Vojáci odnesou si naše kalen
dáře domů na památku na svůj pobyt -v nemocnici
a vzpomenou si někdy na české učitelstvo. A my
můžeme míti to vědomi, že jsme z lásky k našim
bojovníkům způsobili jim více potěšení, než byl
peníz.— tak nepatrný —-jejž jsme vydali. Sám u
pisuji 5 kalendářů. Prosím, aby jednoty mého ná
vrhu se ihned ujaly. Rád pozdravím tu, která bu
de první.«

Takový praktický návrh jest i pokynem pro
katolíky, jak si mají počínati. Různých druhů ka

* tolických kalendářů i jiných dobrých knih našich
nakladatelství jest hojnost. ©Zajisté se našinci v
zájmu raněných vynasnaží, aby nebyli předstiženi
od jiných.

O stanovisku ruské vlády ke katolickému
školství píše dr. B. Vašek v č. 9 »Časopisu katol.
duchovenstva« toto: >Krutý jest osud katolíků v
Rusku. Tvoří sice 9.7 proc. obyvatelstva, ale co
křivd od pravoslavné většiny zažili a zažijí, ví je
dině Všěevědoucí. Rozhodující živly jako by závi
děly Kateřině II. jejích »úspěchů« nad katolickou
církví a chtěly s ní závoditi... V seminářích
kněžských nejen že vláda zatěžuje tyransky stu
dium balastem učiva, jež je pro příští povolání
kněžské úpině nepotřebné; vláda sahá k prostřed
kům tak ohavným, že vydržuje si v nich špehou
ny. Přisvojila si právo míti rozhodující slovo při
přijetí neb nepřijetí chovanců do seminářův. Jmění
církevních fondů zkonfiskovala a na vydání při se
minářích vyplácí nepatrné obnosy, tak že katolíci
jsou velice zatížení. — Vyučování náboženství je
sice obligátní. ale ien pro pravoslavné příslušní
ky; pouze v Polsku je lépe. Také jedině oné privi
legavané státní církvi je dovoleno zřizovati konfe
sijní školy,a jsou jí za tím účelem dány k disposici
obrovské státní prostředky. Školy takové, konající
divokou protikatolickou propagandu, ©zařizují Si
Rusové i v osadách ryze katolických. A farářům
katolickým politické úřady rozkáží, ať se neopo
váži zrazovati rodiče od návštěvy těchto škol!

již tuto věc Sibiří! -- Bylo sice dovoleno zřize
vati katolíkům př farách katolické školy svobod
né, ale jejich svoboda byla via facti za krátko za
brána státem. A svobodné školy nekonfesimí musí
se říditi úplně předpisy o školách státních, t. j.
musí, míti ořicielní ruské učebnice, plné jedova
tých útoků na katolickou církev, plné lži dějepis
ných, kde se na př. dítkám vtlouká do hlavy, že
Řehoř Veliký šířil orthodoxní víru mezi Longobár
dy a sv. Augustin mezi Anglosasý, že sv. Remi
gius pokřtil Chlodvíka dle pravoslavného ritu (Si
stematiczeskij kurs istorji sredňich věkov. Nikolaj
Znojko), kde učite! dává dětem v VI. tř. výpraco
vati thema: >Analogie mezi holomky Ivana Hroz
ného a řáden jesuitským< atd. — Na'správé ško
ly nesmí míti katolický kněz absolutně žádné úča
sti. -- Učitelské ústavy jsou ve správě státní. Ná
boženství katolické se v nich v krajinách katolic
kých vyučuje, ale vlivkafechety jest velmí one
zen, a kdyby upadl do „podezření, že vliv jeho
vzrůstá, najde si již vláda zámínku, aby nepohodl
ná osoba byla z ústavů odstřaněna. Ani na privát

volnosti požívají katolíci na ústavech pro vzdě
lání učitelek.«

=

Z dopisu polního kuráte
na srbském bojišti.

27.11. Jak se mají naši vojáci rádi — a. jak
dní dvšičkové je ještě více pří tklivých vzpomín

„kách spojily v jednu rodinu! Pochováváme mrtvé
ho, ale najednou nutno se vzdáliti, jelikož stojíme
na místě vyvýšeném, kde můžeme býti zpozoro
vání od nepřítele. Nevztýčili jsme ani obvyklého
křížku s nápisem. © Po několika dnech přijde ke
muč hrdina od Jičína: »Jak se jmenoval ten po
chovaný kamarád?« »Proč se tážete?«
>Nedali jsnie tam kříže, ani jména nenapsali.«

Po sdělení jména odešel po vojensku za vgli
ké nepohody. Za několik hodin se vrátil ugaven,
ale s obličejem radostí zářícím. >Již jest, velebníč
ku, všecko v pořádku — a taky jsem se za kama
ráda pomodlil.«

X



Poseděli jsme ve stanupo turecku při vařené
kávě, Pak přátelský rozchod. Na Vše Svaté poslal

bych se mohl krýti. Po mši sv. vykropil jsem hro

stojníci kolem hřbitova účastnili se horlivě se mnou
modliteb. Hroby vyzdobené věnci a kvítím svěd
čily, že i na poli válečném setrvávají srdce citli
vá: často kolona vojínů stojí se smeknutými če
picemi u hrobu padlého kamaráda a šeptá tiché
modlitby. Budiž to útěchou pozůstalým ve vzdá
lJené vlasti, kteří k hrobu dostaviti se nemohou!

Na zpáteční cestě čekal mne jiný batailon s
důstojnictvem v čele u krásně ozdobených hrobů
několika padlých. | zde vykonal jsem »De profun
dis< a pomodlil jsem se »Otčenáš«, připojuje krát
ký proslov se vzpomínkami na padlé hrdiny. Všu
de na -hrobech plápolaly svíce, darované od vojí
nův. Pouze tři sta kroků dělilo nás od nepřítele,
který nás však nemohlpozorovati, jelikož byl ža

soukromé a pak jsme se krátce poniodlili s důstoj
níky a mužstvem společně.Vpondělí dušičkovém
sloužil isem Rekviem v hlubokém lese. Bylo pří
tomn? několik batailonů s p. generálem v Čele.
Modlitby za zemřelé vykonány s dojemnou vrouc
ností. Oltář byl zhotoven zvláštním způsobem:

lem něhož dělostřelectvo utvořilo pevnou březovoů

připadalo, jako by tito hrdinové hledali ve své ví
ře pevný hrad a svátostném Kristu svatostánek
trvalé lásky.

Črtám dopis na rychlopři ohni venku. Nejsme
tak šťastni, abychom byli skryti pod pevnou stře
chou. Jen v noči spáváme v horském osamělém
chlévě, jejž jsme vystlali dostatečně senem. Spo
lečnost veliká, místnost však malá; tísní se zde
8 důstojníků a 13 telefonistů. A přece jenom vese
lot Vtipy srší! Venku padá sníh, ale rozpouští se.
Jsem dosud zdráv.

Národohospodářská hlídka.
Výnos-proti prodejům dobytka ze stra

chu. Protože za války sevyskytl povážlivý zjev,
záležející v tom, že rolníci posílají svůj dobytek
z neodůvodněné obavy v neobvykle velkém
množství zejména na vídeňský porážkový trh,
zaslalo ministerstvo orby již počátkem října
všem zemským hlavním politickým úřadům
výnos, v němž bylo důrazně varováno před ta
kovými, z obavy prováděnými prodeji dobytka,
nehodícího se dosud k porážce; ve výnosu tom
se poukazovalo, že není k tomu žádné příčiny
a že prodej chovného dobytka na porážku měl
by osudné následky pro domácí dobytkářství.
Poněvadž v poslední doběbyl opět na vídeňský
porážkový trh přihnán d.bytek, který se ještě
nehodil k porážce, vydalo ministerstvo orby
pokyny o intensivním pěstování všech druhů
dobytkářalví A uvedlo opětně na pamět svrohu
zmíněný výnoe, jímž se má zabrániti prodejům ze
strachu. »

Nejvyšší ceny pro obchod obilím a mou
ikou ve velkém. Místodržitelkrálovství Českého
kníže Thun vydal vyhlášku, v níž stanoví ©.k.
místodržitelství pro obchod ve velkém v krá
lovetví Českém tyto nejvyšší ceny: A. Pro o
ibilí. Za 1 metrický ceut pšenice o 76 kg hekto
litrové váhy 42—. K, za 1 metrický cent žita
o 70 kg hektolitrové váhy 84 — K, za jeden
metrický cent jedmene 2880 K, za jeden me
trický cent kukuřice (vyjmacinguantin abílou)
přirozeně suché „nebo uměle sušené 2620 K.
Činí-li vába hektolitru pšenice buď více nebo
méně než 76 kg, stoupá nebo klesá nejvyšší
cena syrchu stanovená za každý plný kilogfam
hektolitrové váhy o .20 haléřů. U žita o váze
větší nebo menší než 70 kg na hektolitr stoupá
nebo klesánejvyšší cena,za každý plný kilogram
-© 16thaléřů. na metrickém centů. Přirážky nebo
srážky nad 3 kg větší nebo menší váhy však
se nepřipouštějí. — B. Pro mouku. Pšeničná

cent 7036 K,pšeňtčnáfmouka na vařívo -68:16 K,
pšeničná. mouka chlebové 4930 K, pšeničná
moyka jednotná 5125 K,žitná fnouka 46—"K,
ječáá mouka 4545 K, kukuřřčnámouka 38—K.

Tyto ceny rozumějí se pro místo dodání, jak
bylo stranami amluveno, bez pytle za hotové
placení (netto perj casa). Nejvyšší ceny pro
smíšené mouky, jež byly ve smyslu $$ 3.—Ď.
ministerského nařízení se dne 28. listopadu

914, čís. 324 ř. z., adělány z moučných druhů
svrchu uvedených, vypočítávají se dle procen

tuálního poměrumoa druhů,kterýchbrpři smísení použito. Tyloj nejvyšší oeny platí
ode dne 10. prosince 1914.

Přistižený falšovatel. »Leipziger Nach
ziohten« sdělily: Obohodník Grossberg z Čensto
ohové, jenž německým vojákům podal methyl
alkohol, takže 11 vojáků a 2 občané zemřeli,
by! válečným soudem v Čenstochové odsouzen

áa 14 let do káznice. Při dopravě do Ratiboru,

- Našemn veledůstojnému duchovenstvu |
ku provádění pracíkostelních vřelé ujeme mladou

fmu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

"Novinka pro naše vojíny| V nakladatelství Biskupské knihtiskárny v HradciKrálové
vyšel výborný letáček, sepsaný od F. Aloise
Storka T. J:„Důležitá rada pro každého vo
jina.“ Cena jednoho letáčků 4 haléře, při hro
madné objednávce 2 haléře Kupujte pro
své známé na vojně! Kdo chce, aby le
táček byl zaslán přímo vojínům v poli, posád
kách nebo nemoonicích a p., ať pošle příslušný
obnos předem a určí přesně adresu (polní pošta)
vojínů. Upozorňujeme na tuto časovou novinku
zejména veledůstojné duchovenstvo. Objednávky
obratemvyřizuje Biskupskáknihtiskárna
v Hradci Králové neboredakoe »Naší
omladinve v Nové Říší (Morava).

»Dědictví Maličkých« čís. 58. (podíl na r. 1914)
již vyšlo! Letošní podíl přináší zajímavou po
vídku od Jana Miloty: >Ztracený stateke«.
Autor poutavým způsobem líčí některé markantní
vady našeho českého života a zdůrazňuje cenu 0
sobního přičinění; dorůstající mládež naše, jejíž
duše plna plánů, nalezne tu mnohou perličku osvěd
čených pravd a zásad životních. Můžeme co nej
vřeleji dílko toto doporučiti pro naši mládež. Mi
mo tento obrázek přináší letošní podíl dva články
životopisné: Pius X. a Benedikt XV., ozdobené
zdařilými obrázky. — Pro pohodlí členstva zave
deno řízení chekové a učiněno opatření, by nebylo
třeba každý rok o zaslání podílu se dožadovati.
Správa »Dědictví« doufá, že praktická změna tato
pohne zejména náš důstojný klerus k hojnému ší
ření »Dědictví«.

K vánočním dárkám velmi dobře se hodí po
díly »Dědictví Maličkýche. Dosudjsou
na skladě tato čísla: 38. Jos. Strasser: >Boží soude.
39. J. Váňa: »Odměna věrného přátelství atd.< 40.
Fr. J. Košťál: »Věrný čeledín atd.« 43. J. Váňa:
»Po letech.« 45. Vlasta Pittnerova: >Za chlebíč
kem.« 46. J. Andrlík: »Přítěž.« 47. Al. Dostál: »Ra
dosti rodičů.« 48. K. J. Zákoucký: >Cestami živo
ta.« 49. Boh. Bouška: »Pod hradbami Vyšehradu.«
50. V. Špaček: »Bratři.« 51. Fr. J. Košťál: »Ve
spárech dravcových.« 52. Al. Dostál: »Na HHlásce.«
53. K. J. Zákoucký: >Jen výše!« 54. Boh. Bouška:
»Utrpením ku štěstí.« 55. AI. Dostál: >Mendík.«

»Čtyřlístek,« — Cena jednotlivého výtisku pouze
30 haléříi. Při větších objednávkách veliké slevy.
Objednávky vyřizuje obratem Administrace »Dě
dictví Maličkých« v Hradci Králové (Adalberti
num).

Nové úplné vydání
o w ©brevířů

máme na skladě
ve vydání římském

s veškerými novami a dodatky
p. 1914.

Tisk je zřetelný, zvláštěpro slabší zrak jasný.
Formát 11X18 16*. Tištěné na papiru Indiana.
V kůži, červená ořízka K 40-—, v kůži, zlatá
ořízkaK 45- ,v chagrénu, zlatá ořízkaK 50—,

-v morochinu, zlatá ořízka a desky bohatě vkus
nou, zlatou rytinou zdobené, tištěné na papíře.
China K 67—, v chagrénu, zl. ořízka K 49—.

Tyto breviířešovšem pajímají stávajícíproprium,
neboť nové proprium Bohemiae dosud nevyšlo.
a připravuje se v nakladatelství Kotrbově. Uprava
však jest taková, že možno po vydání ku kaž
dému svazku přiložiti. — Nová vydání Puste
tova možno dodati. Event. potřebné ceníky vám

- dle objednávky na přání ochotně zašleme. —
Neobjednávejte přímo, obdržíte u nás v origi

-— nálních cenách!

Oružstevní knihkupectví a naktle
dateiství v Hradci Král., Adaibertinum.

—u—m——

Zprávy organisační
a spolkové. —

Na vánoční dar raněným, slrotkům a nezaměstna
nému katolickému dělalctvu zaslali na Zemský svaz
katol. Orla v Hradci Králové a Všeodborové sdružení:
dp. St Beneš v Hradci Králové 6 K, dp. Oyurkovicz v

rář Kaliště 2 K, dp. Jar. Kalhous Kostelec n. Orl. 10 K,
vsdp. J. Soukup, kapitolní děkan v Hradci Králové 2 K,

2 K, farní úřad Pouchov 50 K (a hradecké němocníci

Prosl se o další dobřotivé dárky i též teplého prádlaa *
různých potřeb pro vojáky. Zásilky zasílejte na Zemský
svaz katol. Orla v Hradci Králové aneb na Všeodborové
sdružení křesť. dělnictva.

Církevní věstník.
Zprávy dlecésní. Vsdp. Msgre Frant. Kerner, kanov

ník strážce, kancléř, byl investován na praebendu Bi
schofsteinskou v kathedrální kapitole; vdp. Fr. Mimra, *
farář v Heřmanicích, ustanoven byl za probošta v Lito
myšli; p. Karel Vašata, kaplan na Veliši, za kaplana do
Skutče; p. Jan Rouš, kooperator, za admin. v Kukle
nách; p. Fr. Zikmund, farář býčkovičký n. o. v Jičíně,
obdržel zpovědní jurisdikci. — Uprázdnila se praebenda
Řečickovská v kathedrální kapitole od 30. listopadu
1914. Právo jmenování přísluší Jeho Exc. nějdp. bisku

povi.

Výborová schůze
Polit. družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana N. v Hradei Králové
bude u

ve středu dne 16. pros. 1914, o 2.
hodině odpolední

vdiecesním spolkovém domě »Adalbertinume, Jiří- *
kova třída čís. 300—I. v Hradci Králové.

Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šulc,
jednatel. předseda.

Zprávy
místní a z kraje.

66. výročí nastoupení vlády J. V. císařem a králem
Františkem Josefem I. bylo i na zdejším lyceu dívčím
důstojně oslaveno. Při slavnostních bohoslužbách dne
2. prosince zapěla sóla učitelka zpěvu na dívčím lyceu

služebné dívky v Praze 30 K, Sdružení mládeže Nasa
vrky 7 K, Karmet a Kyselý Žižkov 4 K, dp. Elitzer Ran
ná 14 K, Orel Kostetec n. Orl. 10 K, dp. J. Holzman, fa

Pak ve školní budově promluvil o významu dne p. prof.
Mikan. Před jeho přednáškou i po ní zapěny byly sloky

rakouské národní hymny. Dne 8. prosince byla pořádá

jež cvičí se ve zpěvu, velice zdařile provedly několik
sborů za řízení slč. Součkovy, která svojí pílí docilila
tak pěkného výsledku za krátkou dobu, jež jí byla vy
měřena ke cvičení. Vedle zpěvu ukázaly se námslibné
recitátorky básní, zvláště sextánka Vejnarová si vedla
dobře. Pianistka kvintánka Sýkorová zdařile provedla
svůj úkol. Hlučná pochvals byla všem nejlepší odměnou:
tém, které účinkovaly, i těm, kteří se o uskutečnění
celé akademie zasloužili. Mezi přítomnými hosty viděli
jsme zvláště J. Excil. nejdp. biskupa dra Jos. Doubravu
a mnohé jiné vzácné hosty. Výsledek morální i hmotný
byl pěkný.

Dětský den v Hradci Králové. Biografické před
stavení, pořádané k žádosti České zemské komise dne
2. t. m. ve prospěch sirotků po padlých českých vojí
nech a dětí strádajících následky událostí válečných,
vyneslo čistých K 129.40. sbírka příspěvků dům od do
mu K 4611.66.Jménem České zemské komise pro ochra
nu dítek a péči o mládež vzdává místní školní rada
vřelé díky všem šlechetným dárcům příspěvků a s po
vděkem vzpomíná také obětavosti žákův a žákyň obou
škol měšťanských i ochotného spolupůsobení studujících
c. k. reálky při provedení této sbírky. Děkuje také sl.
ředitelství spořitelny za propůjčení pokladniček a za
veškerou práci, jež byla spojena s přepočítaním vy
braných peněz. .

Sbírky na vámoční dar pro raněné. sirotky a neza
městnané katolické dělnictvo konají se v Hradci Králové
ještě tuto neděli (13. t m.) v chrámu kathedrálním i u
Panny Marie. Blíže dveří jsou umístěny pokladny. Pro
slme všecky soucitné katolíky, aby dobrotivě na našin
ce dle možnosti přispěli.

Z Okresní komise pro péči o mládež. Ve schůzi ko
nané dne 4. prosince projednáno několik žádostí zapod
pory rodin a korporací. Konstatováno, že pomoc komi
se vyhledává celá řada lidí jen náhodou, ostýchaví lidé,
opravdu potřební, stále zůstávají bez pomoci. Jest tu
vděčné pole pro důvěrníky komise a pro lidi ve veřejné
službě postavené, aby vhodnými návrhy na takové pří-.
pady, kde by měla komise zakročovati, upozorňovali.
—. Komise apeluje ra obecní orgány, aby neneciraly
rozmnožovati žebravost dětí a vhodným opatřením v
jednotlivých případech hleděly pomoci, sama pak návr
hům na odstranění tohoto nešvaru pomoci neodepře. —
Komise se pokusí zříditi ve větších obcích sběrny sta
rého oděvu a obuvi. Darovaný oděv shromáždí ve
zvláštní místnosti a rozdá jej těm, kteří potřebu věro
hodným způsobem prokáží. Komise si od této instituce
mnoho slibuje a žádá veškerou veřejnost, aby ji v tom
to směru podporovala. Účelnou organisací postará se
komise, aby se této instituce nezneužívalo. Komisežádá
své důvěrníky v obcích a pak ženy, jichž se svízele
přítomné doby zvláště nedotkly, aby se 0 zřízení po



dobné instiiuge v jednotlivýchobcích postaraly. — Ko- ,
mise přijala s povděkem zprávu, že představoní hlogra- |

lová v Oranghotelu a pa Střelnici vynasla asi 450 K a,že některé učitelské sbory zaslaly komisi k vyzvání;
okr. školní rady podíly z dětského dne (učitel. abor v |
Plotištich poslal 89 K, na Praž. Předměstí 56 K, v Do
haličkách 10 K 50 h).

K uctění památky Zzesaslé čjenky vasi Alžběty
Šandové věnoval spolek »Aneška< v Hradci Králové “
místo květinového daru 1UK ve prospěch vánoční na
dílky raněným vojínům ve zdejší posádkové nemocnici.

"U Královéhradecké | bankovní jednoty v Hradci
Králové bylo dále upsáno za 6500 K 5%% daně prosté
válečné výphjčky z r. 1914, takže celkový obnos člní
56.500 K.

Při velkém návalu. Ženy, které chodí na c. k. berní
úřad pro podporu, mají zase nové zkušenosti. Jednu
nemajetnou osobu její družka zastoupila tak upřímně,
že si za ni vybrala 38 K a náhle ji opustila pamět tolik,
že zapomněla peníze ty dáti skutečné majitelce. V so
botu ztratilo se jiné 70 K již vyplacených. A koruna
všeho: vedle jedné stál švihák delší chvíli, usmíval se
tak přátelsky, že mladší žena při té srdečnosti zapom
něla na všechnu opatrnost Měla již před výplatou v
kgpse, u níž chlapík bděle asistoval, zlatou dvacetikoru
ny »na svobodě«, bez obalu tobolky. | Chtěla si za hi
koupiti nějakou část oděvy. Ale jaký byl jelf úžas, když
po odchodu nalezla v -kapse místo zlata jen kus špičky
na doutníky! Proto tedy jen největší opatrnost vždycky!

A znovu šíří demagogové zase jiný druh pověreč
ných modlitbiček. Modlitbička nám dodaná jest psána
elegantní rukou bez pravopisných chyb. Aby měl pod
vod rozesílatelův větší účinek, připsáno: »Modlím se
tuto modlitbičku v naději na šťastný návrat našich dra
hých zbojiště.« Rozesílána jest po Hradci po katolí
cích s podrobnou adresou, takže dílna na vyrábění do
pis (s rozkazem devaterého opsádí) nebude daleko.
Proto žádáme, aby každý člověk dobré vůle vypátral
inteligentiího cynika, který se neostýchá | v době tak
vážné zůúmyslně klamati.

K listovní dopravě v době vámoční a novoroční.
Při velikém návalu zásilek, jmenovitě v době vánoční
a novoroční, jest nezbytně třeba, aby veškeré listovní
zásilky do větších měst, jako do Prahy, Brna, Plzaě,
Liberce, Vídně atd., obsahovaly vedle úplného a správ
ného jména příjemcova též okres (čtvrt), ulici, číslo do- ;
mu a případně též bližší údaj bytu (schody, poschodí,
číslo dveří), jak to jest v takových případech vůbec
předepsáno. Dále se P. T. obecenstvo důtklivě žádá,
aby pro usnadnění manipulace nemalepovalo známky ně
zadní střaně psaní, nýbrž na straně adresnía to pokud
možná nahoře v pravém rohu. Na zadní straně- lístků,
jakož i na levé polovině přední strany jest dovoleno
přilepovati nálepky z jemného papíru, avšak nálepka
taková musí býti celou svojí plochou s lístkem pevně
sklfžena a musí se nápadně odlišovati od poštovní znám
ky barvou, tvarem i velikostí. Lístky, jichž přední stra
na kolmou čarou rozdělena jest na dvě polovice, mo
hou obsahovati písemná sdělení jak na zadní straně tak
na levé polovině přední strany. Ustanovení. to platí pro
dopravu tuzemskou i pro styk se všemi zeměmi světo
vého spolku poštovního. Lístky s nadpisem »Korespon
denční lístek« dopravují se za sazbu, platnou pro tisko

viny. jen tenkráte, vyhovují-li jinak zasílacím podmín
kám pro tiskoviny, Lístky, které předepsaným podmín
kám zasílacím nevyhovují, zatíží se doplatným jako ne
dostatečně vyplacená nebo nevyplacená psaní. Na ti
štěných navštívenkách, lístcích vánočních a novoroč
ních, zasílaných za sazbu platnou pro tiskoviny, jest
dovoleno mimo adresu odesílatelovu a jeho stav připo
řiti ještě blahopřání, poděkování a jiné dodatky zdvo
řilostní. vyjádřené nejvýše pěti slovy neb obvyklými
zkratkami (p. f. a pod.).

Pouchov. Farní úřad na Pouchově odevzdal dar
100 K od nejmenovaného dobrodince Zemskému svazu
Orla v Hradci Králové, z nichž 50 K vyplaceno bylo ra
něným vojínům ve všeobecné nemocnici královéhradec
ké a druhých 50 K odvedeno jakožto vánoční dar vo
jínům na bojišti. .

Rusek. Syn zdejšího rolníka a bývalého starosty p.
Hrnčíře c. k. hejtman Václav Hrnčíř vyznamenán byl
generálem Frankem na jižním bojišti za statečné a pří
kladné počínání před nepřítelem. Gratulujeme!

V Hoříněval na půdě farní budovy odloženy byly
staré, uměle provedené předměty, které na radu kon
servátora architekta Dvořáka dal vdp. farář Jelínek o
praviti. Cena uměleckých předmětů uznána c. k. zem
ským konservátorem a vdp. faráři zaslán pochvalný
přípis. Předměty odloženy byly předchůdcem p. faráře
a pořízeny místo ních věci méně cenné. Po opravě bu
dou předměty zaneseny do inventární knihy a umístěny
opět v kostele. Jsou to zvláště tepané lampy tři kusy
z doby renalsanění, baroku a empiru, kaditelnice ba
rokní a lodička barokní. Opravu provádí odborně p. V.
Zavadil z Hradce Králové.

Čáslav. Obecní zastupitelstvo, které po
mnohaměsíčaí přestávce konalo opět řádnou schůzi,
vyřídilo vedle několika menších záležitostí domovských
a jiných především schválení úpisu na válečnou půjčku
v obnosu 20.000 K, jak se byla před tém městská rada
usnesla. Přilata byla resignace p. Pavelky, statkáře. na
místo člena měsíské rady a obecního | zastupitelstva,
když všecky pokusy odvrátiti p. Pavelku od tohoto
kroku ukázaly se marnými. Pana Pavelky jest škoda;
činnost jeho, ač krátká, byla Vě mnohém na prospěch
hospodářství města-a jeho financí, nehledě ani k tomu,
že patřil k tém zástupcům občanetva, kteří vědt, proč
jsou zvolení a kteří dovedou samostatně mysliti a jed

nati. Do správní rady plynárny zvolen byl p. Inženýr
Tetřev na místo p. Krultše, kterému také za všecku jeho
obětavou práci nedostalo se příliš mnoho uznalosti, Po

bilí za hranice a zodpověděny některé mimořádné do
tagy.—Slavba gymnasig prací nouzovou?

plánům na přestavbu c. k. gymnasia, Uvažuje se prý o
tom, nemělo-li by $e se stavbou co nejdříve počítl. My

bylo ze základu hnuto. Než nemůžeme se Zhostiti po
chybnosti, že se to opravdu stane. Zvláště když nyní
jest městský stavitel v poli a když v zakoupeném dom
ku Litoborských umístěni jsou chudí, z obecních domků
vystěhovaní.— Nedostatek strážníků pociťuje
se u nás čím dále tím více a až jeden ze strážníků, ještě
ve službě jsoucích, bude povolán ke službě vojenské,
bude to v Čáslavi pomalu jako v zapadlé vesnici. Otáz
ka policejní stráže už dávno měla býti v Čáslavi řešena
prakticky.V městě desetitisícovém mělo by býti aspoň
deset strážníků, kteří by střídavě konali denní a noční
službu. zodpovědní za bezpečnost města. Pak mohly by
odpadnouti: hlídky ponocných se všemi stížnostmi v
minulosti opakovanými. Sváděti vinu rozličných nepří
stojností bezpečnostních dnes na policii a strážníky mů
že jenom ten, kdo neví, že pro celou službu denní i noč
ni jsou dnes vlastně pouze tři strážníci, z nichž některý
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III. rakouské třídní
loterie obstarává

Královéhradecká
bankovní jednota

v Hradci Králové

a vyřízuje objednávky
postupně došlé.

musí ještě konati úkol policejního posla. Nenf potom di
vu, že v samé radnici dovolí si tulák rozbíjeti lampy,
aniž by byl polapen, a že na náměstí mohou se vyskyt
nouti případy poškození pomníku, ano i pokus krádeže.
Což by nemohli vypomoci policii, aspoň než se vše u
rovná, polní strážníci? — Vyučování na obec.
a měšť. školách bylo konečně dnem 3. prosince
zahájeno. Ovšem pu dlouhém jednání vyprošené budo
vy chlapeckých skol užito k tomu býti nemohlo, neboť
mezitim byla určena pro dům rekonvalescentů. Ale na
šlo se přece místností tolik, že bude aspoň konáno vy
učování zkrácené a to pro všeoky třídy. Býti zajisté na
všech stranách dobré vůle a chuti. mohlo býti tímto
způsobem vyučováno dávno. Jisto jest však, že rodiče
vděční jsou těm, kteří s touto otázkou hnuli a ji k
šťastnému konci přivedli. Vyučovati se bude zvláště v
budově c. k. gymnasia a učit. ústavu evang., v ob. Čí
tárně, evang. faře a městské opatrovně. Vedle toho jsou
pro případ potřeby vyhlédnuty ještě miísunosti jiné.

Poděkování z Čáslavě, Dne 26. listopadu odešel z
Čáslavě důst. pán Jan Samec, spoluzak'adatel a zároveň
první řiditel bratrstva Nejsvětějšího Srdce Páně. Člen
ky nedostatečně poděkovaly před odjezdem a proto tak
činí tímto způsobem. Připomínáme si, důstojný pane,
první léta, ještě než bylo zde bratrstvo řádně zřízeno,
jak nám bylo zazlíváno častější sv. přijímání, které to
lik sty a útěchy nám skytalo. V té době ujal jste se nás
a volal k Svatostánku, pobízel v kázáních k častému
přijímání sv. svátostí. A proto, důstojný pane, jsme po
vinny veřejné Vám poděkovati za ty krásné chvíle, kte
ré jste nám připravil tím, že ve svých promluvách jste
stále budil uctu k Nejsvětější svátosti. Dá'e děkujeme
za Vaše horlivé přičinění při časté sv. zpovědi. Díky
buďtež Vám vzdány za štěstí, kterého jste nám dopřál,
za naše štěstí denního sÝ. přijímání! Kéž to Srdce Pá
ně samo za nás bude Vám odměnou! — Členky bratr
stva.

Hoř. Štěpanlce. Pro strádající rodinu Č. Kubáta da
brotivě darovali: Vlďpp. Fr. Klíma, farář n. o. 15 K,
Josef Přibyl, šk. rada a Jan Kaván, katecheta po 5 K,
nejmenovaní (L. V. a F. S.) 4 K, Josef Pauer, b. notář a
farář n. o. a Boh. Tomíček, farář po 3 K. Všem dobro
tivým dárcům vřelé +Zaplať Pán Bůh!«

Humpolec. Šťastnější snad myšlenka dosud v mě
stě našem nebyla realisována, než bylo pořádání du
chovního koncertu v děkanském chrámu Páně dne 6.
prosince o 5. hod. odpol. místním chrámovým sborem
pod vedením mistrovské ruky p. řed kůru Otty Rych
novského. Slyšeli jsme Již u nás umělce iména světové
ho, ale podobný dojem sotva jsme sí dosud z některé
produkce odnášeli. Program koncertm- pečlivě vybra
ný, přivábil do chrámu všecky vrstvy obecenstva na
šeho, kteréž s posvátným tichem každému číslu naslou
chalo. Korunou koncertu nazvali bychom Halielja od

Dvořákovy Biblické písně, které zpíval sám p. řiďítel
Otto Rychnovský a svým v pravdě uměleckým předae
sem dokázal, jak uskutečniti se můžesnaha,- eby před
nes písně byl zároveň žbožnou modlitbou. Pan odb. učí
tel Máfát nadchl nás fistým a jemným přednesem Wal
trovýps o.cenu z Wagnerových»Mistrůpěvců no
rimberských«, Trengierovo »Ave« zpívala sk. Marie

Pohanová a to stejně mistrně jako vroucně. Slečna E..
Nováková dovedla zase. uplafniti svůj. vzácný alt v Tren
glerově »Stabat Mater«. Zajímavé bylo číslo »Vyše
hrad«, které na naších opravených varhanách překrásně
zahrála slč. B. Rychnovská, žákyně proslulého virtuosa
varhanního p. Josefa Kličky. Škoda, že nebylo dopřáno

p. mistru Kličkovi tentokráte naslouchati hře bývalé své
žačky — byl by jistě stejně hrdým na ni, jako jsme byli
my. --. Dodáme-li, že čistý výtěžek koncertu z dobro

volných tolika milodarů byl skoro 180 K, jenž byl vě
nován na sirotky padlých vojínů domácích, musíme p.
řiditeli kůru upřímně gratulovati a sobě přáti, aby opět

podobný vzácný požitek suměleckou družinou svojí nám
připravil. © —Z—

Česká Třebová. Malba v chrámu Páně provedeva
akad. malířem Ant. Haislerem z Prahy a dochází vše
obecného ocenění a všestranné zálřby. Dekorace monu
mentálně působící klenby ve středu chrámu i křížových
lodí provedena dle přání zemského konservatorátu pod
dohledem arch. B. Dvořáka. Není tu kopírování empi
rových motivů, které by ztrnule přiléhaly k dekoraci a
architektuře chrámové z let 1807. Umělec vystihl přání
konservátora a svoji vlastní invenci spojil šťastně s ar
chitekturou doby staré. Není tudíž zde to, co vidíme
u maleb kostelních: přílišné lpění na článkování a spo
jování přímo řemeslném jednotlivých detailů architek
tury staré s malbou novou. | Střízlivě umělecké je to
dílo bez bloudění ve sférách kubismu, který v křesťan
ském umění nenalez! ozvěny. Nemalou zásluhu o vý
zdobu děkanského chrámu Páně má J. J. kníže Jan z
Liechtensteinu, jeho zástupce patr. komisař v. správce
Štěpán Jabnel, přítel a podporovatel křesť. umění, vdp.
děkan J. Černý, kteří vždy zůstanou v úctě dle záshihy
u dobrých přifařených. Chrám Páně ozdoben bude dále
o krásný oltář P. Marie, který pracuje dle návrhu arch.
konservátora p. Jan Dušek v Chrudimi, majltel' wnět.
závodu pro kostehní zařízení. Věčnou lampu tepanou
a v ohni zlacenou provádí umělecký závod p. Zavadila
v Hradci Králové dle návrhu ak. malíře A. Haůslera.
Lustr pro 24 světel do středu lodi v nevídaném rozmě
ru 250 cm v průměru dle návrhu arch. Dvořáka provádí
uměl. zámečnictví V. Čížek a spol v Pardubicích. Ve
škeré návrhy byly J. Excl. nejdp. biskupem schváleny
s uspokojením a zvláštním povšíknnntím, že v této po
hnutlivé době válečné nalezli se obětaví křesťané a
přátelé vznešeného umění církevního.

Krvavá tragedie ve Sv. Kříží u Něm. Brodu. Po ne

mocném faráři dp. Rauchovi stal se administrátorem
ve Sv. Kříži dp. Karel Valenta. Před někoříka lety po
byl v blázinci; myslilo se, že již jest úplně normální,
ale ve skutečnosti duševní choroba se ozývala dále.
Kdo jej blíže znají z osobního styku, souhlasně to do
svědčí. Z počátku si na nové štaci liboval, ale nezane
cha! jednání velice podivného, které bylo z počátku po
kládáno jen za zvláštní osobní rozmary. Nosil v zimě v
létě jediné spodky, kabát bez vesty. Peřin neměl, ulé
hával na slamník, v němž leckdy ani kloudné slámy ne
měl. Se stravou to bylo podobné. Jeho duševní stav
bylo těžko seznati, protože byl samotářem. Lidé vy
pravují, že s nimi často úřední věcí vyjednávat tak, že
žadatele nechával státi za dveřmi. Sám jen pootevřel a
rozmlouval s žadatelem skulinou. Když některé přece
vpustil do vnitř, tito spatřili, jak má stále na stole re
volver, jako by byl pronásledován stihomamem. S re
volverem si často pohrával a někdy žertem jej proti
návštěvníkům obracel. Četl prý také »cliftonky«, což
jistě nesloužilo k obnovení rovnováhy duševní. Psychic
ké rozrušení stoupalo, když se dostal do sporu s nčite
lem Coufalem pro nestejné životní názory. Před něko
lika- dny byl Valenta povolán do Hradce Králové.
Po návratu přišel do Něm. Brodu k vdp. děkanoví s
dotazem. kdo a co na něho udal. (Pozn. redakce: Ta 0
tázka —-pokud víme — sotva asi souvisela s jeho pří
jezdem do Hradce.“ Děkan nevěděl a Valenta se s ním
rozešel v dobrém.. V neděli dne 6. prosince přistěho
val se do Sv. Kříže nový farář dp. Hubáček z Lipnice.
Druhý den na to rozlétla se po Sv. Kříži a okolí hrozná
zvěst: »Administrátor Valenta postřelil učitele Coufala
a sám se zastřelil.. Ukázalo se, že zvěst byla zcela

pravdivá. Pan farář spěchal, aby mohl uděliti případně
poslední útěchu, ale Valenta již nejevil žádných známek
života. Sám p. farář výpravoval, že den před touto u
dálostí velice rozčileně huboval Valenta před lidmi, že
má sice lysinu na hlavě (narážel tak na Jednu nešetr
nost, která prý se mu stala v obci), ale že více zkusil
než někdo. Velice rozrušen, ano rozerván jako zoufalec
byl i druhý den; celé dopoledne byl uzavřen ve svém
pokojíku, potom šel do školy, vyvolat z třídy pana učí
tele a pak došlo k dvěma krvavým činím. Confal má
rány v prsou na pravé straně, Kulky mu tam vězí, po
sud není mimo nebezpečenství. — Nad hroznou aférou
touto každý citilvý člověk musí vysloviti živé polito
vání. V dabě, kdy p. učitel visí mezi životem a smrtí,
není žádná příhodná chvíle k tomu, aby se mtuvilo o
neopatrnost! zraněného a pod. Rovněž tak však těžko
bezohledně odsuzovatl abnormálního sebevraha. Co se
v duši jeho dělo, jaké vidiny zkalily jeho příčetnost,
to rozsoudí spravedlivě- jen vševědoncí Bůh. Soustrast



naše platí oběma postiženým. Napsali jsme poctivě to,

du, kdybyněkdo rozšiřoval zprávy zcelamylné. '

Novinky
1. Da. Ii.. Rergte:Jdro křesťamé sociologie.Str.
" al: GermeBzošt výt. 5 K, ve vkusné vazbě ce

loplát.s oglix.art 7 č
2. Dr. Jos. Neroský: Světem k. Bělín. Str. 470.

Cena:brodi výt: 6 K, ve vkus. vazbě celoplát.
sodk. letu. K.

3. AdďbtfForte: Vojnův přítel čl voják ve svém
„životě a modlitbě. 306str. kapes. formátu. Ce
ma.brož. výt 30hat, výt: váz: v plátně56hal.

4. Dr. Fr. Šulc: Byl Hus odsouzen jenompro 30
článků z jeho spisů? (Pokrač.) [>Čas. Úvahy«
Roč. XVIII., č. 10.) Cena 8 hal..

5, Fr. Komárek: Rozjímánísv. růžence radosti
ho, bolestréto « slavného v přítomné débě
váaěné: Gena.1 výt. rož..po. 18hak,. 50 výt.

„© po 16.hal. 100 výt. po 14 hal.
-6. Píseň k Panně Marii v čas války. Cena 100

kusů 1 K 30 h.

-7. Modlitba o pokoj mezi národy. 100 kusů za
1K 30h. :

.8. Příloby k tassi beneficiátal:
a) Certifikát o obecních a školních přirážkách.

Na konceptním papíru půlarch; cena 40 ku
sů 60 hal.

b) Certifikát o zeměpanské daní pozemkové s
fondovými přirážkami. Na konceptním pa
píru půlarch; cena 40 kusů 60 hal. — Dosud
nikde nebylo vydáno! Ke každé fassi i 0
pravě. její nezbytně nutné! Velmi praktickél

Nepostrádatelné pomůcky pro kněze
při duchovní správě raněných vojínů:

Anderl Vojt., Katolická krížka nemocných. Pro po
třebu duchovních i nemocných. (Modlitby při
udílení sv. Svátosti) v řeči: české, německé,
slovácké. polské, uherské (maďarské), chorvat
ské po 60 h. .

Blafák Fr., Česko - německo - maďarské zpovědní
zrcadlo 20 h.

Blokša Jan, Manuale sacerdotis ad providendos
infirmos. additis orationibus ad juvandos infir
mos lingua bohemica et germanica. Váz. K 2.20.

Loos. J. E. van, Methodus excipiendi confessiones
ordinarias variis in linguis: brittannice, gallice,
germanice, neerlandice, italice, hispanice, da
nice, polnice, bohemice, slavice €t esperanto
váz. K 3.90.

Manuale Rituum in cura animarum německo-latin
ské váz. 4.0 K, v kůži 5 K.

Schneider Jos. S. J. a Lehmkuhl A. S. J. Manuale
sacerdotur: diversis eorum usibus tum in pri
vata devotione tum in functionibus liturgicis et

- sacramentorum administratione. Váz. K 1040.
SohwarzC., Confessariuspolyglotuw.ramen: con

scientiae: in sedecim linguis: (bohemáce,brittan
nice, croatice, gmllice, germaníge, hispanice,
hungarice, italice, Jusitanice (portug.), neerlan
dice, polonice, rumaenice, ruthenice, slavice,
slovenice et latine) ad usum sacerdotis cum
pretiunculis K 1.20.

Weiss S., Kleines Vade mecum fůr Priester am
Kranken- und Sterbebette (deutsch-lat.) váz.
K 1.4. =

Krebs, Sechssprachiger Beichtspiegel (deutsch,
franzósisch, englisch, italienisch, spanisch, pol
nisch) 90 h.

Pro dobu adventní:
Roráte, zpěvy vánoční, které se zpívají V chrá

«© mech Páně v Hradci Králové. Cena 60 hal.

Objednávky vyřizuje

Oružst.kil a nakladatelství
v Hradci Král. Adalbertinum.

Másut: ZAVÁMU
Posudky. vyniiajících Maltkéch mužáv 0 „tamějším

-zednářství. Liberálhř »hipa navionajte uveřejnila dlouhé
"Jady posadků vážných autorit o zednářství. Některé
zde vyjímáme: Senátor Benedetto Croce: »Omezím se
pouze označením. lakta.. Podmínka, aby některé zřízení

:dosáhlo účinku, je, aby požívalo vážnosti (mluvím o
vážnosti. jež se jeví v duši, v hloubi duše, aniž:by se
projevovalaslovy),raspelrts"u nepňní| těcis nehíry
fějších nepřátel svýth. Nemámist, aášt 1-krus, mebolí,
neškodí:co boli ašiedší oprimlu,je zamulašší a více
ještě podezřegí o záměrech a cíli zřízení. A nepochy
budyžo srým of adnjětvímwMajemnůstkář
-stvím činí se směšným T podezřelým. Jak může žíti v

takovém prostředí mezt dobráky vymmívajícími se a

předpokládati, že opovržení všeobecné zedmářům sa
mým edejmedótu přeď nimi samými aže pak Badou
jednstědle repotáte,| bloroe st opoiŘetn | dVaňé
Kdybych já byl zednářem, příčin bych se všemožně,
abych zachránil zřízení to odstraněním obřadnictví a
tajemství zednářského.« — Senátor Levi: »Nejen zby
tečnea, nýbeá škodlivou, nemravní je existence jakého
koli stiružení tajného ve: státě, jako je náš, kde je co
největší svoboda. Neznám-s dostatek tájné Čimmostized
nářstva italského, ale znám dosti jisté následky, jež

při různých příležitostech. I když odeziráme od fakta,

hodnosti úřednickou a vojenskou, v přesvědčení záro

toho.« — Senátor Giacomo Barzelotti: »Každý tvar
sdřužení, který stanoví mésl. občany ktosáhokolistála:
vztahy směřující k tomu, aby je odvrátily od jejich čin
nosti občanské, od spolčkenosti pro stát, ve kterém žijí,
a každé sdružení, jež je od státu odděluje, zkrátka kaž

spěle a k němuž se: přibližuje pottybem státe ryofilci
ším moderní společnost, zatím co se v ní organisují funk
ce jejiho života, t. | se siednocují stále víc a více. Proto

terného siednocení, což značí zákon rozvoje života stá

lelními, ano soupeřnými oněch cílů mravní a politické
tradice říší, v nichž má zednářstvo největší vliv a snaží
se: vytvořiti stát ve státě. Tak děje se obzvláště v ze
mích latinských, kde zednářstvo svým racionalismem
protináboženským, hlavně proti katolicismu namířeným,
všemožně se snaží a nejvíce úspěšně ovládat smýšlení,
aby se stalo jedkirým inspirátorem soukromé i veřejné
morálky a politické akce vlád.« — Markýz Tanari Giu
seppe: »Je pravda, že ve veřejném životě máme býti
si všichni rovni, ale ve společnosti tajné, kde se hledá
prospěch přívrženců na škodu jmých, nečlenů, se nej
méně provádí prakticky rovnost. Kdyby racionalismus
materialistický, základ to zednářsťva, odpovídal nejži
vějším snahám smýšlení naší doby v mé vlasti, byl
bych tím velmi zarmoucen; vždyť jsem přesvědčen,
že hubí každý výhon mravní ideality, začínaje ničením
ideality náboženské. Národové, |kteří. nejsou schopní
ideality náboženské, nemohou míti ctností idealit jiných,
jež je — jak dějiny učí — činí silnými a velikými v žl
votě národů. Zednářstvo je skutečnou pohromou roz
kladhou pro vlastt Kdo je vojínem, úředníkem, učitelem
nebo činný ve správě státní, musí býti prost každého
tajného pouta, které by mohlo omeziti svobodu jednání
ve výkonu jeho povinností. Zákonník neobírá se všemi
nesrovnalostmi. Jsou jiné, mravní, velikého významul«

Příběh ze života Irského dítěte andělské svatosti
sděluje kněz diecése corkské pod názvem »Helenka«.
Z angličiny přeložil J. Stanovský. Se dvěma obrázky.
Vydala Cyrillo-Methodějská tiskárna V. Kotrba v Pra

za K 4.2) vyplaceně. Spisek je psán pro dětské duše ma
lých i velkých lidí; každá matka měla by do rukou
svých dítek dáti tuto knížečku, pravou to fialku naší
náboženské literatury. Hodf se k hromadnému rozšiřo
vání. Doporučujeme.

Dar Jednotě Střádalův. K uctění památky nadšeného
pracovníka pro veřejné blaho, Moravana JUDra Jana
Lošťáka, em. řiditele zemské banky král Českého, vě
novah nejmenovaný kolega a ctitel zesnulého 1000 K
Jednotě Českých Střádalů v Praze z polovice na pod
poru vdov a sirotků po padlých ve válce členech a z
druhé poloviny na propagandu spořivosti mezi lidem

českým.
O polních lístcích »Archy« píše vydavatelstvu. dp.

farář Kotek ze Střelohoštic: »K mé velké radosti došly
právě dnes Vaše lístky. Vzal jsem je k požehnání a pře
deslav úvod o vojácích, jak potěšení jsou, když v poli
dostanou krásný pozdrav od svých milých, přednesl
jsem lidu jednu básničku po druhé. Za pouhý krejcar
takový lístek! A měli jste vidět ten nával dosakristie!
Přímo se o lístky rvalt: »Mně sv. Václava — já chci
»Milý: — já modlitbu — já všechny ... V několika
minutách byla zásoba rozebrána. Pošlete mi obratem
ještě 500 lístků.« (100 za 1 K 50 h.) :

Vámoční:dopisaice Ústřední: Matice Školské ovládly

oblibu, že jest po nich nejčilejší poptávka. Z té příčiny
upozorňujeme op. obchodníky, aby objednávky již nyní
činili přímo v kanceláři Ústřední Matice Školské v

peníz, čímž usnadní se, že stanou se majetkem | vrstev
měně zámožných.
-. VeseléVásoce;při nichž radosti oči září, vše ze

světel se těší, nezažíjí nevidomé dívky. Ty nejmedťast

čích bltžních se radují, jen slepým dívkám ant toho po

dívek v Praze IIl., na Kampě č. 33.

ny. — Vystěhováloipolští. zlošiti si:v Brad vemaficpod
názvem »Galieyjské wiadomostis. — Z rakousko-české
provincie řádu Mílosrdských bratří odebralo se ne bo

A> Půlicejnám nařízením jsou nyní ve Vídni

nona b

rality anglické ztratilo námořnictvo angileké od počát

vaře zahájen ohromný proces se 246 železničními žří

stávky. — »B. Hirlap« navrhoje, aby z dobytých sb
ských děl byl ulit pomník zesnulému následníku u
v Sarajevě a děla ukořístěná v Bělehradě aby byla fo

kapli ve Vatikéně konal se v minůlých dnech sňalék
knížete Coaletty se slečnou Bacci z Bologne, jemhůž
sám papež požehnal. Papež by) znám s rodinou nevě

že sňatku jejímu požehná. Od sňatku Napoleona s Marií
Louisou za papeže Pia VlII. jest to prvý případ, že pa
pež osobně oddával. — Zdravotní oddělení c. k. místo
držitelství sděluje, že se 7. prosince v Čechách nevy
skytl žádný případ cholery.

Stitelkyně

a
které povolání do řádn mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou

n kláštera B. 8. P. Krapka (u Teplic).R

Pro pobožnosti
vdoběválky!

Nakladatelství „Tisk. družstva sv. Jana N.“
v Hradci Král. vydalo právě v těchto dnech
tiskem Biskupské tiskárny časovou příručku:

Fr. Komárek:

, R sv. růženceradostného, bolestného
a slavného v přítonmé

době válečné.

Hodí se pro pobožnosti společné i soukromé.
: Cena jednotlivého výtisku o 20 stranách,

v obálce obnáší 18 hal., při odběru nejméně
50 výt. po 16 hal., při odběru nejméně 100
výt. po 14 hal. Odporučujeme vřele všem.
Objednávky obratem vyřizuje „Družst. knih
kupectví, Hradec Králové.“ © Adalbertinum.

s
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Nejlepší vánoční dárek. oarevnáPA
SINGEROVYšicístroje|| | Ávsřelní|Ev odbor.

jsou nepřekonatelné. okna vedenízhologn
ňUl

Nové speeiální přístroje pro potřebu v domácnosti. umělésklenářstvía malbaskl,

. . .. . vTřebochovicíchuHradce

Singer Go, akciová společnost pro šicí stroje, Xi. 1
Hradec Králové, u labského mostu 279.. mě požádání

Poslali jste již svým dra
hým na bojiště Paramenta.

Vade mecum? ||| nás 1.oškidas
(protokolovaná firma)

Ne-li,neopomeňtetak učiniti,| || v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
poněvadž „Vade mecum“ jest (bratr P. J. Neškadly,farářeve Výprachticich)
nejosvědčenější diet. přípra- doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
vek ochranný proti choleře a svůj osvědčenýa Často vyznamenaný
úplavici,nepostrádatelnýkaž- výrobní závod

démuvojínuveválcea protei| || Všech kostelních paramentů,
nejvhod. dá re MKvánoční. spolkovýchpraporůa kovovéhonáčin.
Obdržíte v drog. po 1-50,3 a 5 [K anebo v labo- Cenníky, vzorkyi roucha hotová na ukázku j

ratoři „Vade mecum“ v Dašicich (Čechy), se na požádání franko zašlou.

ondearomježpnodáné900000000000000000|—m umo
JOSEFJELÍNEK J a n *M o ra k, i KarelZavadil,
vřiradciKrálové - Antonin Zavadil,

nejstarš umělecký
závod pasířský.

. Veledůstoj. duchovenstva a al.

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

a ohovo ata dle roční saisomy kollekci potronátímúřádůmdeporadaje
uchovensívu a nejmovějších druhů pravých Bádob kostelních,

slavným Patronátním : vlněných látek í sezlata,stříbra,bronzuajiných
úřndům dovolujesi dopo- své vlastní výroby,jakoži tu- i oizo- kovův kašdém slohu, od

šití voške n : nejjednoduššího do nejbohatšího
n sškoré kostelní nádobya zemských. provedení dle liturg. [předpisů.
nn nádobky,paténky okay | Cetná úní Jemvučnípráce amělecké

„paténky,pacifikály, nsm zvláště z krahů velo- eemy. Veškeréopravy a znovu
svícny, lampy,klampy,Kaditelnna odhodí důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- zřízení provádís6:do nejpedli-.- sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

S .cí,Slanépřed dobuvícemeštřiostiletéhopůsobení.
věji a ee gárukou.

Ceny velmí mírné. Mhioho dopo-| řalatí a tříbří bo protido

patku a nové čňuje.1žotové Učiňte, P objednávku na ručenía urnáuíporave.y neb výkresy zasílá nau- :

k ováposvěcení.[vásros. | Volelemné látky ma taléry. W | SratováclavskéMaticeŠkolské.stříbrnýchklenotů,jako: řetězů, "Též na splátky bez zvýšení cen!

Usmnaný za n-jvýhodnější a Aojlovnější ná| kupní pramen vRakouskuuskuveškerých

z páramentůprádla, praporů. příkrovú, koberců a
ové máčiní ve výrobaáchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat. le

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

j S Tisíce uznávacích referencí a odporučení.—

PRAHA-I, NB obráskové cenníky, rozpočty,vzorya hotovézbolí:
K k výběrufranko.

madona patýnků,narnáramkůatd." Notářské
prsteny,tabatěrky,jídelnínáčinízestříbrapravého OO0000000

i čínského vědy na skladě, :
Stereslele,stříbroa drahokamykupujezenejvyššíceny

JAN STANĚK, © jm kyž ge
pasíř a einelenr

Praha-I.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
J. Sylvaterův $

synovec nástupce)
POZOR! POZOR! odborný

DOMEK -m
m pro MAlDU

v továrním městě s ca 4.000 obyvateli s no

vcu prostornou dílnou hodící se pro zámeč- oken kostelních,nika, klempíře neb strojníka

prodá se velmi výhodně.
Ku převzetí zapotřebí pouze nepatrné částky. ej28 „alá Karlova K Bes velkoměstskérežie ve vlastuíchdílnáchč

Jediný klempíř v místě! lého náměstí, (dříve přesj UD dojech, levné pracovní ally na vozkoví, čímě levnější.

D hotně zodpoví 60 roků na Malémná- B osnyaš o 30"/,-nešvšadejinde.

otazy ochotně zodpov městí pod loubím) dopo- ři Jubil. 100 let. trvání a 40 Jet. vlastní činnosti.
Všeobecná úvěrní společnost v Hradel Král ručujese Vf

i bo Adresovánívědydoslovnése vyprošuje.

ku dodání oken chrá-i u
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi-D
guralnímu provedení a šěž(c

sice i se železnými S

rámy, sítěmi, vsazením

Zahradu pařenišťovou |
se skleníkem

na řadu let najme továrna K. V. Skuherský,.

VARHANY HARMONIA
Š A385 LUŽADA

ZNAMENÁNÍ . KY ZDARMA

CÍS. AKRÁLDVORNÍ ZALOŽENO ROKU
DODAVATEL.

BY T TA
KUTNÁ HORA, CECHY

Nesčetná veřejná i písemná pochralná uznání. " řepyohovém me“

Založenoroku 1803. M A U n der.provedeníry: chle zhotovíuměl.Všude rozšiřujte 1 závodknihařský
a podporujte : Richarda Šimáčka
o Katolický tisk | v radci Králové, Pospišilovatř.č.181

Mašitl: Polllcké družstvoúborů vHradel Králové. —Vydavatel a zoáp. redaktor: AstéulaPodmám. ©ThíbemBiskupskéknihtiskárny v Hradci Králové.
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sou uložena v brožurách, jež vycházejí měsíčně
(pod titulem. »Časové Úvahy«.

Cena spisů- těch jest velice levná, neboťjed- ;-unotlivýsešit, obsahující32i více stran, zasíláse za
„pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur

„několikanásobně větších. — >Časové Úváhy vy

, cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
| brožur jsou již rozebrány.

Posud však jsou naskladě u větším množství

l
o, úvahy: Cena v hal.

Učte: se z dějin -16
Oán tunova * 2 ; 8.
i:: Žaloba vyděděnce XX.věku oednán co l- i beralismu) . . . -8
+ dlusltství a svoboda 8

pet

a-0 sjezdě0 o ováských katolíků.v:

Při objednávkách brožur v(ceněod 8(do 24 a
" „nečítá se frankatura tehdy, objednají-li 4e aspoň
-4 výtisky.

Celoroční předplatué na běžný ročník (12 bro
"žur) činí pouze 1 K.
o Je-li objednán výtisk jediný, nutno přidati k

„„„udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
©tisků připočítávají se na porto 4 hal. ,
1. BH. „hromadných-objednávkách. poskýtijeme

veliké slevy. Objedná-lli se zvlášť velký počet

brožur, činí sleva až 50 procent. ; Z tohovšeho- pařrno, že ž vydávání našich

a!

Hradci Králové ©. . 24:

VelikýVBeýcha) 2+biskupa Eduarda JanaNep. Briymycha). 8

Pokora:o dhboženství“ . 8
Někoilkslov,a.papežství; M 8

Katákombý ČL ea je 4 8

kten: :A8so 8: ž 24

. 82 M 8
6 +.
16

. M . A
Braňmese „tiskem 2. . 8
Návšěvdují- a"Slovaat (0,PólácíchaSlovácích) 8lolné“Vapltoly6 apořivostiM 4 81.

[Soclálnívýznamsvěceníneděle P 16! Svobodná:škola: 8

m „ajejich.protivníci-, . 8 ýanželstvípřirozené“a sválostné . . aj?
jSlové.včaš o právu volebním -ajiných. občan
+- ských právech ve státu - . 8
SPřevahaprořestantů nád kafoliky. 16
Kalolich“organisujme!. .:. 8]

el prafedsoraMasaryka."3 "etřkovkaloto< . e.-. Pa p. « „E M . 32

.Katolekým jinochům—spolkykatolické . „16"aunbwersity z + de a B
Pro Volné Myštence A DKAS 5
jE-Proti Volné Škole . . 16
-Volby do českého sněmu . 8
-Ankvislce církevní . 7., A
- Vlastenectví v duchu křesťanském . 5.
Z porýnskýchmissií. . 16

"0 duši lidské , . 8
%Machara křesťanství .. 8
+7KarelIV.,Otecvlasti. „a
Klášter v Podlažicícha městoChrasť. —=;

3.Starýa novýnázorsvětový „8
F;Jesulté a česká literatura <- < '. .$x 8
„BlahoslavenýJan Sarkatder: E: iA 1 3 8 :. Bojo Lourdy. 2.. „JI16Ť

3:Obrana úcty Svatojanské . 8
TPříčiny soclálnínespokojenosti. M

Čechové, prohlédněte!. . 8
oJustiční vražda« Ferrerova ve světle:rozumu.

„ a pravdy —. . 16

,z Dělnické zahrady . . . 8

„Mravní velikost Kristova — důkazem jeto „os Božství 2 . 16+"Pobřbívatlči spalovatimrtvoly? .. 8
i53Autorita a svoboda. — Pastýřský list arcibisku
“ -pů biskupů rakouských . ————
"Obrana školy katolické. -. 16
"AVolná Myšlenka se stanoviska náboženského,
x filosofickéhoa soclálního . -i
2:Život lidský s náboženstvím abez,něho . 8
čes náboženství věci soukromou? 24
Charakter |. . 16
Jazyková otázka v Čechách „: 80:

4 :Péče o mládež ve světle katolického Životní.
A ho názoru .. ——

Sv, missie -- 8

:poučných brožur nenífinančního zisku, a že na

. přináší oběti.. 1

Proto nechť každý upřímnýkatolie podporuje Í:„tentotásližný podníkt .

ř s >Oblednávký,vyřizušéobratery

Ve prosppěch
Svatováclavské MaticeŠkolské.

Uznaný za
nů výhodnější a, nejlevnější nákupní. pramen vlzá

praporů. k koboréů.d*
fráčle, v odk nejstarší'he

v Jablonném n, Úrl. č. 86. »
—" uznávacíchreferencía'od p

obrárkové cenníky,rozpočty, vsory a hotovésboší

'Bez velkoměstaké režie vo-vlaatulch dílnách a.
nensviskový čímě Jovnějat©Gsny ad 0 20%, než všude jí nde.

Jabíl. 100let. trvání a 40let. vlasáníčinnosti.
d

Adresovánívšdy dpléní se: výprošuje, :
“.

Z% >|ME„A Sylvaterův :
"synovec nástupce) fi

— umělecký závod —

- „proMau

oken kostelních, |PRAHA-I,
č. 145. sl., Malá Karlova NĚM
ul. čís. 29 nové blíže Ma- n
lého náměstí, (dříve přes fi
60 roků na Malém ná. jíš

3 ped loubím)dopo-j. řušuje se! - 1

hu dodání oken chrá- já
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a 8 ©

sice $ se železnými "E
rámy, sítěmi, vsazeními M3

S=SGJA>|k
Veškeré rozpočty, skizzy i odbor: rada bezpištně
beze vší závaznosti ku definitivní objednávce
Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.

Založeno roku 1863.

VÝHODTJÉÉ PLATEBC|
NÍ PODMÍNKY.:
OBRÁZKOVÉ CEN“ k
NÍKY ZDARMA |

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU

NEJČESTNĚJŠÍVy- ..- mZNAMENÁNÍ. JE
CÍS. A KRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.
R, ZALOŽENO ROKU

A MD TUČ

fynoa40."00O4G,MOTHAISEz.

Páně.
, : p i a Na. “ . "

nNba SE ,
hjm bePKOAvaS

do Fdn: mají a,výchově sa: ošetřování
6k aúeb mlasii. věnovati se chtějí, nedbť

matí na představanod

pka(uTeplic). Sonu j=.

kostelní
Oknaea
F'r. Uhlíř,

vuje a dodává

umělé sklenářství a malba skla .

v Třebochovicíchn rule :Králové. * „

2
pro- kok

Cenníkyarogpočty napošánás

=.Ť — 1082/4!'8.
Ododní“ smí: dražebního,

Řízení dražební na zakročení "Ób

„čanské záložny +Kouřimi oifledně domku
čp. abydá PřážskémPředměstí zavedené
bylo odloženoa nebude proto stáni:dra

žební na 22- prosince 1914 dópotědne
položéné odbýváno..

C. k. okrešní soud v HradciKrálově
„odděleníIL, (dne 7. prosince 1914. je:

Pěsteu ate Již svým ara
hým na bojiště.  „

Ne-li,neopomeňte tak učiniti,
"poněvadž „Vade mecum“ jest
nejosvědčenější diet. přípra
"vekochranný proti choleše a
úplavici, nepostrádatelný kaž

0 dému vojínu ve válce a protoi
nej vhod. daúáre K.„vánoční.
Obdržíte v drog.:po 50, 3'a 5 K anebo v labo

* ratoři „Vade mecum“ v Dašicích (Čechy). |

0006060000004
Jan:Horák,

Av“ =

.„ soukenník
YRychnově:nad Kněžnou: |

zastlá na požádání vždy
dle' rčční: sitepny koliekci :
nejnovějších druhů pravých 

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i

: zemskýcb.

Cetnů 'uzmání zvlášíš z kruhů vele- Ě
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- ,
sluze mého ryze křesťanského závodu za .
dobu více než- třicetiletého působení.
Užiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

OO00000000000
Veledůstojnému

duchovenstvua
slavným patronátním
úřadům dovolujest dope
eměttí veškeré. kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky,„paténky, pacifikály,

„svíony,Amy aditelnice,kropenky
. atd. šod vlastní předpisůmp" ofrkovajm vyhoání vující“ Staré před

ravuje v brada intencia
M i28nověv řínebopprotido. platkuza nov uje. Hotové

—- předměty neb výkrosy zasílá nauiku frdnkoboj závasnov koupě.
3. Vše se podlld posvěcené. | Prdoa ruční.

veškerýchslalých« stříbrných klenotů,jako: řetězů,
-nádonek,kříšků, pratýnků, náramků atd. ss Notářské
Prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského všdy na skladě.

cizo

,

1 MMRSTANĚK
: o. E a oiselenrPrha-.900, ul „ Karoliny Světlé, čís. 12. m.



| Paramenta:PO
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. velédůatojn. duchovenstyu.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný
výrobní závod

všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčín'.

. Cenníky, vzorkyi roucha botová pa nkázku ©
se na požádání franko zašlou. ©

jsou nepřekonatelné.

7

fěbně

SST :
) *nabízísvé ochotné sluby: ku prove
- *dení všech sakázek zoboru koihlisku.

-Ceny.mírné,Mn mET
OR
EVA KUSE

«"BPé00a022

u "Renpvovánístarých a ponálaje
A. |- ořářů soch; kaertetenyKřižových.
-odst s , provádí/se sonejvovšl

E pollivostízá"onyintrnd.—.

„| Noró,oltáže,:

1.osafy,a Dn nlzaltzstpv každém: slohu av1 nojča (m
1--2.

L: mo cčty, a informační cesty ©
i : sal ma 8 bór závazku. —

"ÍEEJ: První ceny, na,všech obeslnaých

*"Díkůvzdání.
V Za přečetné přojevy soustrast, jichž se nám-dostalo ústné,:písemně

(a talagféficky.nad,"úmří. našeho:milovaného manžela, otce, pyna Abratra

— Anfomina.Pelikána,ekkoberajho správce,

© děkujeme vadp. prětátu. a děkanu M. Maailoci,.-ostakním --+dpp. duchovním,. ;

% pp. bohoslovcům,: „Vajaášaným PR, úředníkům c. k. berního úřadu, berníhoreferátu,. finančního řiditelství. atd., Á „panu Ruggovi,.náměstku,
: vdp. Vašátkovi.z Králové Měrtne, da. AL.Soukupovi, vikáři z Loobapšt«

za vedení kodduktu v "Kuktenáth a dojemný proslow:.nad hrobem sváho: +4
epolužáka,. velebným.,,pávům-v -Kuklenásh,- všem. dárnům-věnaů-a : kyálo.
a vůheg věem,;kdož jakýmkoliv způsobem bol náš smfeniti se. snažili a
našeho drabého na poslední cestě ke hrobu doprovodili. -Slov. p, MŮDN
Zippemuplatí náš dík za pečlivéošetřování.

o „Všechněm diky nejsrdečněřští

V.HRADCI KRÁLOVÉ,dne 17. prosjace:1944, .

Antonín Pelikán, | Agtonie Palikánová,poštovníúředník, chot:
syn.

„M

: Panu Jos. Elenerovi, majiteli pohřebního, „ústavu,.děkujeme za „vzorné.
„ vypravení pohíbu v každém ohlédu k největší spokojenogli.

——Vwdavntel a snán rodakinr: Amkinim Pechmoa. — Tiskem Biakuvské"kalhtiskémy v Hradci Králové.



Předplatné na čtvrt roku 2.K č0h|
je půl roku 6K —

o
Véledůstojnéma duchovenstva i katolickým

laikům doporučejemae co zajlépe

I A akhládání okladů

Arálovéhraleckon
bankovní jednotu

» Hradci Králové w—Adalbertinum,

|která ikemnašíma obsloužívů
S inŠdémpřipadě nenejvýhodněji. :

Průběh války.
Bojiště východal. Císař FragtišekJoset L jme

noval vrchního velitele rakousko-uherské armády
arciknížete Bedřicha polním maršálkem a náčel
níku generálního štábu svobodnému pánu Conrá
du z Hótzendorfu propůjčil vojenský záslužný

- Jeřížprvé třídy s válečneu dekorací. —13. pro
. since přišla nová zpráva o -nové porážce Rusů v

severním. Polsku u Lovicze, kde Němci zajali
11.000 Rusů a ukořistili 43 strojní pušky. Na to

-Němci severně od Lovicze prěnáklidále k dolní
"Bzuře, £ j. blíže k Varšavě“ Zároveň došly zprá
vy, že Rusové na celé frontě u Rajtbrotu-Niepo
fomic-Wolbrunu, | Novoradomska
ustoupili za velikých ztrát na zajatých a váleč
ném. materiálu. — V poslední době stala se Ru
sítm také velmi citelnou ofensiva naše na frontě
východně od Krakova. V-západní Haliči bylo jižní
křídlo Rusů 12. prosince poraženo u Limanové a
donuceno k ústupu. A naše oddíly, které postou

. bojů v pronásledování, Tak dobyt Nový Sandec
a- také do Grybowa, Gorlice a Zmigroda vtáhlo
opět naše vojsko a dospělo 14. prosince až na čáru
od Jasla k Rajbrotu. Při tamto pronásledování a
v- poslední bitvě bylo dle dosavadních zpráv za
jato 31.000 Rusů. — Limanova jest okres. město
v: Haliči, sev. od Nov. Sandce, jenž leží na řece

-Dunaici. Grybow, Oorlice a Zmigrod leží na se
verním úpatí Karpat v Haliči mezi Dunajcem a
Vislokou. V Karpatech zmocnilo se. vojsko naše
Dukly, ležící jihovýchodně od Jasla a odkud jde
se průsnykem Dukelským do Uher. Tím ocitly

-se průsmyky západně od sedla Lubkovského opět
v našich rukou. Lubkovské sedlo je na dráze, ve

„doucí z Uher přes Humennou do Sanoku. Až do

sud selbaly také všecky útoky ruské na Přemyší.

eskontuje směnky a
čeky, poskytuje úvěry

" Prodejna c. k. třídní loterie.

Vlastní pevnostní opevnění u dosud(vesměsnedotčena. Zemplinský komřfátje: úptmě výčištěň
od nepřítele. Ve východních lesních Karpatech
jižně za horským hřbetem nemohl nepřítel nikde
nabýti půdy. Celkem drželo naše vojsko výšiny
v čáře průsmyků, v Bukovině čáru údolí řeky
Suczavy.

Bojiště západní. Úřední zpráva německá ozna
muje, že 14. prosince marně útočili Francouzové
na několika místech. Útoky francouzské odraženy
u Ypres, Ornes, od Verdunu, u Ailly-Apremontu
a u Flirey. Ve Vogesáchse dosud bojuje..

Bojiště jižní. Úředně se dne I. prosince sdě
luje, že operační Situace, utvořená odvoláním
vlastního pravého křídla, jež se stalo „nuttým,
učinila záhodným vzdáti se též prozatím Běle
hradu; město; bylo bez boje vyklizeno.

Turecká válka. V celé Syrii- jsou kmeny po
hotovy | uposlečhnouti rozkazů- turecké | vlády.
Loďstvo turecké bombardovalo okolí Batumu na
Černém inoři. Že Rusové mají strach před černo

va, že všecky filiálky ruské banky byly na polo
ostrově Krimském zavřeny. Na jižním břehu jezera

ska pluk kozáků a porazila ho úplně. :Na hranicích
vilajetu vanského v Armenii chopila se turecká
vojska u Sétaic ofensivy a dobyla. útokem několi
ka nepřátelských opevněných bědů. 

Na moří. Spojená eskadra anglická, francouz
ská a japonská, čítající 38 bitevních lodí, dopadla
konečněněmeckékřižáky,které-1.listopadupo
topily na chilském pobřeží 2 anglické křižáky a
jeden učinily neškodným. Německé křižáky Leip
zig. Scharnhorst, Dresder a Nůrnberg, u Falkland
ských ostrovů napadeny a potopeny; „podlehly
desateronáschné přesile, ale do rukou nepřítele

vpádem německým do země, Vždyť dne. 14. pro

něnteckých vniknouti do přístavu dowerského.
Zamítnatý návrh na příměří. Podnět papežův,

přivoditi krátké příměří přes vánoce, padl u vět
šiny válčících mocností na příznívou půdu. Ze
jména projevily okamžitě souhlas Německo a Ra
kousko-Uhersko; též Turecko bylo ochotno vy
hověti. Odpor proti papežskému podnětu vyšel od

Ruska a Francie, které rozhodně zamítly tentonávrh.

R
Kosinovská češtisa. Zanynějších: bojů v Ha

liči přes tu chvíli slyšeti jest o Řešově, Seňavě,
Břežanech... S pojmenováním těchto míst setká
váme se v knize, kterou autor nazval »Životem
starého kantora<. Kosina vypravuje v knize o
svém mládí á studiích a nenapsa! díla svého snad
pro veliké události svého života, nýbrž spíše, aby
chutnal své češtiny a-zůstavil vzor příštím lite
rárním pokolenín. Pokud lze jeho sloh a Češtinu
napodobiti, poneosfíráme vytříbenému soudu jeho
čtenářů. Sám o tem praví: »Ne obraz života bo

hatého velkými slostky, života osudovými zmíta

provádí veškeré

skládá vadia akanoe,druhu, kupuje, arodévá
SRO dn Eb

M

p

Inserty očitají se levně.

Obnova vychás vv pátek v poledne.

ného bouřemi, života plynoucího po srázech roz
uzdaných vášní a do nekonečna: se nešoučích
žeb před očima tvýma rozvinu, nýbrž obrá
malého, ve skromninkých poměrech vyrosť
ale i těch nevysokých cílů, jež si byl vztyčil, ne
bez trudu leckterého se doplíživšího a leckterých
nesnází.*
-. Uvádíme-li tedy některé ukázky Kosinovské

ho slohu a češtiny, činíme tak hlavně proto, aby
chom při přiležitosti uctili muže, jenž Inul upřím
nou láskou k rodnému jazyku a abychom podnítili
zájem o správnost mateřské řeči. Kromě toho má
jméno Kosinovo v českém profesorstvu stále jasný
zvuk a památka na něj jest vzácna všem těm,
dož slýchávali a vídávali ho na inspekcích. Živě

s řeckým nosem a vzpomínáme vděčně výkladů
jeho, které vždy pronikaly do hloubky a vystiho
valy podstatu věci.:

Slovem, Kosina byl profesorem, jenž zaslu
huje, aby péro některého žáka zachytilo význačné
rysy jeho povahy a učitelské působnosti. Jest se

proč diviti, že tak výrazná fystoznomie tak snadnoupadla v zapomenutí.
Kosina, jsa dítkem vojenského kováře, pobý

val s rodiči v rozličných městech naší monarchie.
Největší část svého mládí trávil v Haliči v Bře
žanech. Podrobně ve své knize vypisuje, jak se
do Haliče brali a čeho všeho zkusili. Na příklad:
»Všelijak strádajíce brali jsme se dál a dále na
východ. Brzesko a Rzeszów staly se mi jistou
měroi památnými V městečku prvnějším velikou

vran, jenž všude chodě za mnou „velmi přátelsky
zruky mé přijal skýtané sobě dárky. Byl bych
se pro něj málení zase stal mnučedlníkem.-Matka
totiž, jakmile jsme přirazili do městečka, nakou
pila masa, chtějíc v tento den, žeť na kvartýře,
Židovské to hospodě formaaské, kloudnější shle
dala kuchyni, na večeři upraviti několik roštěnek.
Já, když mase připravovala, po starém zvyku
svém pilně jsem jí assistoval a „odpadky pilně
střádal pro nového přítele svého havrana., Vědělť
jsem zajisté z vypravování nebožtíka dědouška,
že havran krmí masitou -nijak nepohrdá. Havran
můj vděčně přijal výslužku, již jsem mu přinesl,
ale moudré oči jeho dávaly na srozuměnou, že by
nezahodil třeba více. Dostáneš, havránku, po
myslil jsem si a vyčíhav svou dobu, z roštěnek
jednu s talíře sňav rychle na dvůr jsem vyběhl
a kus po kuse z masa škubaje hladovce jsem. na
sycoval. S nemalou mi bylo podivenou, že havran
polknuv poslední kus masa přece ještě tak pátra
vě na mě hleděl, jakoby věc chtělbráti od repetice.

Vidíš. brachu, to jsem já střídmější, pomyslil
jsem si, já bych takového kusu měl po típek. Ale
za některou chvíli přece mi to nedalo. Šel jsem
zase a odklopiv talíř, z talíře ještě jednu roštěnku
jsem annektoval a kus po kuse havranovi skýtal,
jenž na. veliký podiv můj s takovým apetitem je
pohltal, jake by nejedi od rána. Co já takto s mi
lým ptáken: se bavím, sestřička, vyčíhavši mé
spády věrně vše zvěstuje mamince. Revisí ro

štěnek připravených k pečení veliký.konstatován
(deficit. 0 mé“(vině pochybnosti ni nejmenší-

u

Vklady přes K 30,000.000—.

Ry aau.

Bezpečnéuležení vklešů.
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Rzeszowa, vůz náš sotva stanul před vykázaným
nám kvartýrent -rojemžidů byl. obklopan, z nichž
jeden po druhémhrozně :vřeštíce :2 kapes vyta

tízky, na pohled zlaté, a přese. všechno- naše uji
šťování, Že jsme" chudá- chasa vojenská po šperku

"nebažící, na prodej nám je: nabízeli. Zvláště udát
ně duráželi na -maminku: Tu konečně. otce přešla
trpělivost, popadt rákošovou“ hůl visící na ruko

„větt jeho. šŠavlt na' znamení důstojenství -phikov
-ního kováře. a otočiv. ji několikrate okolo: -sebe
-rozplašil dotěravé prodavače jak hejno holubův.
Uplívajíce a nadávajíce rozutíkali. se .do všech
úhlu světových. Že jsem já z podívané 'té 'radost
-měl nevšední, rozumí se skoro:samo sebou.

-Beze všeliké: obzvláštní příhody a nehody ko
-nečně na „sám štědrý den: roku třicátého pátého

-ného matka chudák se: zhrozila. Byla to veliká

nebylo- ni. -jednoho ©— do
níž: čtyřmi okny -od -kolika let 'asi „nemy
"tými.. slunce : východní a. polední. mdlé vy
sílalo paprsky. Děsně. špinavá - podlaha ©mí

„sty shnilá, stěny rovněž nelíčeny .od mnoha let,
v“ koutě ohromná cihlová kamna sahající: do Sa

-mého stropu. Nadovršenou všech svízelův ani ku
chyně tu nebylo,:ani špižirny, ani sic jakého pří
slušenstva, bez něhož rodina, byť sebe skrovnější

-askromnější, naprosto se obejíti. nemuže... Na
farním kostelo::právě“'zacinkat zvonek zvoucí. po

božné křesťany na-mši“svatou. Kostel v pravo: od
"náměstí k: jihozápadu na' mírném pahorku vysta
-věný velice: mě dojímal „svou velikostí.
když istje: vstoupili do vmtř! Po levé straně v
Postranní kaplici vzdělán byl Betlém! Jeskyriě od
perel se třpytící. uprostřed, — uvnitř jeskyně Je
žulátko s pannou Marií a svatým Josefem, -nad
jesleini vůl a osel,-opodál v pravo s oblak -se shná

šející anděl,pastýři spěchajícís dárky:.k: Božské
-munovorozenci, jak to bylo vše dojímavo-a. krás

celém »předniěstí :

obrátil jsem: pozornost svau i na zpěv. provázený
varhanami, Hra na varhany nehrubě' se mi líbila.

+Jakkali jsen+ té muziky málo. posud pojedl, přece
mi -nebylo nesnadno posouditi, že nebožtík dědeček
„v+Bohdánčia pan rektor Hrbáček ve Slavkově to
„uměli jináče.:Ale slovná část písně za .to tak mi
"se úlisně. vkrádala.do srdce, jako před tím málo
"která píseňjiná. Postihl. jsem: ji snadno,-protože
organista zpíval sám:jeden a zpíval velmi zřetelně.

Přišedše tomi ustavičně se sestrou jsme zpívali:
“ W Žlobie' ležy, ktož pobiežý

* Koledowač malemu ——
. Jezusovi Chrystusovi
| Dziš ram urodžoněmu.«

sytost češtiny, kterou nám Kosina ve svých kni

%vanost slohu“musíme všichni, kdož pošd mánie
český cit, uznávati ohebnost a plnost spisovného

ubozevědie téo č
hašich deníků! Radíme tedy důvodně "našim 'no
vinářům, abý pilně četli >Život starého kantora«,

lympské hovory«, aby se obírali Bartošem.
aké sky. obsahuje bohatou fraseologii,

kterou by mohli novináři naši mluvu svou dobře
kořeniti | > +

; + o.

3© Bambitka namířená: protj. Anglii. Napoleon se
štímto způsobem vyjádřilo, přístavu Calais, leží

ímu proti anglickému Doweru. Napoleonova slo
va opakují sc,dnes,vyhrůžně od Němců,kteříprý

paní! udělati do Anglievýpad, a přimyšlence

s. Jj » .. „T .M

Beivsmý .„ Z

om Po p
a?

Protože výklad tento není úplně správný, nebudé

ad inísta, když © tehdejších událosteott urěátěji se--zmíníme.
< Roku -1805Napoleonova: armáda, byla: Noyzol

-mášděna v:táboře boulosnském v-polokruhu čelem
k mořia byla tak:pohotově aby mohla býti rychlé
snaloděna a. převezena na -břehyBritanie, Anglická
eskadra: o „patnácti lodích křižovala “vytrvaje. v
průlivu lamanšském, číthž «nemožnou Činila. pře

«pravu francouzských vojsk, neboťbárky a:prámy

byly by se překotily. při -nejmenší. srážce "S vá- !lečnýui koráby. :
Napoleon měl. -asiŠedesát: Ťř vých bitevních /

lodí, které byly v -Brestu Lorjéntu, Rochefortu a
Cadixu. -:Běželo- tedy. o to, spojiti. všechny tyto!

„koráby -v -průlivulamanšském, tam přesilou lodi;
anglické přemoci.a opanovati převoz, byť jen ná:
-několik dní. . Napoleon: tedy vymyslil si manévr,
kterým -mínil.dodělati se -svého účelu. Rozkázal;
admirálu Villeneuvovi,“veliteli všech námořních'
sH francouzských, aby -ze všech přístavů součas

- ně vypravil všechny pohotové. lodi.k ostrovu Mar
tinigue. Napoleon 'byl jist, žé Angličané přispě
chají. za tímta loďstvem a tím že budou.síly jejich
rozděleny. Cu by Angličané spěchali k Antilám,

-Villeseuve měl toto souostroví opustiti před jejich
příchodem a, vraceje se kolem Skotska, měl vra
ziti dá průlivu lamanšského se šedesáti koráby,
kterými by snadno poraženo bylo patnáct -anglic
kých lodi, pozprujících tábor- v Boulogni. Angeli
čané,. dopluvše -k Martinigue, nezastali by -tam

řili drahý čas.
Villenenve“vyplul .ne sice. se šedesáti, ale. se

třiceti a několika,koráby a dostihl: Martinigue.
Znepokojsní Angličané, zvěděvše -věas,o směru
četného loďstva francouzského, popílili si k Anti
Jám, od nichž Villeneuve právě před jejich při

chodem so ztratil. U.Antit admirálové angličtí za
kusili velkého překvapení. neboť po francouzském

. loďstvu nebylo ani vidu, ani slechu.
zatím, chtě. býti. bystřejším Napoleona, neplul na

Cadixu, Spoléhaje na .to, že. Angličanydůkladně
zmátl a žeuplyne hodněčasu, něž se vzpamatují,
chtěl se Villeneuve v Cadixu spojití s loďstvem
španělským, aby“ Tňěl-«hák"napřostou jistotu, že

-Angličany v průlivu lamanšském na hlavu porazí.
Francouzský admirál v Cadixu- promarnil zbyteč

zatíní zvětřili jeho. stopu, přibyli na veliké jeho
překvapení před Cadix, kdež zůstali na stráži, sem
tam křižuitoe. Na korrec dostavily se i bouře, při

j rovnodennosti: obyčejné, které. činily -vyplutí z

| přístavu nebezpečným, a.tak se. stalo, že Villeneuvezůstal trčeti.v Cadixu a že, důmyslný plán
| Napoleonův:šel -v trosky. Možnose domysliti, jak

asi Bonaparte zuřil.. Bylť „vždycky. rozechvěn,
kdykoli: vůle jeho nebyla splněna.

Jednoh» dne chtěl míti v Boulogni přehlídku
loďstva,alézňámky bližicí$e Boúřebxlů ták
zřetelné, že admirál Bruix, meškaje v přístavu, 0
své úimě velitelům lodí oznámil, Že přehlídky ne

bude. Domnívalťse,že ehezpečenství Tžná i Na-<

mirála předvolati a: prudce se na -něho obořil:

>Pane admirále, proč jste nevykonal mých rozkazů?<
»SŠire, odpovidal Bruix, »blíží se hrozná bou

ře. Chcete-li život tak četných udatných lidí bez.
potřěby:"vydatisv nebezpečenství?< ->

Napoleon, podrážděn slovy adntiřálovými,“oď.
sekl: »Já jsem to poručil, já! Co se týká násled

„ků, jest to-móje věc. Vy rozkazy „mé:vykohátel«
»Šire, já nemohu posléchnouti,« odvětil ad

mirál.
>Pane. vv jste nestyda!« vzkřikl Napoleon a

blížil se k „Admirálovi hroze mu| bičíkem, jejž mělPče Pico X- «“. „své“
Bruix zbledí a couvnuv o krok. "uchopil ruko

jte-se naDe po li,M
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Císaf s napřaženou rukou očima probodája
aula; KN odpovídajeNapoleonovisvým
hoj n se nehýbalk Po?„chvilcekRonaparte bičík ŠáBřuixVlom okámžikl oddálil ruku
JREPM Poté“ ctsařobrátil<e-k--admirálóvi
Mayonovi a řekl: »Poručte ihned sestaviti lokli

jak jsem velel« a Bruixovi pravil: >»Avy lo
čtyřiadvacetibydin opustíte Boulogne a,vrátíte jijsedoš skyar i nA,

Zatím Čo rozkaz: Nápoleonův "byl "vykonán,
rozpoutala se strašná „bouře,která hrozila záfu
bou*Výeryaldďiivu. Přezydvapet „dělovýchšalup
naražilo prudce o řeh,“a lodníci: volán: zoůfala o

pomoc. „Napoleon sám súčastnil se zachraňova
cích přací, ale brzo voda zaplavila i lodici, v híž
prodléval, a málo chyBělo, že by ho byla mohutná
vlna smetla do moře. Druhého dne v přístavu vy

lovili přes dvě stě mrtvol, aBonaparte pozdě RY
kal své. „Auníněnosti,. 8.

—„Tolssoj-a. válka..Čteme-lio obrovských ny
nějších zápasech a vzpomínáme-li ve spojení S

nimi na Napoleona,. nemůžeme nedbati velikého
díla Tolstojóvá +Woiny 'a'Mlrug,: v'němž široce
rozpředl a vyložíl -své válečné :theorie »Vojna a
Mír« náleží mezi knihy, „které se v životě čtou

cové jeho: jsou buď .cspali, nebo se někde se
svými adjutanty postaví a nechajívšechno aťběží,
jak běží, Bitvadle Tolstého jest. něco, co děje se
samo -sebou a do čehož Jidskou.. inteligencí marno
jest zasohovati. Vojáci se. ženou. ku předu, něco
tam dělaií, sami ani nevědí co, a pak couvnou ebo

na tavivi před chalupou. a..naslouchá. bitevnímu ře
vu a hromobití. Adiutanti jeden přes druhého při
jížději, Kutuzov. poslouchá klidně, co. vyřizují, a
když. vypověděli, co, měli oznámiti,.máršálek po
kyvuje hlavou a nedávaje žádných rozkazů,-nanej
výš-prohodí: »Zajeď tam, holoubku, a podívej se,

„Kníže Bagration,jjenž-zemřelod rány, utržéné
„UBorodina. byl ze všech růských generálů Napo

vůdce v bitvě u Schóugrabenu, kdež se. čtyřmí
tisíci Rusy. zadržel čtyřiadvacet. hodin skoro celou
francouzskou. armádu, dle Tolstého: blond“ po bo
jiští, postaví se tu u dělostřelectva, tam 'v předu
u pěchoty, nic nemluví, nic.. nepřikazuje a proje

když, v dešti kulí, v předních řadách ruských oče

litelem nebyl, nýbrž že. Jjáko-stín: „pohyboval se

Když dnes se dočítáme, "jak vbitvách dějí se

a jak odstíněná.a takřka rafinovaná inteligence zá
pasí, by zdolala inteligenci odpůrcovu a obdržela
vítěsatví, ujásňuječé sí ještě: ttěji;“že theorie
Tolstojóovy jsou nemožné a že“dd skutečnosti jsou

vzdáleny jako severní pól od jižního. Jest se věru
go diviti,že +fekněre přímo-< dakovéheshysly

ZimohlmapsatiApisovateřtak: „pronikavě daševní sílya mohutných obzorův.

Dopis z Haliče.
Jeder záložník vozatajského Sboru zezdejší

ho kraje“poslalmatte -interesantní ďopis, datovaný
dne 10. t. ni. Mimo jmé v něm píše:

Včera a dnes jsme byli zase ubitevní čáry
se zásobami. Mrazy povolily, nastalo klidné, ale
blátivé počasí. Dnes jsme viděli nádherné výběžky
Bezkyd a Karpat... Krajina je mírně kopcovitá,
úrodná. Na hranice ruské je nedaleko a přejíž

"díme je vždy: při dávání zásob. Pokud jsme v
Haliči. jezdíme až po hranice po dobrých, tvrdých

silnicích,ale-hned poznáme,kdy se ocitneme v Ru



zmuadéne:poliinechterme-lirzálky:=onoutí.v.chlad
ném blátě nebo v hlubokém úvoze.

vůbso nepostaral o. dobré -silnicenebo lepší cestu

koně pxt kolena,-Pěší aby tam nechal boty! V celé
"vesnici není ani-jediné studny, .celýkraj —.několik
vesnic -- chodí až hodmu cesty pro vodu. do. od

těžká, jílovitá, -ate lospodářství zanedbáno, nikdo

se o lidnestará,- nikdo mu nedárady, jak hospodařit.bs :

neboť v-našein-kraji je mnoho továren na zinkovou
a olověnou: rudu: dále-pánev na uhlí, která se tá

využitkovalo. Kdyby to bylo pod -panstvím rakou
ským, byla by-to země blahobytu a spokojenosti.

zvykl jako všichni ostatní; je nám Ihostejno, mu

vinnosti a víme-li, že na- nás čekají. tisíce, vždy si
popilíme, nedbajíce žádných svízelů. Sedíme-li dva
nebo tři dni v.nečinností, jsme nepokojni.a totžíme

svízelů nic..

"Zásobování. našeho vojska -jest výborně zaří
"zeno. Denně k němu dojíždí jeden vozový oddíl
se všemi možnými zásobami, který dováží čerst
vý chléb, kávu nebo konsetvy, cukr, čaj, rum, sli
vovici, víno, cigarety. a doutníky, mýdlo, svíčky,
čokoládu, pepř, sůl, papriku i špek; pro koně oves.
Jiné oddíly dovážejí teplý oděv, kožíšky, punčo

naše vojsko v tomto směru jest neobyčejně dobřepostaráno,
Každý:vojenskýoddíl (setnina) má svoji samo

statnou kuchyni, v níž možno vařiti i za pochodu;
viděla's takové na manévrech. Voják dostane.k
obědu 40 dkg masa, silnou polévku s rýží, nebo. s
kroupami, hrachem, fázolemi. Večer teplou večeři
buď-mastiou anebo luštěniny, čaj s rumem ...

Poslední mrazy jsem překonal snadno, jsem
již z domova na ně zvyklý, tak že mi zima neškodí.
Hůře je to se zvířátky, která vzdorují často i nej
přísnější čistotě. Proti choleře jsme všichni oč
kováni; lze tvrditi, že pečlivé očkování vykonalo
pravé divy. Kdyby zdejší: lid byl čistotnější, ne
bylo by žádných obav, ate: nad pomyšlení hroz
nější isou poměry v Rusku. Náš stát se stará i o
obsazené ruské vesnice, dávaje tam dopravovati
hojně zásob, aby obyvatelstvo mělo z čeho žíti.
Na ruské straně tomu tak není, neboť vojáci z
hladu utíkají k nám, prosíce o chleba.

Ruce Vi líbá Tvůj syn Josef.
— Ačkoli některé věcí uvedené v dopisu jsou

veřejnosti zrámy již odjinud, přece jest zajímavo,
jak jen potvrzuje list inteligentního vojína pečlivou
starost ns.šeho státu o potřeby voska.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.vFiradoi Král..Adatbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobnía živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkasné střádanky,

Uprchlíci,
Nynější putování Poláku, do Čeck živě nám při

pomínáokanižiky,kdy.m útulekv
Polsku. .

R. 1547 odboj radikálních. sfavů českých se
nezdařil; českobratrská Šlechta, pokud měla na
pozdvižení podíl, byla přísně pokutována. Luther
ští a kališníci hleděli všechnu vinu svaliti na Bra
try, tak že nastaly pro Jednotu časy zlé. Vždyť
sami lutherští a českobratrští šlechtici jali se dle
královských mandátů přísně proti bratrským mě
šťanům a vesničanům nastupovati.

R. 1548 nastoupily tři českobratrské zástupy
(dohromady asi tisíc duší) truchlivou pout do Pru
ska a Poznaně. Stanovisko lutherských poddaných
vévody Albrechta však je rozčarovalo. Ten nařizo

"val, aby se Bratří ve všem srovnali s lutherskými
kazateli. Pověstný protestantský doktor Václav
Mitmánek, který byl od Ferdinanda I. z Čech vy
puzen, nalezl útulek v Polsku; v Krakově při set
kání s kazatelem Funkem Jednotu silně očernil.

„ Lhal, že památná bratrská »Apologie« z r. 1538
jest zpracována od jednoho cizince, že Bratří jsou
Ariány a Novaciány atd. —

Albrecht po uslyšení těch pomluv vzkázal vy
hnancům, že se jim sice povolí kázání těch kněží,
Kteří s nimi přišli, ale separátní schůze se jim za
kázují. Nechť se přihlásí Bratří jednoduše k těm

„obcím luthergkým, kde se usadí. Bratří rozpačitě
couvali, tvrdili docela, že jsou s Lytherem za
Jedno. -, MP

Tudíž vynikající. zástupcové.Bratří byli povo

.s. el V. Ce E

láni.do Královce k-wýslechu,.jejžzapočalijuther k
mistři .27..prosince., Řekli, že se. jim.dopeslo;. jako
by víra bratpská přece ve. všem s -lutherskou Resc;
souhlasila. Také vyslovili.nelibost. nad, tím,že- | *

tuhých. náboženských bojích přirozeně. si nepřáli,
aby sotva uklidněné poměry. znovu vzplanuly.

„žhavou lávou.. Každá sekta: přinášela. de, celého
veřejnéhoústrojí „státníhoplno nových problémů,/ 

komplikovala poměry. sociální, politické i kulturní:"pronikavě. .
Bratřím ovšem zase nemohlo býti Ihostejno,

jestliže se od -nich žádaly věroučné. ústupky.
Kdyby. byli chtěli .přestoupitik. lutherským, mohli,
to učiniti ve-vlasti a byli by .se zbavili velikého:

pronásledování, .„Ale lutherští.mistři byli houževnatí. Jestliže
prý se míní. Bratří v. něčem pohoršovati na luthe
rány, zrovna tak jest dovoleno žákům Lutherovým
pohoršovati se nad Jednotou; pro 300—400-exu-
lantů neupustí němečtí kazatelé -od svého, zaří-.
zení. »Sluší se, abyste. se přizpůsobili vy nám a
nikoli my vám; vždyť nikdo. pro vás neposlal, ni-.
kdo -vás. sem nepozval,« znělo drsné, upozornění.
Místo náboženských debat, v Čechách tolik ob
vyklých, jednoduše němečtí kazatelé svou věro
uku i zřízení Bratřím vnutili. Ostatně věděli, že

věroučná hádka by k cili nevedla zrovna tak jako

- Bratřísse poddali jen z veliké nouze. Nato:
ještě břotlestantskýbiskup Pável Speratus. vydal:
nařízení, že nikdý českobratrský kněz nesmí učiti:
ničemu odpornéníu nauce augšpurské, Že' nesmí:
kázati pokoutně, ale vždy v kostele. Chce-li ně-,
který český kazatel navštíviti českobratrskou ro-
dinu, jest povinen vždy si přibrati za svědka pa
stora té obce jako svědka, aby se „poznalo. ne-
dochází-li k tajným "schůzKkánr.Za nepřítomnosti:
českého kněze mají Bratří přijímati svátosti z ru
kou pastorův. Každý bratrský kazatel podřízen:
dučhovní vrchnosti lutherské příslušného kraje.

Zkrátka Speratus usiloval o úplné splynutí Bratří
s lutherskými, Bratří se ocitli v situaci tak ubohé,

v jaké nebyli předr. 1547aniv Čechchnikdy. Musili se však poddati přece.
Od té chvíle exulanti čeští volili raději za cíl

své cesty Polsko. Král Sigmund II. August sice
vydal mandát proti sektářům, ale neusiloval o jeho
vyplnění. Poměry náboženské v Polsku nebyly
komplikované; vědělo se, že několik set pokojných,
skromných Bratří nezasáhne silně do poměrů ve-:
řejných. Sem tam některý biskup se ozval proti
příchodu exulantův. Leč: příbuznost řeči, důstoj
nost bratrského vystupování, přičinlivost členů
Jednoty — to všecko získávalo Bratřím přízeň

následovali fanaticky. Pokud bylo patrno, že Bra
tří zůstávají v Polsku nepatrnou menšinou, kato
ličtí velmoži uprchlíky přijímali velice ochotně a
poskytovali jin velikou volnost, tk že Jednota
v polských krajích mohla se vyvýjeti tak svéráz
ně, jako za lepšiců časů v Čechách.

- Nyní nastal pohyb opačný. Poláci, kteří na
základě dlouboletých zkušeností. pokládají Rusy
za své veliké nepřátele, hledají útulek u Čechův.
Nic nepřekáží jejich vlídnému přijetí. Vždyť val
nou většinou: isou spojeni s Čechy i páskou stej
ného náboženství. Již ta okolnost, že byli nucení

| opustiti tolik milovanou rodnou půdu, nutí k vře
lému soucitu. Kolik.však se druží k tomu obětí. ji“
ných! Proto nechť jim každý včas potřeby podá
dle možnosti ruku pomocnou! | nejchudší území,
kde bitvy se nerozpoutaly, jest v čas války šťast

nější, než bohaté kraje. kde dlouhé fronty vojůproti sobě postupují.

-Politický přehled. :
Francie a Vatikán, V jistých francouzských

kruzích podporuje se horlivě sblížení s Vatiká
nem. Pavel Bourget upozorňuje vládu na nutnost
dalšího vykonávání patronátu nad katolíky v
Orientě..

Neutralita Italie. V senátě italském dovozo
val Barzelotti, že schvaluje úplně vládní prohlá
šení a vyslovil. přání, aby Italie v pravé chvíli
zakročila ne zbraněmi, nýbrž nezdolným popu
dem k míru...

Schůzka králů. Na pozvání švédského krále
koná se dnes schůzka králi švédského, dánské
ho a norského v Malmo. Králové jsou doprovázení
svými ministry zahraničních záležitostí. Účelem
schůzky jest především poraditi se, aby byly ob
mezeny a zamezeny hospodářské obtíže, které se
bou přináší válečný stav pro tyto tři země.

Král bulharský při přijetí parlamentní depu
tace pravil, že dnes, kdy jest celá Evropa v pla
menecl, utvořil si národ bulharský s chladnokrev-.
ností a prozíravostí, které jsou nepopíratelným
vysvědčením jeho politické zralosti, úsudek o si
tuaci a vytkl si postup, jejž by měl sledovati. Jest
pro mne, pravil, uklidněním, že jste rozhodnuti
přinésti na oltář vlasti a pro zájmy národa všech
ny oběti. Z toho čerpám bezpečnou naději, že i bu
doucně bude mezi národem a korunou naprostá
shoda a že z této shody budeme čerpati potřeb

:„ provádí:-absol.©.k. odbornéškolý*
a c. k. umělecko-průmyslové školy

-Kauttární Jiskry.:
* Pottéhá úpravy“ českého pravopisu: (Dokonč.)

Přavilí jsme, že návrh dra Kunstovného bezděčně
množstvím háčku a tedy "dvojitých písmen jadrné
a jednoduché psaní ztěžuje. Napište si kursivou
slova »vřešťeťi, měšťaňi, vďečiťi, žizňiťi, žiťi a“
pod. (jak si to přeje Kunstovný). Co' tu nových“

mašliček, . přízdob, zbytečné : komplikace písmen!Chce-li p. autor, aby se žrušily' čárky nad“
hláskarni, zjednodušůje sice písmo,ale činí značné'
obtíže čtenáři. Vždýť by tak velmi částo vznikal
dvojsmysl. »Ifonicí« jést něco jiného něž: »honi
cíz — alítý: něce jiného než >litý« — »síti« máji
ný význam než »Syti«atd. Takových případů jest
běz počtu. Čtenáři by zvláště překáželo nejasné
určení pádu. Na př. »uštědřili ji«a »uštědřili jí« —
jaký to rozdíl! »Podali jim< má zcela jiný smysl
než »podali jím«. Napíše-li se »úloha usnadněna«,
jest zde zkrácena célá věta.Za to slova »úloha u-*
snadněná< hledají výrok.

Vubec návrh'na zrušení čárek bez jiné náhrady
jest velice choulostivý, Jestliže se učí“žák délku:
vyznačovati, pochopuje zároveň pěkně pružnost
českého jazyka. Jaký bohatý zdroj interesantních
dojmů gramatických poskytují zkráceniný a pro
dlužování slov z jednoho kořene! Na' př. »nésti,
snesitelný, snášelivý, usnesení, snáška, niše, U
nášeti< atd. Nebo »vézti, voziti, svážívati, přiveze
ný, povoz, úvoz«. Dr. Kunstovný se mýlí, tvrdí-li,
že se žák naučí rozlišovati potřebu dlouhých a
krátkých samohlásek velice nesnadno. © Kdyby
vstali i staří svědomití kanéoři, protestovali by sil-.
ně. A nemusím“ ani choditi pro poučení:k. paeda
gogům před rokem 1866. Vždyť i nynější dospělí
mužové si. vzpomínají, jak dával jejich, učitel na
jevo největší překvapení, jestliže žák 5. třídy ..0
becné školy napsal hrubou chybu. Pisatel těchto
řádků měl učitele, který vystudoval pouze tři tří
dy střední školy. Naučil však pravopisu tak zna
menitě, že se každý žák do duše před spolužáky

vopisný. >To jsi žák páté třídy? Tak miluješ rod

zaručují se. že tě o tom správně poučí«, zněla
kárná slova rozčileného strážce ryzí češtiny.

Co šlo dříve při primitivních pomůckách, to
může jíti tím spíše nyní. Ať se nikdo nedomnívá,

větší pravopisné jednotnosti. Kdo'sí zvykne po
hodlnému šlendriánu, ten zase natropí chyb jiných.
Pozorujeme přece, jak mladíci, kteří nedávno ze

školy vyšli. docela ležérně vynechávají i nejpo
třebnější háčky, jak spojují dvě různá slova do
hromady a rozdělují delší slovo na dvě části. Jin
de zase přidávají kroužky a háčky ledabyie tam,
kde jich v tisku nikdy neshledali. »Velec teni pane,
tohle djela Štiricet korůn«< a podobné galimatiáše,
které odporují i Kunstovnému, jsou na denním 047

Naučil-li se žák svědomitý dobře pravopisu
s prodleuženými hláskami již na obecné škole, roz
hodně týž pravopis nemůže za to, jestliže se ho
nenaučí ovládati třebasi žák sťředníškoly. Záleží
tu mnoho na zručném vedení a na lášce k věci.

Kde bude píle chabá, tám se vyskytne i „při
t. zv. zjednodušení nesrozumitelnosti více než po
sud. Není daleko pestřejší a "obtížnějším úkolem
učiti správnému českému slohu? .

, Zrušení čárek jest věcí povážlivou i z liného
důvodu. Jak se naučí české výslovnosti a jak' po
zná prvžnost naší řeči cizinec, nad nímž nebude

státi každý den vyškolený pedagog? Byli jsme
nuceni na gymnasiu pilně se. učiti označování
správných přízvuku V řečtině, byli jsme nucení
dle délky slabik, dle umístění přízvuku dobře roz
lišovati různotvárná označení. Ale česká slova si
nezaslouží ani tolik, aby se v nich označovala dél
ka samohlásek? „Jak potom chcete přikazovati
hudebnímu skladateli, aby při komposici arie sám
úzkostlivě délku not řídil dle délky slabik?

Dalo by se kritisovati více. ale tolik aspoň
uzná velmi nmoho učitelů, že: 1. hromadění nasta
vovaných, dvojdílných souhlásek se rozhodně
neodporučníe; naopak jest žádoucno, aby zvláště

veliké, očepičkované souhlásky byly nahrazeny
písmeny zcela novými, 2. Psaní bez rozlišování
samohlásek dlouhých a krátkých bylo by velice
povážlivé, zavinilo by nesrozumitelnost, podceňo
valo by znamenitou pružnost české řeči, a bylo by
kamenem úrazu pro ty, kteří se teprve české kon
versaci přiučují. Radikální reforma by neškodila,
ale ta se musí bráti cestou poněkud jinou, než ja
kou navrhuje dr. Kunstovný.

Papež o lásce k vlasti a náboženství Z Říma se
telegrafuje: Sv. Otec přijal v neděli římské »Sdružení
pro náboženství a vlast« a pronesl proslov, v němž zdů
raznil, že láska k náboženství a láska kvlasti jsou ne

é



rozlyčitelny. Nikdy
k vlasti | Pa

slově přějavil- Náá Bo
triurfity upřímným vyznáváním a est Vlasí
muožila svatými. číny jejích dítek, které Ji měluji láskou
čerpanou z čistých zdrojů víry.

Vyzhámí nevěrcovo. Dojímavé vyznání učiní před
nedávnem Jramevazský pevěrec Lavredan. Píše: »Po
smíval jsem se víte v Bohů; vysmíval jsem se všemu,
co s ní souviselo a myslil jsem sám o sobě, že jsem

mudřec. Neraduji se již z té ďábelské vesejosti a smí
chu: Viděl tséim.žé Přakcie křváčí, Že1
na silnici a viděl naše vojtny, jak s veselou tváří jdol
na smrt. Tázal jsem se jich: »Proč jste tak klidni?«
A'odbověď? ©»Věříme v Bohal« Čítal jsem oběti ná
rodá a viděl. že je snášejí s modlitbou a vírou. Poznat
jsem, že je daleko utěšenější poznati nebeskou domo
vlna — tu-klidnou, tichou, než světskou nenávist. Sto
jim nad zakrvenou vodou francouzských řek, vidím svá
tou tu vodu v S!zách. Malomyslním opět. Stará žena
v Bretagne, jíž vykrváceli synové na bojišti a která
oslepla od pláče, klečí před obrazem sedmibolestné Mat
ky Boží a modlí se »Zdrávas Marla«. Haabím se před
tou ženop. Jak.to vydrží Francie, nebudou-lidětí jélf
věřiti, nebudou-li se.její matky modliti? Dělostřelectvo
těch, již v Boha budou věřití, zvítězí. Minwost Francie
je slavná. Byla to Francie věřící. Nynější Francie jest u
bohá. A pocítí to sama, neobrátí-li se tam, odkud mož
no jedině posilu čerpati. Bude budoucnost lejí lepší? —
Snad — a to s pomocí Boží! Vidím i smrt i kličící ži
vot. Francie. Francie, obrať se opět vírou k lepším do
bám! Koho Bůh opustí — zahyne bez pomoci. Nevím,
zda budu ještě zítra živ! Ale svým přátelům kladu na
srdce: Lavredau se nebojř zemříti jako věřící. Nebojím
se pekla, ale mysl činí mně výčitky, že jest Bůh — a já
že jsem od něho daleko. Raduje se a plesá duše má, že
dočkala se hodiny, kdy mohla otevřeně říci: »Věřím v
Boha, věřím —-věřím!« Víra je vnitřní písní lidstva. Kdo
tu nepoznal, žije v strašné tmě.« — Nejradikálnější listy
francouzské uveřejnily tuto zpověď francouzského vůd
ce bezvěrců bez poznámky.

Našemu veledůstojnému duchovenstva *'
ku prováděnípí kostelních vřeledoporučujeme mladou českoufinu absol. c. k. atát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Cirkevní věstník.
Upozornění vid. duchovenstvu Motu proprio »Ab

hinc duos annos« a dekretem S. Congreg. R. ze dne 28.
října 1913 byly zavedeny nové změny v recitaci bre
víře a ve slavení svátků, jež obsaženy jsou v knižce
»Variationcs in divino Officio recitando«. Ježto změny
tyto závazny jsou pro světské kněze i řeholníky a to od
1. ledna budoucího roku, jest třeba, aby vld. duchoven
stvo již 1. ledna knížku tu v rukou mělo, ježto již od
nového roku po všechny dny až do 5. ledna incl. Offici
um podstatně jest změněno, jak patrno jest i z nového
Direktáfe, který (na což dovolujeme si upozorniti P. T.

vidpp. vikáře) již před novým rokem klérus v rukou
míti musí Knížku tu dostati možno v Družstevním knih
kupectví v Hradci Králové, kdež ji račte zavčas objed
nati. — Kdo by si opatřil nový brevíř, vydaný roku
1914,nebude potřebovati ničeho, jen nové Propr. Boh.,
které vydá včas nakladatelství Koirbovo. Kdo má bre
víř vydaný mezi rokem 1902—19153,tomu nutno jest 0
patřiti si nejen řečené Propr. Boh., ale i »Variationes«.
Kdo mástarší prevíř před rokem 19C2vydaný, potřebuje
mimo obě řečené knížečky ještě známé Psaiterium. —
Všecky tyto dodatky, jakož i nové brevíře možno objed
nati v Dřežstevním knihkupectví.

Fr. Chaloupka mrtev. Zasloužiý, stařičký kněz ju
bilejní, č. konsistorní rada, bývalý vikář a děkan ze
Světlé Fr. Chaloupka zesnul 11. prosince v Něm. Bro
dě.„kde trávil svůj odpočinek. Narodil se r. 1836 ve Vys.
Mýtě, ordinován r. 1861. Pohřeb konal se v pondělí. —
Bůh budiž ctihodnému kmetu štědrým odplatitelem!

Další příspěvky ua Červený kříž a spolky pomocné
zaslaly bisk. konsistoři: Chrastecký vik. úřad z farno

98.20 K, Licibořice 61.53 K, Nasavrky 40.14 K, Práčov
21.06 K, Se! 25.84 K, Slatinany (vdp. děk. Vlček) 20 K,
Včelákov 47.58 K, Vejvanovice 22 K, Žumberk 53.72 K,
Trh. Kamenice 62.2% K. úhrnem 583.25 K. — Králický
vik. úřad z farností: Králíky 157.64 K, Bartošovice
83.69 K, Bůrnwald 17 K, Klášterec 29.05 K, Kunwald
25 K, Kyšperk 100.31 K, Linsdorf 46.77 K, Fěčín 8 K,
České Petrovice 5 K, Rokytnice 105 K, Červ. Potok
23.05 K, Slatina 6 K, Žamberk 45 K, klášter Matky Boží
u Králík 60 K, úhrnem 711.51 K. — Novobydžovský vik.
úřad.z farností: Chlumec 100 K, Lužec 80 K, Metličany
10.14 K. Mlíkosrby 58.59 K, Ohnišťany 43.02 K, Smidary
73.79 K. Vápno 41.32 K, Žehuň 87 K, Žiželice 18 K;
úhrnem 511.86 K. — Kučera Karel, farář v Kladrubech
40 K, Zeinský svaz Orla v Hradci Králové 200 K. Opo
čenský vik. úřad z farností: Bohuslavice 7.50 K, Deštná
34 K, Dobruška 40.91 K, Dobřany 30 K, Vel. Jesenice

54.35 K. Opočno 58 K. Nový Hrádek 58 K, Přepychy
110 K. Sedloňov 31.30 K, Slavoňov 37.94 K, Zvol 45 K;
úhrnem 504 K. — Lipnický vik. úřad z farnosti: Lipnice
18 K, Branišov 30.90 K, MI. Bříště 30 K, Dušejov 8.80 K.
Něm. Vyskytná 10 K, Jiřice 15 K, Kaliště 17 K, Krásná
Hora 35 K, Ousobí 83 K, Senožaty 28 K, Skála 39.86 K,
Vojslavice 50 K; úhrnem 365.56 K. — Vysokomýtský
vlk. úřad z farnosti: Choceň 95.57 K, Chroustovice
60.11 K. Jenšovice 10 K, Svatý Jiří 110 K, :Knářov 50 K,

Ra "lrjey GE — K,Skor a„30K. YrácisyzK;he BŘ- RychásviáPř.út zhard.
sd: Bílý pleja 221 K; farní úřšáy: Uketsko t8 K, BílýUjézd 21 K. Láný1D. 3.80 K, Optce36 K, Nově Hrady

1 K, děk. úřad vě Dvoře Král 33 K, Křěsťanská jednota

sv. Václava v Dobrušce 10 K.
Ze spolku loutdskélio. V neděli 27. prosince o půl 6.

hod. večer bude v chrámu Pánny Marie Sněžné Praha

slavnostal kázání prosloví obětavý dnchovní vůdce če
ských poutí do Lurd vsdp. dr: Al. Kolisek,profesor zHo
dunína na česové théma: »Lurdy a válka.«V pondělí
28. prosince o 3. hod, odpol. budese odbývatiav Měšťan
ské besedě (Vladislavova ul.) výborová Schůze, ke kle
ré se uctivé pozvání činí, Večer v 7 hodin bude v téže
Besedě koncert ve prospěch milodarů vojínům v poli,
při kterémž přednáší chválně známý fedrovatel myšlen
ky sloveriské vdp. dr. Al. Kolísek na théma »Mariánská
píseň slovenská«. Doufámě, že Účast bude z ohledu na

dobročinmýúčel velice hojná. -Pro dlecési hradeckou
lístky na koncert ochotně obstará jednatel Lurdského
spolku Josef Rossler, farář v Solnici.

Službu u vojska z kléru dlecése Královéhradecké
kromě uvedených již dpp. konají tito dpp.: Bičiště Jos.,
farář z Deštné, Brýdl František, kaplan z Chrudimě a
Jos. Krkoška, administrátor z Bílé Třemešné.

Jakým dárkem pře
kvapímek ježíšku?

V nynější válečné době každý potřebuje osvě
žení mysli, k čemuž slouží Kňiha. Proto nej
lepším dárkem k letošnímu Ježíšku je,

Na skladě velký výběr illastrovaných děl,
poučných i zábavných a beletristických ve

Družstevní knihkupectví a
nakladatel, v Hradei Král.

Adalbertinum.

Zprávy |
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 14. prosince. Žádosti diva
delního ředite'e p. Józy Tuttra o zadání divadla na mě
síc leden nebylo vyhověno. — Za odkaz vdp. kanovníka
Jana Bartáka F 947.64 zakoupeny budou úpisy válečné
půjčky. — Okresní výbor v Hradci Králové vyhověl
žádostí městské rady za další propůičení pojízdného
desinfekčního parního stroje Thursfieldova. — V době
vánočních prázdnin provedeny budou různé menší opra
vy v zasedací síni městského zastupitelstva, nyní za u
čcony měšť. školy dívčí sloužící. — Návrh sociálního od
boru na rych'ejší odprodávání brambor byl schválen.
— Rybářskému spolku v Hradci Králové uděleno bylo

vánoční nadílky našim vojínům — sítěmi ryby kol dů
stojnického parku v řece Labi a Orlici zalovil.

Vyznamenání. Arcivévoda František Salvátor pro
přičil jako náměstek protektora Červeného -kříže v
monarchii v působnosti císařem jemu svěřené stříbr

ciálovl voj. zásobovacího sboru. v. Hradci Králové p.
Ant. Michálkovi, t. č. přednostoví c. a k. zásobárny v
Pardubicích.

V Obchodní, živnostouské a průmyslové Ústředuě
v Hradci Králové se © svátcích vánočních od 24. do 27.
prosince neúřadujc.

Na vánoční dar raněným, sirotkům a nezaměstnA
nému dělnictvu zaslali dále na Zemský svaz katol. Orla

Králové naebsa Všeodďborovésdružení křesť. soc. úší
migiýatamtéž. o

Seblné kůřěsníšů výsjdjitělšívů kondt) 44Vtdy děs 

né: Návršíuz uděléní příspěvku 16.000R ředitelství pro 
stavbu vodních cest na stavbu tiostu přes Labe u Před
měřic n. L. — Návrh na úzávření zápůjčky k úhradě pří

hradezká bankovní jednota 10 K,-farní úřad ve Sv. Jiří

jmenovaný člen »Záchrany« Jičín« 5 K, Fr. Kovář, děl
ník Mladá Bo'eslav 1 K, dp. Fr. Janoušek, farář ve Váp
ně 10K, dp. Jindř. Macoun, farář Vyskeř 450 K a 10 K,
dp. Jan Letošník, děkan Polička 5 K, dp. Leop. Sokol,
kaplan Dolní Kralovice 2.06 K, klášter Redemptoristů na
Sv. Hoře 2 K. vdp. P. Košťál, auardian Turnov 3 K. dě
kanský úřad ve Slaném 2 K, farní úřad v L'bšicích 2 K,
vsdp. dr. Fr. H. Kryštůfek, probošt Praha 2K, dp. Ant.
Jirát. administr. Kozmice 2 K, J. M. Sal. Roubfček. opat
v Želivě 10 K, dp. Jos. Zelený, kap'an Sedlec 2 K, dp.

Jos. Světelský, katecheta Třebechovice 2 K. Sdružení
mládeže křesť. soc. Čes. Skalice 23.10 K, vdp. V. Lerch,
děkan Berova 2 K, farní úřad Dol. Hbity 3 K, Orel Liboc

Žádost obce Hradce Králové o povolení záptůjčky S08
K k dříradě příspěvků -uděleného na stavbu nádraží úd

příspěvku n4 stavbu mostu přes Labe n Lochente. —
Žádost obce Kuklen o schválení usnesení obecního zs
stupitelstva v záležitosti zřízení a vydržování měšťanské 
školy v Kuklenách. — Žádost obce Bělče o povolení ko
munální zápůjčky 24.000 K na stavbu obecné školy a
zakoupení stavebního místa. — Návrh, aby za příspěvku
státního provedena byla v režil okresu rekonstrakce 0

Třebeohovice-Opočenské v Bědovickém kopci a na účet 

-- Žádost obce Hradce Králové o převzetí přeložky 0

Malšovic k hradeckým lesům vedoucí do správy okre
su. — Žádost obce Hradce Králové o povolení k po
užití části kmenového jmění za prodaný veřejný statek
pro schodiště ku kavčímu plácku v Hradci Králové. —
Žádost obce Černi'ova o schválení postapu části obec
ních -pozemků čís. kat. 2671/65, 2671/64, 2671/62, 2825 a
1193/2 římsko-katolickému záduší. — Žádost obce Ka
klen o schválení prodeje části místní prostory č. k. 1854.
— Návrh okresního rozpočtu na rok 1915.

Školní akademie, uspořádaná dne 8. prosince v Be
sedě městskýr dívčím lyceem a vyšší školou pro ženská
povolání hospodářská v Hradci Králové ve prospěch
sirotků po padlých českých vojínech a dět! strádajících
událostmi válečnými, vynesla 237 K 98 h, kterážto část
ka zasúna České zemské komisi pro ochranudítek .a
péčio mládež v Praze, jež jí užije ke zmíněnému účelu.

Přirodní zjevy. Letošní prosinec má podivné roz
mary. V neděli po 3. hodině za hustého deště ukázala se
k severovýchodu téměř nad městem nádherná, veliká
duha, nad níž začala probleskovati duha druhá. Zjev
ten trval asi čtvrt hodiny. — Jako nejlacmějšť a nej
obratnější metař městských chodníků osvědčil se veli
ký déšť v noci na 17. t. m. Uleželé zásoby bláta smetl
do stok tak svědomitě, že se dlaždice někde lesknou ja
ka zrvadlo.

Úmrtí. Po krátké nemoci na severním bojišti dne
7. 1. m. skonal a v Bohumíně byl pochován p. Josef Za
jic, učitet zdejší c. k. odborné školy pro umělé zámeč
nictví. V mladém věku 34 let odešel na věčnost muž ve
svém odboru velice obratný, svědomitý paedagog, po
vaha velice milá. Kdož ho znali, všichni cítí vřelou sou
strast. O. v p.! :

Činnost odštěpného spolku Červeného kříže v Hrad
cl Králové do konce měs. lstopadu r. 1914. Hradcem
Králové projelo 4730 raněných. Vydáno na nádráží: po
lévek 4689 porcí. kávy 8330: čaje 10.248, housek 15.433
kusů, obložených ch'ebů 2450. vuřtů a párků 1250, ko
láčů 1800, bochníků 436, vánoček 120, másla 84 kg, ví
na 73 lahví, cognacu 15, limonád 156, piva 535 půllitrů.
cigaret 83.900 kusů. doutníků 2300. — Pro Hradec Krá-
lové přijelo 4869 raněných a nemocných. Vydáno pro

tyto: Reservní nemocnici 864 košil, 855 spodků, 437 ka
pesníků, 366 ponožek, 312 ručníků; úplaviční nemocnici
824 košil, 605 spodků. 258 kapesníků. 538: ponožek, 94
ručníky; nemocnici Červeného kříže (zámečnická ško'a)
425 košil, 400 spodků, 400 kapesníků, 400 ponožek, 400
ručníkři. -- Píle se vydalo celkem: bačkor 586 párů,
lékařských plášťů 7 kusů, polštářů 237, čepic 8, třírohých
šátků 960. kuchyňských zástěr 27, břišních pásů 378.
Celkem vydáno do konce listopadu 1914 10.510 K 18 k.

Lazaret odštěp. spolku »Červeného kříže« jest zří
zen (v c. k. odborné škole pro umělé zámečnictví) ve
lice účelně a poskytuje raněným veliké pohodlí, jak jsme
se osobně přesvěději: Stirávcem laberetu jest p. c. k.
berní správce Draslar, administrátorkou pf. Jirotková.
choť plukovníka. Ošetřovatelkami slčč. Merhautová,

Blenerová a Křížový. Vzorně upraveno 10 místností se
150 lůžky. nočnímy'stolky, jídelním náčiním atd. Jedna
místnost jest ordinační síní s celou výpravou, jiný po
koj jest velikou zásobárnou prádla a obvazů. V sute
rénu zřízena veliká kuchyně. Lazaret již na počátku
činnosti stal-se (5. listopadu) útulkem rro 90 raněných.
Celkem dosud hostil 215 raněných a nemocných vojínů
(výhradně mužstvo). Nyní se tam nachází ve třech
místnostech pouze 38 ošetřovaných, ae právě všecka
čistá a úpravná Mžka čekají na větší ol ášený transport.
Prádla jest pro nově přivážené veliká hojnost. Ošetřo

v různých řečech). | Jidlo sz nodává čtyřikrát denně.
Dvakráte týdně bývá zvláštní přilepsení. Jednotlivcům

Říb, farář ze Studence, opět zaslal pro naše vojíny, Or
ly atd. 12 košil, 12 podvleček, 12 kapesníků, ponožky,
zázvorky a doutníky. — Prosí se o další dobrotivé dár
ky i též teplého prádla a různých potřeb pro vojíny.
Zásilky adresujte na Zemský svaz katol. Orla v Hradci

!

Na tvářích ošetřovanců jest patrno, že v lazaretu na
iezli útočiště velice vítané. Starostí jest zde ovšem
mnoho, ale vděčnost raněných jest také krásnou odmě
nou. Vánoční madřku »Červený kříž. přichystal pro
všecky zdejší nemocnice.
„© Živnostenská banka Hillálka v Hradel Králové při

jímá dosud přihlášky na losy III. rakouské třídní loterie
a prosí pány interesenty, aby odevzdali své přihlášky
pokud možno co nejdříve. — Zároveň upozorňujeme, že

ky zakoupený premie ve výši K 700.000, jakož | další
vysoké výhry v obnosu přes K 1,000.000.

Chovanky a žákyně soukromé hudební školy v pam



prv edge němý»WarozeníPistě ©č jodaitch W.
„napsaldr.Mm. KoVář, 7zoží a aš
ísť: Dne20.prosince:Info 2 K. m IR.

"<stáníW far. Die 2F. prosince:I místo1 K, II. místo
70 hal., k stání 40 bal. — Dne 20. prosince pro dospělé

a 21. proste přo Solel n . Začátěk všdy o 4. hod.odpďlete.
SEK vfášty BMYv Dobřealckeh.O vánočníncho

+ Bošim bude v dobřehickém chrámu sv. Klimenta v
8 hodin rán) mše sv. s polským zpěvem a modlitbou.
„Na sv. Štěpána o -půl 3. hod. odpel. polské litanie. Okol
ní dochovaí správy i katoličtí lalkové se prosí, aby pol
ské vystěhovalce na to upozoraili.

Česká Skalice. V -neděli dne 6. prosince konala se
sbírka ve prospěch vánoční nadílky raněným vojínům
a Strotkům' po padlých bojovnících. | Sbírka | vynesla
23 K (© h Všem dárcům vzdáváme srdečné: Zaplať
Báh! Obnos zaslán Zeriskémhi svazu Orla v Hradci

Králové. Orel A. Z.
Hořice.Invalidovna. Známo, žecísař Ferdigand

IL.daroval :r. 1635 svému generálu br. Jakubu Strozzimu
za věrné služby panství Hořice, Třebovětice a Třeme

- šoves, jež syn Petr br. Strozzi považoval vždy jen za
císařské lén; když r. 1664 v 38. roce svého věku rov
něž jak- generál v bítvě proti Turkům padl, připadla tato
doména. dle poslední vůle rakouskému inv. fondu,kte
rýžto šlechetný čin dovršila vdova po něm Kateřina hr.
Strozzi tim. že zřídila a nadala v Hořicích chudobinec.
Příjny panství hořického splynuly s erárním invalidním
fondem, až teprve r. 1882 šlechetný mocnář náš rozhodl,
Ze má památka na rod Strozzi býti zachována tím, že
invalidní fond Strazzidv má se samostatně vésti, Dle .na
dačního listu má invalidovna státi v Hořicích, nač se
však nedbalo, ježto se důstojnickým invalidům české
venkovské město bez německých škol asi nezamlouvalo;
tedy invalidovna velká postavena v Karlíně. Během do
by nabyla tatu značného kapitálu hlavně tím, že obec
karlínská, kteri se může jen ve směru invalidovny roz
šifovati. zaplatila milionový obnos -za část pozemků a
je pravděpodobno, že až bude nucena, bude muset celý
"komplex'invalidovny odkoupiti a tato že bude přenesena
někar: za periferii. Před válkou byl stav invalidů malý
(vždyť Hotel des Invalides v Paříži, v němž odpočívají
ostatky Napoleona I.. za výstavy r. 1902 čítal jen 4 oby
vatele), ale nynější válkou vzroste počet těch, kdož od
státu bndou očekávati zaopatření, snad na tisíce a bude
-semuset přistoupiti k postavení aneb alespoň k adapto
vání nové jedné, ne-li několika invalidoven, a tu je věcí
práva a spravedlnosti, aby nová invalidovna stála tam,
kde ji šlechetný zakladatel chtěl míti, totiž v Hořicích.
Městské zastapitelstvo již r. 1897 podalo v tom směru
žádost k Jeho Veličenstvu a aspoň tolik vymohlo, že ve
-starém zámku umístění byli tři důstojničtí invalidi, čímž
z části bylo nadační právo dokumentováno. Dnes činí
-zastupitelstvo nové kroky, aby invalidovna do Hořic
-přenesena neb nová zde postavena byla a to na ploše
-zámku. ke kterémuž účelu i kus obecního pozemku.
-potřebného k zaokrouhlení, nabídlo a deputaci k říšské
-mu ministerstvu války vyšle. Nynější doba je zajisté k
"tomu na výsost příhodnáa kdyby děti rodin invalidů bez
-německé školy býti nemohly, mohla by výhradně pro
-ně při ústavě zřízena býti škola, po případě i některá
-ze stávajících kadetek do Hořic býti přenesena. Železo
"třeba kouti, dokud je žhavé.

Pardubice. V neděli 6. prosince byla v děkanském
„chrámu posvěcena kaple Panny Marie Lourdské. Úprava
její a nový oltář byly pořízeny dle schválených návrhů
-a plánů Křesťanské akademie v Praze. Náklad v obnosu
1800 K hrazen byl sbírkou obětavých dam katolických

-spolků. přízní dobrodimcův a značným obnosem ze spo
lečné pokladny katolických spolkův. Úcta k Matce Páně
vábí do útujného stánku celé zástupy věřících, kteří

„cítí se uneseni krásnou úpravou celé kaple a v pobož
-nosti nemohon se téměř odloučiti od zamilovaného mí
sstečka- Matky Baží. —m.

Přelemč. Dac 8. prosince po. 10. hod. dop. konala sc
ve školní budově valná hromada Krejcarového spolku
v Přeloučí za obvykle slabé účasti členstva. O činnosti

-spolkové | podáváme zde širší veřejnosti aspoň hlavní
data. -V r. 1914 bylo 276 chudých dítek školních podělo
vána polévkou od 7. ledna do +5. března. Celkový ná
"klad na vaření obnášel 693 K 44 h. Jmění spolku, jenž
čítal v tamto roce 276 členů, vzrostlo při značných vý

dajích za uplynulý rok o 127 K 21 h, takže obnáší úhrnem
3038 K-17 h. Vaření a rozdělování polévek ochotně ob
starávaly P. T, slečny: Minka Adamová. Ludmila Jári
šová, Helena Jarolímová. Eleonora Komárková Alba
Krátká, Anna Lacinová, Kami'a Lišková, Lucie Němco
vá. Anna Šo!ltová, Marta Theimerová. Marie Vávrová
a Gusta Vyleťalová. Dozor při obědě ve školní kuchvní
konali z ochoty P. T. členové. sborů. učitelských. k)
vděčností vzpomenuto všech dobrodinců spolku. Zvlášt
ní dikv vzdány slavné městské radě, která darovala bla
hovo'ně potřebné palivo a svítivo po celou dobu va
ření a dala do pořádku místnosti kuchyňské ve školní
budově. Dále vysloveny vřelé díky za značné dary pe
něžité slavným správám akciového cukrovaru, obžan
ské a okresní hospodářské záložny v Přelouči. Potom
uctěna památka těch, kteří z řad členů našich v roce
minulém byli povoláni na věčnost. Jsou to: Heřman Jan,
Panský Richard. P. Svoboda Frant., Špinarová Anna. Po
schválení zprávy jednatele, pokladníka a revisorův účtů
přikročeno k votbě výboru. Na znamení plné důvěry
zvolen aklamací dosavadní výbor, jehož členové vzhle
demk vážnédoběvolbupřitáli.Výborustavilse takto:
p. Jan Pelikánza předšedsyp. AléikNeňef'za úzfsto

-předsedu, p. P. Antonín Grégr za jednatele. p. Rudolf

|

—4 —m:——

Revlnory účtít jsou:| p Jóšet Loudli
Vaňiledeluk stávadčím půměrm a. stoupajícídrahotě,
kdy 273 cbudé dítky školní dožádnik se opět podpory
Krejčárového spolku,vznáší výbor léhož spolku k P. T.
obecenstvu uctivoua snažnou žádost,aby tomuto lidu

nové příznivce ma dix možnosti ještě získalo. P. Anto-.
nín Irégr, t. č. jednatel. —

Zá Mátějem Duškem. Přečemných. žáků: čest. kon
sist. rady, bísk. notáře a dlouholetého katechety vy
sokomýtského dotkla se bolestně zpráva, že jejich
otcovský učilel dne 14. prosince zemřel. S 72-roky 6o0—
zemského žití ubírá se k Otci nebeskému duše nejšle
chetnější, o jejíž dobrotě by se daly psáti celé knihy.
Má'okterý katecheta stal se tak široce popu'árním, jako
Dušek. Ušlechtilá skráň vroubená hustým vlnitým vla
sem, dobrotivý zrak, mistrné promluvy — to všecko zí
Skávalo srdce každého rázem. Úctu měl vždy u pro
fešsurského sboru velikou, studenti se k němu utíkali ve
svých potřebách jako k rodnému otci. By. od žáků mi
lován tak, že se proti němu nikdo neodvážii nějakého
vždoru. Ačkoliv hlavně dobretou, přátelskými pokyny
hleděl studentstvo udržovati v příslušné kázni, dokázal
daleko více. než přísný peďant; každý studentík se bál
čímko'i katechetu zarmoutiti. Jak často se slzou v oku:
intervenoval ve prospěch žáků nuzných anebo těch,
jimž hrožil. za mladickou lehkomýslnost trest! Co 'po
něr zbylo, žádný dědic se tím neobohátí.. Rozdával
všecko chudému příbuzenstvu a studentům. Kdo mu co
byl dlužen, toho nevymáhal. Byla by dlouhá rozprávka
o jeho mírném zkoušení a klasifikování, jež zabíhalo do
slabosti. Přes to však žáci, naslouchajíce s láskou upřím
ným slovům katechetovým, překvapovali při církevní

cherova, aby ani jediný žák nepropadl neblahému osu
du! Orodování katechetovo bylo úpěnlivé, plačtivé. Při
prvých maturitách stával ve zkušební síni a hleděl pro
pašovati slabším abiturientům některé nápovědi. Po
čínal si prý při tor1 tak horlivě, že mu naposiedy byla
taková asistence jadrně zakázána. Katecheta však byl
služebníken. neoďbytným. To tak — aby se nepleti do
zkoušek tolik důležitých! Proto aspoň později stával
u dveří, čekaie na příchod inspektorův. Vylíčil mu žáky,

jako nejsvědomitější a nejzbožněšší. Druhý den násle
dující »partu“ líčil v barvách ještě skvělejších. Stál na
stráži v průlomu jako neodbytný prosebník. A jestliže
se ma podařilo často obměkčiti i suchého, velice přís
ného Kotsmicha, pak osvědčil věru pravé mistrovství
v lidumi'ném žebrání. Hovořil plynně francouzsky, vy
studoval gyimnasium německé. Také nějaký čas učil
němčině v oktávě. Nad některými žáky natvrdlými si
posteskl: »Vidíte, tenhle chudák chtěl dělat maturitu z
němčiny. ale uměl tak málo! Vym'ouval jsem mu to,
ale když jinak nedal, celý týden po procházkách jsem
ho učil vypravovati plynně po německu jeden článek.
To byls práce! Životopis Wielandův se musil ovšem

misí jako po másle. Inspektor navrhl výbornou, ale ne
klidné svědomí mne nutilo navrhnouti jen dobrou. Mlá
denec tedy dostat chvalitebnou.« Ano — dobrák sahal
i k trikům, ale jest staré přísloví, že daleko spíše bude
odpuštěno tomu, kdo hřešil dobrotou. než kdo se pra
vinil zlobou. Historky o dobrotě katechetově putují po
celých Čechách. Ale slabosti té bylo zneužíváno někdy
přímo nešetrně. Kdyby se byl'o tom katecheta dověděl.
býval by jistě zarmoucen; a promluvit jadrně do duše
ve chvílích vážných také dovedl. — Dušek byl svéráz
ným Jihočechem; narodil se 16. února 1843 v Neza

mys'icích. ordinován 25. července 1865 v Budějovicích.
S Vys. Mýtem však za dlouhou dobu. působení .srostl
zcela a tan: také trávil léta svého odpočinku. Zesnní
tiše, posilněn na cestu do věčnosti sv. svátostmi. Po
hřeb, o němž příště budeme referovati. vykonán 17. t.
m. z děkanského kostela. Čestná památka jeho v
srdcích vděčných žákův i u všeho vysokomýtského ob
čanstva bude dlouhá léta svěží. Tělesné ostatky budou
odpočívati v té půdě, kterou si tolik zamiloval. Bůh.
přijmi věrného sluhu s takovou láskou, jakou věnovat
horlivý kněz svým bližním!

VARIATIONES
IN DIVINO OFFICIO

RECITANDO
ve formátě brevířů 18*, nové vydání Pu-|
stetovo. — Cena K 1—, poštou K 110. |

Již na skladě.

Objednávky obratem vyřídí
|

| Adalbertinum.

Opnětné snahy sv. Otce o mír. Z Říma se Oznamuje:

Vezdejších diplomatických kruzích se proslýchá, že sv.
Otec k vánocům opět učinil vážnou akci o mír. Dipio

"amělětá*zácánpci- Vatlkámá.podají vehnocem. důtklívé
návnkypodélestámoea „De 2

Tatička mi, Pane, chraš! Pod táto; tiskem vydala
Matice cyrilometodšiská v Olomegnci.obrázek »Asděia
Strážného« dle návrhe ostrá. Jana. Kčblera s krásnou:
cirkevně schválegou moděitbičkou od Fr. Stříšovského.

MCM. tímtu obzsázkem zahajuje serii obrázků, jež Vy
dati míní, jednak, aby. docíjla efektu finančního, ale
blavně, aby příští věky viděly, že katofici dvacátého

losti -aby vyměnili dlzl, často nevkůsné výrobky za

se obtíži a obětí, jsouc jista, že postaví se jí po bok

sudky a zastaralé názory. Prosíme o objednávky obra
tem, aby dítky, jichž otcové bojují za vlast, obrázky
do vánoc měly. Zasíláme 100 obrázků za 5 K franko. Na
slova modlitbičky napsal skladatel A. Petzold nápěv.
100 písní s nápěvem stojí 1 K, doprovod varhan 60 hal.

pod ochr. su. Jana M.
v MradeciKrálové:

. Dr. Fr. Reyl: Jádro křesťanské sociologie. Str.
351. Cena brož. výt. 5 K, ve vkusné vazbě ce
loplát. s ochr. kart. 7 K.

. Dr. Jos. Novotný: Světem k Bohu. Str. 470.
Cena brož. výt. 6 K, ve vkus. vazbě celoplát.
s ochr. kart. 8 K.

. Adoli Honig: Vojínáv přítel čl voják ve svém
životě a modlitbě. 306 str. kapes. formátu. Ce
na brož. výt. 30 hal., výt. váz. v plátně 50 hal.

. Dr. Fr. Šulc: Byl Hus odsouzen jenom pro 30
článků z jeho spisů? (Pokrač.) [>Čas. Úvahy«
Roč. XVIII., č. 10.) Cena 8 hal.

. Fr. Komárek: Rozjímání Bv. růžence radostné
ho, bolestného a slavného v přítomné době

válečné. Cena i výt. brož. po 18 hal., 50 výt.
po 16 hal., 100 výt. po 14 hal.

. Píseň k Panně Marii v čas války. Cena 100
kusů JK 0 h.

. Modlitba o pokoj mezi národy. 100 kusů za1K3h.

. Přílohy k fasel beneficlátní:
a) Certifikát o obecních a školních přirážkách.

Na konceptním papíru půlarch; cena 40 ku
sů 60 hal.

b) Certifikát o zeměpanské dani pozemkové s
fondovými přirážkami. Na konceptním pa
píru půlarch; cena 40 kusů 60 hal. — Dosud
nikde nebylo vydáno! Ke každé fassi i 0
pravě její nezbytně nutné! Velmi praktické!

Nepostrádatelné pomůcky pro kněze
při duchovní správě raněných vojínů:

Ander! Vojt., Katolická knížka nemocných. Pro po
třebu duchovních i nemocných. (Modlitby při
udílení sv. Svátostí) v řeči: české, německé,

slovácké. polské, uherské (maďarské), „chorvat
ské po 60 h.

Blaťák Fr.. Česko- německo- maďarské zpovědní
zrcadla 20 h.

Blokša Jan, Manuale sacerdotis ad providendos
infirmos additis oratiopibus ad juvandos infir

mos lingua bohemica et germanica; Váz. K 2.2.
Loos J. E. van,Methoduso i confessiones

ordinarias variis in linguis: brittannice, gallice,
germanice, neetlandice, italice, hišpanice, da
nice, police, bohemiče,lavice et esperanto
váz. K 3.90.

POTN

Maňualé Ritúum in curá arimarům německo-latin
"ské váz. 4.20 K, v kůži 5 K.

Schneider Jos. S. J. a Lehmkuhl A. S. J.„ Manuale
sacerdotur. diversis eorum usibus tum in pri
vata devotione tum in functionibus lturgicis et
sacramentorum administratione. Váz. K 10.49.

Schwarz C., Confessarius polyglotus. Examen con
scientiae in sedecim linguis: (bohemice, brittan
nice, croatice, gallice, germanice, hispanice,
hungarice, italice, lusitanice (portug.), neerlan
dice, polonice, rumaenice, ruthenice, slavice,
slovenice et latine) ad usum sacerdotis cum
pretiunculis K 1.20.

Weiss S, Kleines Vade mecum fůr Priester am
Kranken- und Sterbebette (deutsch-lat.) váz.
K 1.30.

Sechssprachiger
frenzósisch, englisch,
nisch) © h.

Pro dobu adientní:
Roráté, zpěvy váhoční, které se zpívají v chrá

mech Páně v Hradci Králové. Cena 60 hal.

Objednávky vyřizuje

Boužet: Kalichtoproství naktádětototnív 'MeadeřKrát. AAdattectnum,

Beichtspiegel (deutsch,
italienisch, spanisch, pol



ek 

mouci,Dolní nám: 12.. +: +
„Příprava k útoku. Dopisovateli:listu »Sénábote. dos,

góttlichenHerzens Jesu«vypravoval náhradní. madpo-.
ručík, který raněn vrátil se z války: »Pátásetnina.: jm

batali: ony bavorského“ pěšího.pluku dospěla po veliké,
námaze na- strmý kopec, aby se po prvé utkala:s. ne.

přítelem. Setník nařídil krátký odpočinek v lesíku a.

me v ohni snenřáteiskými četami; Připravte se a řiďte
se podle toho.. Všlchni vojáci vyndali modlitební kntž

Tichý klid rozhostil se mezi, nimi. „Mužstvo i důstojníci
se: připravili. Bylo to tak krásné, že mne o dojalo. Na
to jsme sc pak spustili dolů s kopce na nepřítele, kte
rého jsme odrazili.«

Všelicos. Dne 7. prosince přistála. v Janově ame
rická loď Jason, kde vyložila. vánoční dárky sebrané
v Americe a určené pro Německo a Rakousko-Uhersko.

— Na základě výnosu bavorského ministerstva vyučo
vání bylo cktagánům, kteří slouží ve válce nabo

nity, dy abitěi rá „beze fzkgušek. —„HorníčE:zeřst tních“dla nach: na„Mostaškua dě>“korníci sj ů,
které býl: SSštáveny pod: $tátalíBozog nfjson "pověkůní

dolech, abv. těžba neby'a. rušeaa. — Veškeré druhy hor
noslezského 'uhlí pro, domácí potřebu Zvýšeny jsou o I

marku 50 feniků, druhy. průmyslové „zvýšeny byly o 1
marku, mour o 50 pfeníků za tunu. — Ve slově laza2- P r

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,

Janské náměstí č. 163.

avkladystřádankové4 > "a
Nové vklady (uložené v době moratoria): úrokují
se dle dobody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratoria.

ret jest obsaženo slovo Lazar, což znamená zkráceninu
hebrejského »FI azar« čili Elazar, což znamená: Bůh
jest pomocníkem. A z bible známe Lazara, ubožáka,
který pokryt vředy a vyrážkou, ležel přede dveřmi bo
hatce a stal se takto: patronem všech ústavů, v nichž
ošetřování ti, kteří byli postižení nakažlivými nemocemi.
Odtud název lazaret. — Členové srbské skupštiny pro
střednictvím italského a španělského velvyslanectví ve
Vídni žádali naši vládu, aby propustila 17letého Rado
míra Nikoliče. syna předsedy srbské skupštiny, vzhle
dern na to. že jeho otec — který už před několika mě
síci ztratil svou choť a před málo dny na bojišti svého
staršího syna — jest v nebezpěčenství, že těmito ra
nami osudu bude zničen. Vláda -naše učinila také opa
tření, aby R, Nikolič, který byl nedávno zatčen pro' po
dezření z vyzvědačství, vrátil se k svému otci. — Nově
zvolený president republiky mexické, generál Guttierez,
byl prý ještě před Šesti lety zaměstnán v kavárně jako
sklepník. « Rakouský polní biskup Bielik vydal k, voj

sku vánoční pastýřský list, v „němž povzbuzuje vojsko
ke zbožnosti a vytrvalosti. -- Za ochotnou a věrnou
obětavost před nepřítelem vyznamenána byla císařem
představená kláštera v Přemyšlu Františka Stojalowská

medailí Alžbětinou. — Také suverenní knižectví Liéch
tensteinské je neutrální,

. Literatura.
„Novinka pro naše vojíny!-:V :naklada

telství Biskupské kniktiskárny v Hradci Králové
vyšel výborný letáček, sepsaný od P. Aloise
Storka T.J: „Dáležitárada pro každéhovo
jína.“ Cena jednoho letáčku 4 haléře, při hro
madné objednávce 2 haléře. Kupujte pro
své známé na vojně! Kdo chce, aby le
táček byl zaslán přímo vojínům v poli, posád
kách nebo nemocnicích a p.,ať pošle příslušný
obnos předem a určí přesně adresu (polní poštu)
vojínů. Upozorňujeme na tuto časovou novinku
zejména veledůstojné duchovenstvo. Objednávky
obratemvyřizujeBiekupskáknihtiskárna
v Hradci Králové neboredakce »Naší
omladiny« v Nové Říši (Morava).
. »Dědictví Mallčkých« čís. 58. (podíl na r. 1914)

již vyšlo! Letošní podíl přináší zajímavou po
vídku od Jana Miloty: >Ztracený stateke«.
Autor poutavým způsobem líčí některé markantní
vady našeho českého života a zdůrazňuje cenu 0
sobního přičinění; dorůstající mládež naše, jejíž
duše plna plánů, nalezne tu mnohou perličku osvěd
čených pravd a zásad životních. Můžeme co nej
vřeleji dílko toto doporučiti pro naši mládež. Mi
mo tento obrázek přináší letošní podíl dva články
životopisné: Pius X. a Benedikt XV., ozdobené
zdařilými obrázky. — Pro pohodlí členstva zave
deno řízení chekové a učiněno opatření, by nebylo
třeba každý rok o zaslání podílu se dožadovatl,

Správa >Dědictví« doufá, že praktická změna tato
ohne *zeňtk“: AASdůstojný kleřits| Zojtěmu“šíře DER

ha

tojšknídáříjáme vělmi dobře“še odí"p oz"
Kzalo sl A von. Dóšuď"sou
Jadě tato čísla: 38..Jos, Strasser: »Bží soude.
„ Váňa: >Odměnavěrného přátelství atd.< 40..

Košťál:>Věrný čelédín atd.« 43. J- Váňa;
Ro letech 45. Vlasta Piltnerová: $Za chlebfč-.

46,J.. Andrlík: >Přítěž.<47. Al.Dostál: $Ra-“
48. K. . Žákoucký: »Cestami živo
Bouška: >Pod hradbámi Vyšehřadů.c

»Bratři.< 51. Fr. J. Košťál: »Ve
spárech dravcových.« 52. Al, Dostál: »NaHlásce.«

53. K. J. Zákoucký: >Jen„výšele 54. Boh. ouška:
>Utrpením ku štěstí.« 55. ALDostál: erdík.c

je

dosti rodičů.«
ta.« 49. Boh.

»Čtyřlístek.c. I Cena jednotlivého výtisku' použe
30 „haléřů. Při větších objednávkách. veliké slevy.

Objednávky vyřizuje obratem Administrace »Dě
dictví Maličkých« v Hradci“ Králové (Adálberti
num). . .

Pro oobožnosti:|

vdoběválky!a
Nakladatelství „Tisk. družstva šv. Janá NY“

vydalo právě v těchto dnechtiskárny časovou příručku:

(Fr.Komárek:
Rozjímánísv. růžence

radostného, bolestného
a slavného v přítomné- době válečné.

Hodise pro pobožnosti společnéi soukromé.
Cena jednotlivého výtisku o 20 stranách,
v obálce obnáší 18 hal., při odběru nějméně
50 výt. po 16 hal., při odběru nejméně 100
výt. po 14 hal. Odporučujeme vřele všem.
Objednávky obratem vyřizuje „Družst.knih
kupectví, Hradec Králové.“ Adalbertinum.

Světem k Bohu. Napsal Dr. Jos. Novotný.
V důkladném spise tomto (na 470 stranách)
autor poukazuje, jak novověké vážné studium
přírodních věd vede mocně k poznání Boha
Stvořitele. Kniha probírá postupně otázky o vzniku
světa, objevy hvězdářské, nauku o vývoji naší
zeměkoule, o postupu zemských vrstev, vzniku
života na zemi. Vysvětluje velikou účelnost v říši
rostlinné a živočišné, konstatuje nepřeklenutelný
rozdíl mezi člověkem a zvířetem, odůvodňuje
důmyslně, jak podstatně se liší důše lidská od
duše zvířecí, dokazuje možnost vzkříšení lidských
těl, přesvědčuje, že všecko lidstvo pochází od
jedněch prarodičů (Adama a Evy). Podrobně
vysvětluje zprávu bible o stvoření světa a pou
kazuje, jak účelný jest její význam paedagogicko
náboženský. Uvádí doklady, jak moderní věda
potvrzuje zprávu Písma sv. o stvoření světa.
Spisovatel ke konci pojednává o poměru -vědy

čuje, nýbrž velmí účinně doplňuje jeho mezery.
Církev nestaví se na odpor vědě, nýbrž jen dob.
rodružným“ domněnkám, které každou chvíli
mění rozmarně svoji tvářnost: Obmezujetme se zde
jen-na běžné poznámky o knize obsahu přebo
hatého, kterou by měl čísti každý katolik v době,
kdy se snaží naší protivníci všemožnými vymy
šleninami uváděti prostý lid v domnění, že sku
tečná věda odporuje víře.
6 iKniha, která probírá všecky nejčastější ná
mitky proti článkům naší víry, jest psána slohem
velice přístupným, způsobem populárním. Veliká
její cena spočívá netoliko v účelu obranném,
ale i v podrobném poučení o těch zjevech zá
važných, s nimiž se setkáváme každodenně; dává
hluboce nahlédnouti do. tajů přírodních,vzdělává

rozum na základě nejnovějších výsledků přírodovědeckého studia. s

Spis tolik důležitý, který jest hlavně pro
kněze (kazatele a katechetu) nepostradatelný,
vydán ve skvostné typografické úpravě (29 tis
kových archů velké osmerky) nákladem Politického
družstva tiskového v Hradci Králové. Cena bro
žovaného výtisku K 6:--,cena výtisku ve vkusné
vazbě celoplátěné s ochranným kartonem K 8—
Objednávky vyřizuje obratem Družstevní knih
kupectví v Hradci Králové, Adalbertinum.

Světoznámý
malinský křen

letošní sklizně nejlepší jakosti zasílá v 5 kg poštovních balíčkách i ve velkém dobírkou deset

Mikulocký, vývoz malfnského křenu v Kutné
Hoře. "© Genníky franko.

"toda Zamadů,
nejstarš umělecký *"závod pásířeký.

"Veledůstoj duchovenstvu a sl.
=" úřadůmdoporučuje

se'ku provedení veškerých

„vádob kostelních,
se zlata, stříbra, bronzu a jinýchkovů v kašdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

-provedení dle hMturg.„předpisů.
„Jem »mění práce nimělecké
cemy. Veškeré opravy a znovu
zHsení provádí ee co nejpečlí

věji a se zárukou. '*
. Ceny velmi mírně. Mnohodopo

"ručení a uznání po ruce. :

Odporučujeme následující publikace vydané

„ nakladatelstvím knihovny Obnovy“v Hradci králové:

©Brodský Boh., NAŠI PŘÁTELÉ. (Přítel
žid,: přítel liberál.) Stran 100. Cena 60 h.

Brynych Ed., DUCH KATOL.OBNOVY..
Stran 722. Cena. K4.

. Brynych Ed., KŘÍŽE A KALICHY.Stran
439. Cena K 2.

Brynych Ed,.ŠTÍT VÍRY.i. vydání.

„Kohout Fr., ČESKÉ DRAHOKAMY V
KORUNĚ KRÁLOVNY NEBESKÉ. Stran 260.
Cena K 2:80.

Mimra Fr, OBRÁZKY ZE SMÍŠENÉ
OSADY. Řada I -Stran 168. Cena 86 h.

Mimra. Fr, OBRÁZKY ZE SMÍŠENÉ
OSADY. Řada II. Stran 460. Cena K 2.

Novotný Dr. Jos., ČLOVĚKBEZSVO
BODNÉ VŮLE.. 256 stran. Cena K 320.

Novotný Dr. Jos., INDEX A VĚDA.

Stran 210. Cena:5 zd.Novotný Jos., SPIRITISMUSZDO

KONALENÍM KŘESŤANSTVÍ? Stran 259. Cena
Novotný Dr. Jos., SVĚTEM K BOHU.

Stran 468. Cena K 6.
Pečínková B., ŽENY.

K 230. ,
Reyl Dr. Fr, ÚKOLY SOCIÁLNÍ POLI

TIKY. Stran 320. Cena K3..
Rey Dr. Fr, ZPRÁVA O V. VŠEOBEC.

SJEZDU"KATOTÍKŮ ČESKOSLOVAN. v Hradci
Králové r. 1909. Stran 547. Cena K 3.

ReylDr. Fr., JÁDRO KŘESŤANSKÉSO

CIOLOGIE. Stran 364. Ceně K 5.„ Řezníček Dr. Vácí, KRÁLOVĚHRA
DECKÉ VZPOMÍNKY. Stran 200. Cena K 140.

. Sahula Jiří, KARELIV.JAKO KŘESŤAN
A VLASTENEČ, Str. 488.. Cena K 3.

Sahula Jiří, ROZMARNÉPŘÍHODY řa
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V Hradci Králové, dne 24. prosince 1914.

Vánoce.

Vladimír Hradecký.

Idea mesiášská právě v této pohnuté době
slaví tiché, ale pronikavé triumfy. Kristovu
vstupu otvírají brány i ty statisíce srdcf, která
se dlouhou dobu před jeho milostí uzavírala.
Království Kristovo rozšiřuje se do šíře i do
hloubky; před Děckem narozeným v prostých
jeslích sklánějí své hlavy učenci manifestačně
znovu —-zrovna jako oni tří mudrci svatí. Jest
pozoruhbodno, že sami profesoři lipské univer
sity korporativně podali ostré ohražení proti
výroku nynějšího patriarohy Volné Myšlenky
v Německu. který se v minulých dnech neše
trně otřel o křestanský názor světový.

Doba zodpovědná vede mysl lidskou ne
odolatelně k pravdě, nutí k úvahám nejvážněj
ším; právě proto také ve chvíli takové kříží
cesty různých harlekýnů, odkazuje demagogy
do nejtěsnějších mezí. V takové zkoušce ohněm
rozpadávají se bezcenné cetky, jež prohlašovány
za skvosty, jako troud. Ale zlato zůstává. Poše
tilé rozběhy svéhlavých blouznivců pohnutá
doba zastavuje, uznávajíc, že obrovské masy
lidstva ve chvílích kritických nemají sloužiti
k pokusnému sportu rozmarných mastičkářův.

Ano -— démantová hvězda, zářící nad lo
žem Kristovým, vylévá žhavou záplavu světla
do všech končin, kde se nyní tolik zápaší. Sama
francouzská vláda, která úzkostlivě slovo »Bůh«
i ze školních čítanek vylučovala, připlížila se
nenápadně ke kříži, nalezla porozumění pro ve
řejné vyslovení jména Božího. Vždyť přece po
zoruje, že právě ti vojíni jsou nejstatečnější,
právě ti vítězí nejlépe, kteří se nejoddaněji
modlí. Všecky systémy moderní filonofie fran
couzské dohromady nedaly vojsku francouz
skému tolik mravní síly a zmužilosti, jako ně
meokému vojáku živé rozjímání o prostém
Betlemu.
7 Ovšem, někteří ani ve vážné zkoušce ne
přestávají hověti jálovému sportu. Kdo sedí za
pecí a neprošel krušnou školou života, vypůjčuje
si lýru Musy rozmarné. Na př. čteme právě
českou báseň o Mesiáších, kde se praví: »Ti,
kteří nepřišli a na něž s touhou čekalo se, na

bohy vždycky povýšení byli! .. Oh, lidské
srdce rádo pohádkám a bájím věří... Ach, není
mesiášů! Jsou jen chorá srdce lidská, — hra
světla, které nepokojně velký krystal hledá,
v němž zjásalo by duhou v žhavá kouzla sub
tropická... mesiáš nejde! —-o zeď bijí nepo
kojná čela... a kolem tma je hustá! Jím v zá
rodku je mrtvou čekajících vůle emělá, jím nej
krásnější lidszá díla předem odumřela.«

Básníku, uznáváme rádi, že hrot vašich
pesimistických slov není namířen hlavně proti
křesťanství. Dáváte hlavně výraz svému bolu
nad lidskou rozpačitostí, nad tápavými cestami
lidského ducha, které krouží do neznáma po
dlouhé a dlouhé věky. Ale nahlédněte přece do
listů historie! Že není potřebí mesiášů — a že
jich nebylo? Právě tehdy, kdy se duch lidský
domnívá, že se již již svým samostatným roz
letem vznáší k nejvyššímu horizontu, padá
k zemi s křídly popálenými. Symbolická báje
o Ikarovi, letfcím svévolně až k slunci, opakuje

"se v dějinách lidetva neustále.
Právě tehdy, kdy vysoce vyspělá kultura

Říma antického počala pohrdati myšlenkou
o Božstvu vůbec, zrodila se žhavá touha po
Mesiáši v srdcích milionů, které poznaly, jak je
současné filosofické směry uváděly ve zmatek.

Lidstvo přemoudřelé, které se na chvíli
domnívá, že zastane úlohu mesiášskou samo,
najednou klesá na kolena, a vyznávajíc malo
moc, úpěnlivě volá po Vůdci a Zákonodárci,
který se dotud nezjevil. V. revoluci francouzské
také se tvrdilo, že lid se stane sám vlastním
spasitelem. Z4 několik roků — přivolávala se
zpět milost Ježíšova.

Vystoupil Nietzsche se svým nadělověkem,
jiný filosof volal“ že spása jest v lidetvu samém,
že všeobecné uvědomění nahradí autority. A
ejhle — právě v těch davech, které s počátku
tleskaly, pojednou vroucí touha po Nadpřirozenu,
po Vůdci zcela neposkvrněném. Zástupy umdlé
vající na cestě k výšinám vzpínají ruce k nebi.

Není prý potřebí Mesiášův! Ale vždyť
zkušenost učí, že právě ty národy nejvíce se

niálním! Řekové etali se velikými vlivem Peri
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-Ročník XX.

klea, Římané autoritou věhlasných Caesarův a
spisovatelův, židé Mojžíšem, Frankové Karlem
Velikým atd. Kde nebylo Mesiášův, kde národ
se neseskupil poddaně kolem jedné vynikající
autority, tam začalo třeštění, neplodné hádky,
»samostatné« přemety. Takový národ pak se
stal kořistí jiných. Černoši, Indiáni a jiní mimo
evropští kmenové, kteří se nesdružili pevně
kolem vynikajícíchautorit, byli a jsou materiálem,
z nichž těží jen národové jiní.

A za našich časů? vNení potřebí autorit,
nechť každý určuje svůj osud svobodně«, ozývá
se v šíleném závodě. A jaká výslednice? »Nej
samostatnější« mysliteté u vědomí své malomoci
Mupí se kolem autorit nových (často rázu po

[ chybného), podkuřují jim jako modláři, každou
planou frázi jejich opakují jako slova prorocká;
tito občané (prý volně myslící) pronásledují jako
rouhače muže, který si dovoluje něco proti je
jich modle kriticky namítati.

Ano — lidská slabost, mdloba všech po
zemských vzmachů poznává se i mezi národy
nejosvícenějšími. jakmile uhodí doba těžké
zkoušky. Kdo ruce vzpíná k Mesiáši, jest proti
protestujícímu autonomistovi o to výše, že si
upřímně přiznává pravdu, že nezkaluje pře
mrštěným sebevědomím vlastní jasný zrak.

Zahřměla děla po prvé, vojíni i nejvzdě
lanější zapomněli rázem na různé systémy mo
derní filosofie. Když houkla děla po druhé, pře
mýšleli o nové, opravdu praktické posile. A při
třetím dutém úderu kovových jícnů všecko kle
kalo před Kristem, vajín vedle vojína modlil se
růženec. Udeným i prostým vojínům stala se
společnou jediná idea. Tužba po Mesiáši změ
nila se v přesvědčení. že již tu Spasitel jest a
že za vřavy válečné žádná sila morální ani fy
sická neposkytne tak mocnou podporu, jako Be
ránek, který přišel snímat hříchy světa, který
tříiny nalomené nedolomí a knotu kouřícího
neuhasí.

Hlavy napěchované obrovskou zásobou
vědy moderní teprve v praktické obtížné zkouš
ce se propracovaly svým zkumem k tomu sta
novisku, na kterém stojí dávno prosté staré ženy.

Vítej, Spasiteli, který slavíš nové zrození
v ardcich do nedávna chladných! Vítej, Králi
duší! Tvůj jas rozptyluje mlhy dloholetých před
sudkův, Tvá krása rozhořela se v plápol oslňu
jící! Ti, kteří nemají pohodlnějšího lože, než
jaké jsi měl v Betlemě, přicházejí za skromný
mi pastýři, aby se hluboce pokořili před Mesi
ášem všech Mesiášů, před Králem všech, kteří
k dobru lidstva kdykoli a v kterémkoli národě
pracovali.

Každý, kdo chce národu svému vynikají
cím způsobem prospěti, kdo se snaží vybaviti
Jid svůj z nesnází, u Tebe v přední řadě učiti
se musí. Tvá přesvatá nauka tvoří žulové, neo
ohvějné charaktery, Tvůj život učí účelné obě
tavosti, jsi Cesta, Pravda a Život. Proto klaníme
se v prachu před Tvým tak chudým ložem
betlemským.

Stáhni £ Angličana frak a najdeš pod ním kra
mářskou káidut Tato slova Dickensova charak
terisují případně povahu, byť ne jednotlivého čle
na, tož jisiě celku národa anglického. Zchytralost,
Istivost a vypočítavost byly to. které učinily. ten
to nazod námořní velmocí prvního řádu a které
Inu umožnily, že z celého světa těží ročně jenom
na úrocích přes tří a pul miliardy korun. Nelze po
příti oĎšem, že i všechny říše evropské pevniny
přičiňovaly se, aby Anglie dostoupila této své mo
ci, neboť dálo se to napořád takřka jejich stálými
sváry, které nejednou dovedla Anglie mezi ně ro
zesíti jen za tím účelem, aby z nich v pravé chvíli
mohla dokonale těžiti. | tam, kde ocitla se sama v
zápase, dovedla vždy náležitě šetřiti své krve a
svého majetku, tím ochotněji obětujíc krev a jmě
ní cizí, jež si svým diplomatickým lišáctvím uměla
dostatečně opatřiti. Příkladem uvésti lze jenom
století sedmnácté, kdy Turecka užívala proti střed
ní Evropě, Pruska 'proti Fráncii atd. Nebylo tak



fka evropské říše,které by byla ke svým sobec
kým cílům kramářským nepoužila a nezneužila.

Už tehdy, když se pod

vládou rodu Habsburského tvořilo,cítití Ek prstyvlád anglických, které tomu horlivě — byť tajně
překážely. A nepřestaly anglické pikle ani tehdy,
když Rakousko již z chaosu zápasů vyšlo jako ce
Jistvá, jednolitá říše, jako středoevropský stát.

Kdyžv
Anglie na straně stísněné křesťanské říše Rakou
ské, ale na straně Osmanů. Doznali totiž státníci
angličtí, že zřítí-li se novostavba středoevropské
ho tohoto soustátí, ochromí se veškerá střední
Evropa a že všechen obchod a průmysl pozvolna
se vyvíjející na hranici východu se uchýlí se svý
mi kapitály do Anglie. Když však soustátí Rakou
ské setřáslo nebezpečí turecké a princ Eužen po
čaj svými vítěznými voji klestiti dráhu Rakousku
k přirozenému jeho východisku na Balkán, napjala
diplomacie anglická všecky síly, aby to zvrátila.

Z kru

tých bojů na Rýně vzešla zkáza krajů Falckých,: za to však

svoboda a rozpjetí Anglie.
Ve válce odědictví španělské (1702—13)sta

věla se Anglie zdánlivě na stranu Rakouska, než
to bylo jenom potud, pokud nebylo dosaženo toho,
čeho si vlastně přála: zničení jí nepřátelského loď
stva, dobytí Novofundlandska a zmocnění se Gi
braltaru. Pak rázem změnila svůj názor a předstí
rajíc Rakousku lačnost po územích, vstoupila na
stranu nepřátel.

Za Karla VI. postavila se Anglie hrozivě proti
Rakousku, když v Ostende, tehdy ještě pod žezlo
dynastie Habsburské patřícím, založena byla »vý
chodoindická společnost«. Cítila se tu dotknuta na
nejchoulostivějším místě svém — na kramářském
mněšcia proto nepřestala hroziti a intrikovati, až
společnost tato byla zrušena. Zkušenost Rakouska
v Anglii za století osmnáctého charakterisuje je
den z historiků slovy: >KarlaVÍ. stál styk s Anglií
celou říší španělskou a království obojí Sicilie.

R. 1805 pojal Napoleon myšlenku zvrátiti
panství Anglie. V této tísni hledali politikové an
gličtí přátelství Rakouska

ač by bývalo političtější vystoupiti, až Francou
zové budou státi na půdě anglické, nebo až bu
dou zahnáni Anglií do moře. Příliš brzké odho
dlání Rakouska k rázným krokům zachránilo sice
Anglii,

Ochotu svou

zaplatilo totiž ztrátou Benátek a části svého po
břeží. »Vděční« Angličané za ochotnou ©pomoc
proti Napoleonovi podali krátce potom pomocnou
ruku rebelům a intervenovali ve prospěch spoje
ných Sardinců a Francouzů.

A tak »přízeň< Anglie k Rakousku jde stále
touž cestou krve, zrady, lsti a podvodu. Zvláště
nepřátelskou se osvědčila Anglie k naší říši ve
věcech Balkánských. Rok 1908 a 1909 jest toho
velmi čerstvým dokladem. Anexe Bosny a Ber“
cegoviny zvířila hněv Anglie v netušené míře,
neboť jí záleží na tom, aby každá silnější moc od
straněna byla od břehu -moře Středozemního, kte
rým vede cesta k východu a ke kolébce anglic
kého blahobytu — k Indii. Štvanice v Bělehradě
a Cařihradě proti Vídni nastrojené byly dílem
zděšených pletichářů anglických, kteří v listech
svých nepřestávali bouřiti. Pětiměsíční boykot na
zboží rakouské, jenž ve střediscích obchodů na
východě propukl, byl opět: jenom dílem Anglie.
Pod vlivem anglickým povstal balkánský svaz S
hrotem proti Rakousku namířeným, jehož znovu
zcelení nepřestává Anglie sliby i hrozbami vymá
hati. Jednou snahou vedena, byla a jest Anglie v
posledních letech, Rakousko národohospodářsky,
kulturně i politicky vytlačiti z východu. Fantas
tické myšlenky Srbska o »odtržení« Bosny od
Rakouska nalezly v Anglii podpory a politikové
angličtí podpírali je důvody stejně smělými jako
nicotnými, pranic neohlížejíce se na zcela bez
právně prováděnou anexi Cypru a Egypta.

A nespokojila se Anglie ' agitací zahraniční
proti Rakousku, nýbrž zaslepena heslem:

nešetřila. penězi, sliby
i úsměvy, aby rozpoutala i agitaci vnitřní. Vždyť
i zločin sarajevský nalezl v Anglii obhájče...

Stojí-li dnes Rakousko ve zbrani proti Anglii,
má k tomu důvody — a vážné důvody. Rakousko
ovšem samo boj ten nevyvolalo, ale kdyžvyvolán
byl, pak vyhnouti se mu, bylo by bývalo zapo
menouti minulosti, která však zapomenuta býti
nemůže, protože jest příliš bolestná a ještě pří
liš čerstvě krvácí. V zájmu nejvlastnějším vede
Rakousko tento zápas gigantický, na 'jehož vý
sledku jest existence říše i nás všech Anglií vždy
a stále ohrožována. —Frk—

Průběh války.
Bojiště vý Následník trůnu arcivévoda

Karel František Josef navštívil va dnech 17.—19.
t. m Bukovinu, aby si prohlédl tarnní vojsko, pře
svědčil se o válečných škodách těžce navštívené
zemi způsobených a aby lidu přinesl útěchu a po
moc. — Ruský útočný plán rozmetán. Naše kar
patská armáda vytlačila Rusy z Karpat až za čá
ru Zakliczyn-Krosno, západohaličská armáda vy
tlačila Rusy z čáry Vělička-Dobčice, porazila je u
Limanové a žene je po obou stranách Dunajce ňa
severovýchod. Na levém břehu jsou již Rusové
zahnáni, na pravém břehu pronikli naši až do Tu
chova. Německé vojsko pak ve dvoudenní bitvě
donutilo Rusy po obou stranách Visly západně od
Varšavy a na Bzuře k ústupu. Ruský ústup stal
se všeobecným, a přemyšlská posádka výpady z
pevnosti zaměstnala ruskou obléhací armádu tak,
že nemohla část její býti poslána ustupujícím hlav
ním silám na pomoc. Vítězné armády hned zahá
jily pronásledování nepřítele, který ústup svých
hlavních sil houževnatě hájil zejména v Haliči, ne
boť poznal, že rychlé pronikání našich vojsk v
Haliči mělo by za následek, že by ruská armáda
byla ohrožena z boku i týlu. Nato zprávy obou
štábů oznamují, že se Rusové na celé čáře odhod
lali k tuhému odporu. Naše boje na pravém břehu
Dunajce trvají a z toho se dovozuje, že se Rusové
v Haliči postavili k novému boji Š%ealikými silami.
Německá zpráva oznamuje, že ustupující nepřítel
učinil pokus hájiti se v nových, již dříve připrave
ných posicích na Ravce, která pramení u Ravy a
severovýchodně od Loviče vtéká do Bzury, a na
Nidě, která teče od západu Lyse Gory na jih a

ruský pokus odpovědělo rakousko-německé voj
sko ihned všeobecným útokem. Má tedy nová bi
tevní fronta ruská podobu pravého úhlu. — V Kar
patech v údolí Latorice byly 19. t. m. zahnány ne
přátelské předvoje; severovýchodně od Lutkov
ského průsmyku rozvíjejí se větší boje. Zemplin
ský kcimitát jest od nepřítele vyklizen. — Velko
vévodkyně Luisa dostala od císaře Viléma tento
telegram: »Hindenburg právě oznamuje, že ruská
armáda v. rozhořčených bojích je před naší fron
tou na ústupu a je námi na celé"linii pronásledo
vána. Jak viditelně stál Pán při našem hrdinném
vojsku! Jedině Jemu budiž čestl«

Bojiště západní. Hlavní stan německý ze dne
20. t. m. oznamuje, že 19. prosince zastavit ne
přítel své bezvýsledné útoky u Nieportu a,Bix
schoote. Útoky v krajině La Bassée, které byly
prováděny jak Francouzy tak Angličany, byly od
raženy za velikých ztrát nepřítelových. Menší po
kroky učinili Němci u Notre-Dame de Lorette a v
Argonnách. — Do I. prosince byly ztráty spojen
ců na Yseře tyto: Belgičanů 60.000, Angličanů 80
tisíc, Francouzů 75 tisíc, dohromady 215 tisíc
mrtvých, gfněných a zajatých. — Mezi Riche
bourg L'Avoué a průplavem dAire a la Bassée
podniklo vojsko německé útok na postavení An
gličanů a Indu a zahnali je z jeho postavení. Úto
ky francouzské v kraji Souain-Massiges a severo
východně od Verdunu úplně ztroskotaly.

Na moři. V námořní bitvě u Falklandských o
strovů dle anglických a francouzských zpráv utr
pělo i anglické loďstvo značné ztráty; anglické
lodi byly poškozeny a na čas učiněny neschopny
služby. Z německého loďstva v bitvě této unikl
křižník: >Dresden< a křižuje ve východních vo
dách. -- Anglie honosf se sice svou námořní pře
vahou a přece nedovedla zabrániti útoku loďstva
německého na východní pobřeží anglické 17. pro
since. Německé křižníky při přiblížení se k po
břeží byly sice napadeny anglickými torpédobor
ci, ale bezvýsledně; jeden torpédoborec potopen,
druhý těžce poškozen unikl. Zatím z německých
křižníků byly umlčeny pobřežní baterie v Hartle
pdolu; v městě nastalo několik výbuchů. V Sear
borough byla rozstřílena na pobřeží strážnice a
zničen vodovod. Ve Whitby byla zničena hlídko
vá a Signálová stanice. V Anglii trnou nyní hrů
zou...

| Před pěti věky.
Nalezen konečně muž, který spor Husův s

církví probírá právnicky, sociálně, nábožensky a
historicky do nejpodrobnějších detailů. I při pro
blémech rázu na pohled velice podružného roz
víjí celý složitý aparát svých vědomostí a zkumů
k dobytí jádra. .

Dru Sedlákovi náleží zásluha, že veřejnosti
předložil a důmyshě ocenil dokumenty protiv
níků Husových, kteří se s mistrem znali osobně.
Jsou-li adresovány výtky učených českých od
borníků většinou přímo Husovi, jistě lze souditi,
že se zde jedná o prameny pro českou historii ve
lice vážné. Nyní konečně má česká veřejnost
vděčnou příležitost čísti četné hlasy obou spor
ných stran a vážně všecko stovnávati.

Dr. Sedlák také řádku za řádkou, slovo za
slovem stopoval odvislost spisů Husových na Vik
lefovi. Práce to zajisté při obrovském materiálu
úmorná, zdlouhavá. Ale takto konečně definitivně
opodstatněny a valně rozmnoženy důkazy, jak

služebně bral Hus za Viklefem. Nyní se tedy
VL,že nejdůležitější a nejobsáhlejší Husova díla če
ská jsou z větší částí překladem prací Viklefových.
] tam, kde se Hus poněkud v rozdělení nebo vě
tách od Viklefa různí, čteme většinou již myšlen
ky vyslovené od jiných. .

V posledním čase bystrozrak Sedlákův zvlášt
ní píli věnoval koncilu kostnickému a vynesl na
světlo překvapující zjevy. +

Když bylo od sněmu Husovi předloženo 45
zavržených článků Viklefových, valnou většinou
je písemně zamítl. Zamítal docela i takové nauky,
které ve svých pracích zřejmě opsal z Viklefa.
O menšině předložených článků vyslovoval se ne
určitě, nebo hleděl jejich smysl vykládati tak, aby
své soudce poněkud získal. Hus také prohlásil a

hájiti, nýbrž přijati poučení od každého a podro
biti se rozhodnutí sněmovnímu.

Velice překvapující odpovědi na články Vik
lefovy způsobily veliké překvapení netoliko ko
misi, ale zvláště Husovým přátelům apak žalobci
Štěnánu Pálčovi. V samé Praze byl nad tím po
plach. Vždyť přece Hus často ohmivě před velkým
množstvím Viklefa hájil, nazýval kacíři ty, kteří
se proti Viklefovým bludům ozývali. Vyjadřoval
se, že by chtěl býti tam, kde jest duše Viklefova.
Nebylo jim známo, že by byl Hus někdy zřejmě
vytkl Viklefův blud pro výstrahu: Stoupenci Hu
sovi byli zkrátka přesvědčeni, že ve Viklefových
spisech viděli pravdu Boží, od níž se nikdo ne
smí dáti ničím odvrátiti. Byli přesvědčení, že Hus
spěchá do Kostnice nauku Viklefovu hájit.

Proto také sám pan Chlum sdělil, že jsou
tím přátelé Husovi zarmouceni a plni obav, aby
se z bázně před odsouzením Hus nepodrobil sně
mu úplně. Chlum prosil pro Boha apro spásu Hu
sovu, aby neustupoval od pravdy (totiž Viklefo
vy) z nějakého strachu před ztrátou ubohého ži
vota pozemského.

Hus se vyslovil před koncilem k úžasu všech
Čěchů, kteří jeho spisy a promluvy znali: »Co
mě viníte Viklefem? Co mi do něho? Však jest
Viklef nebyl Čech, aniť jest otec můj, ale bylť jest
Angliš; protoť, psal-liť jest bludy, nechť zaň An
glišové odpovídají.« Zde byla rada Husova
zcela zbytečná. Angličané odpověděli za Viklefa
důkladně tím, že jeho bludy ze své říše rychle
vyhostili. Za to však za Viklefa měl nyní roz
hodně povinnost odpovídati služebný opisovač a
neunavný propagátor jeho spisů v Čechách. Toto
náhlé zamítání Viklefa rozčarovalo i nejbližší
přátele Husovy.

Ale pak zcela po pořádku došlo i na články
vybrané ze spisů Husových. Velice vážným ža
lobcem byl Štěpán Páleč, který zífal Husovo pů
sobení i jehu literární činnost zevrubně. Páleč vy
psal z traktátu Husova 34 nebezpečných článků
správně, jak lze se do dnes přesvědčiti srovná
ním spisu Husova. Ale Hus odvážil se tvrditi, že
ty články jeho protivníci »falešně vypsali«; také
přítel Husův Mladenovic opakuje, že články Pá
leč »falešně a nepoctivě vyňal«. Dr. Sediák pra
ví: »Články Pálčovy nejsou vyňaty lživě, nýbrž
pravdivě! Hus to v odpovědích částečně sám přiz
nává.« To dokazuje dr. Sedlák i srovnáním citátů
a dokládá: >O lživém vymyšlení článků nemůže
tedy býti ani řeči. A jistě právem dlužno se diviti
smělosti, s jakou Hus za těmito 34 články píše:
>... některé člověk nepřítel smyslil.«

I dalšími slovy otvírá dr. Sedlák nové, pře
kvapující obzory v otázce husovské. Právě nyní
jest nad světlo jasněji dokázáno, že spor Husův
v Kostnici nebyl o mravouku, ale výhradně o dog
matiku. Kdyby byla chtěla církev odsouditi Husa
pro reformaci, pak by byla musila předem opřikro
čiti k upálení proslulých reformátorů, kteří na Hu
sa žalovali. Pak by býval Gerson, Zabarella, Ště
pán Páleč a jiní uzřeli hořící hranici dříve než Hus.

Po pilném prostudování všech známých okol
ností uvážlivý znalec jen církev pochválí, že po
stavila se mocně proti takovým fantastickým ná
zorům věroučným, které otřásaly základy kře
sťanské nauky a jež byly schopny uvésti největší
zmatek i do práva občanského. Mělo-li osobní
právo vůbec něco platiti, církev byla nucena ma
nifestačně vytknouti, odkud hrozí vážné nebez
pečenství.

Jistě studié Sedlákovy u všech lidí dobré
vůle (kteréhokoliv vyznání) mocně budou půso
biti na shodu smýšlení v otázce husovské.

Politický přehled.
Zadostiučinění Rusínům. Na valné hromadě

marmarošského komitátu prohlásil wrchní župan,
že rusínskému duchovenstvu, jehož vlastenectví
bylo zlomyslně uváděno v pochybnost, nutno dáti
zadostiučinění na skvělou rehabilitaci, jaké se mu
dostalo vojenskými i občanskými úřady. Rovněž
jest mi zadostiučiněním,že vlastenectví rusínské
ho lidu nelze nic vytýkati, leč poklesky několika
málo sešlých individuí, '

Schůzka králů švédského Gustava, dánského
Christiána a norského Haakona konala se minulý
pátek 1 sobotu ve švédském městě Malmě.Král
švédský zdůraznil tu svornou vůli severních říší



ev.

lečnáprácetěcáíéříšíra ochranujichspolečných
zájmů. Jednání mezi králi a jejich miněstry zahra
ničních záležitostí: netotiko upevnílo dosavadní
vzájemný dobrý poměr těchto tří státk, nýbrž

ních otázkách, které tou neb onou stranou byly
k úvaze předloženy. .

V Egyptě byl jménován princ Hussein nástup
cem dosavadního 4 Angličanům nepowolného khe
diva a bude míti titul sultána; je strýcem dosavad
ního khediva. Anglie přisvojila si takto protektorát
madEgyptem| /

+. Kulturně jiskry.
$Stá ročnice zrození proslulého katofického

publicisty. Jméno Václava Štulce vrylo se v pa
mět. národa dojmem tak nesmazatelným jako
Sušilovo. Štulc narodil se 20. prosince 1814 na
Kladně. Na kněze byl vysvěcen r. 1839 v Praze,
stal se kaplanem v Kvílicích, od r. 1843 byl du
chovním správcem slepců pod Bruskgu a r. 1846
v ústavě chorých u sv. Kateřiny. R. 1848 súčast
nil se způsobem vynikajícím při Slovanském sjez
du, kdy byl prostředníkem mezi sekcí českou a
polskou. Téhož roku se Stal katechetou akad.
gymnasia, r. 1860 jmenován kanovníkem a roku
1870 proboštem na Vyšehradě, kdež vystavěl
dům proboštský a přikročil k opravě kapitulního
chrámu. Jako vlastenec osvědčený byl r. 1883
zvolen za poslance sněmu zemského.

Literární činnost Štulcova jest velice rozsáh
lá. Poněvadž začaly se vysoko zvedati vlny proti
katolického boje, zahájil Štulc obranu r. 1847 vy
dávánín: »>Blahověsta«. A že tento list opravdu
vyplnil mezeru velice citelnou, uznával sám Hlav
líček, který nový časopis vítal (v »České Včele«),
>jako časopis vůbec, ale zvláště jako časopis cír
kevní... Pokud dle vydané ukázky souditi mů
žeme, bude obsah rozmanitý a tak uspořádaný,
jak si jen žádati možná.« Ve věcech národních
a kulturních kráčel Štulc svorně s Havlíčkem až
do toho roku; psal docela i do Havlíčkových »>Ná
rodních Novin<. Ovšem vydávání »Epištok Kutno
horských« bylo příčinou, že se Štulc s Havlíčkem
rozešel. Štulc pracoval horlivě i v umělecké Be
sedě a ve Svatoboru, ano první léta i v »Národ
nich Listech«.

| Když se seznámil s polským knížetem Jiřím
Lubomirským, počal se zabývati velice horlivě
literaturou polskou, jejíž přední hvězdy ovšem zá
řily charakterem rozhodně katolickým. Pěstoval
čilý styk i s jinými zahraničními pracovníky ka
tolickými, jako se Strossmayerem, slovinským
Einspielerem, s Francouzem hr. Montalembertem,
s Rusem Martynovem atd.

Koler1 >Blahověsta« dovedí Štulc shromážditi
přední katolické pracovníky, jako: Pravdu, Su
šíTa, bratry Jirečky, Douchu, Mat. Procházku atd.
Ve vzrušených letech 1848—49vydáván od Štulce
politický časopis »Občan< k hájení zájmů národ
nich. Ovšem literární podniky narážely úa balva
nové překážky tehdejších poměrů, ale Štulc ani
v dobách nejsvízelnějších na mysli neklesal. Roku
1861 počal vydávati dvakrát týdně politický ča
sopis »Pozor«, který vycházel z počátku dvakrá
te týdně, ale brzy vzrostl na denník. Spolupra
covníky byli i V. V. Tomek, VS Vlček, dr. J. Bílý
a jiní vynikající předáci čeští. Ve chvílích, kdy
pro Svou veřejnou Činnost mnoho zkusil, praco

ské« a >Dumách českých«. Svými pracemi o apo
štolech slovanských dal podnět k jubilejnímu ru
chu cyrillomethodějskémur. 1863.Rovněž hlavně
Jeho přičiněním došlo k nádherné stavbě chrámu

>Čecha: bylo dilem Váčtava Štulče, který usadil
do redakce Kuldu. R. 1860 pomohl uvésti v ži

15 let.
Obrovská jest Štulcova práce překladatelská

a literárně-historická; v podporování a povzbu
zování různých českých spisovatelů vyvinul V.
Štulc tak velikou eněrgii, jako žádný součásník.

čích a zvláště o otevření českých dívčích škol
klášterních. Byl opravdu duchem geniálním a tak
mnohostranným, že si vynutil velikou ďctu'i u
svých protivníků. Proslulý“ přobošt zemřel roku
1887. Slavná zůstane jeho památka v Márodě pro
všeckyČasy. C „

Ukončení sporu Švlhova s »Národními LI
sty«. V příčině porotního rozsudků pražského jed
náno dne I7. t. m. o zmateční stížnosti podané
drem Boučkemu kasačníhosoudu. Zmatečnístíž

otázku, -bytoJi. správno, že soud nepřipustil svě
dectví těch, "kteří nebyli zbavení mičelivosti.
Obhájce žalovaného redaktora dra Hellera, dř. Al.
Rašín podrobně dokazoval bezdůvodnost zmatéč
ní stížnosti věcnými právnickými námitkami. Pro
hlásil, že ani jediný z uvedených důvodů nebyl
způsobilý jakýmkoliv způsobem ohroziti důkaz
pravdy. Soud:po poradě stížnost Švihovu za
mítl. Takovým způsobem jest konečně aféra Švi
hova smetena zesoudní scenerie nadobro. Obě
sporné strany do krajnosti vyčerpaly všecky práv
ní zbraně, tak že výslednice jest opřena o zkou
mání nejpečlivější.

Nejnovějšívýklad Zjevení svatého Jana

Vznešená, grandiósní bo Doědočkala sepojrůznějších výkladů. Sektářům bylavítaným před.
mětem k spřádání chmurných proroctví; sym
bolické věty bludaří vysvětlovali tendenčně tak.
aby byly výklady vhodnou propagandou jejich
soparátních snah. Fanatikové čas od času celé
statisíce křesťanstva uváděli v thorečný zmatek
předpovídáním blízkého příští soudného dne na
základě Apokalypse. Zkrátka žádná část Písma
není svou historií tak pádným dokumentem, že
bible potřebuje stále živé autority vysvětlující
jako Apokalypse.

Církev opravdu v dobách davového třeštění
starala se o uklidnění duchů co nejhorlivěji.
stolec papežský dovedl vždy pozvednouti vý
stražný hlas v pravý čas, kdy blouznivci začínali
řáditi. Posud církev dovoluje velikou svobodu
u výkladu méně erozumitelných a symbolických
vět Apokalypse. A tak nyní pojednou se vyno
filo vysvětlení velice zajímavé. — V časopisu
»Katholik« Fr. Steffen praví, že listy psané sedmi
křesťanským obcím nejsou proroctvím, nýbrž
líčením skutečných poměrův, a to v těch obcích
samých, nikoli v církvi vůbec, třebaže závěrečné
nauky a hrozby jsou prorocké. Ty zajisté vzta
hovaly se přímo jenom na příslušné obce, po
všechně ovšem na všechny a na každou, jež
by se byla podobně provinila. Ve třech prv
ních hlavách Apokalypse prorocký ráz tedy u
stupuje do pozadí. »Andělé« obcí jsou jedno
duše biskupové.

Filesotie podle zásad sv. Tomáše Akvin
ského. Veleduch, jakým byl sv. Tomáš, pro
dlením dlouhých časů nestárne; naopak právě
nyní, kdy přední filosofové moderní sami při
znávají bankrot nejnovějších rozběhů filosofie

„kých, roste mohutná postava Tomášova do výše
gigantické. Slovo »scholastika« bylo do nedávna
u lidí, kteří vůbec spisů Tomášových neznali,
známkou zkostnatění. —Nyní však sami, ne
katoličtí učenci (na př. Sombart) vzdávají veli
kou chválu těm úsudkům středověkých schola
stiků, jež dlouhý čas vůbec byly pomíjeny
mlčením. Ano —- právě teď, kdy se scholastika
studuje opravdově, seznává se; že tato filosofie
není pouze pro ty, kteří hloubají rádi o Nad
přirozenu anebo pro milovníky logických hří
ček. Razí si cestu poznání, že scholastika veli
kého Tomáše a jeho předních žáků jest i bo

sociální a politické potřeby národů všech věkův.
Jest věru významno, že přední pracovníci. v o
tázkách národohospodářských „nyní se přizná
vají, jaké vzácné myšlenky v tom směru nalezli
v soholastice. Nejvíce poučení ze scholastiky ov
všem mohou čerpati theologové.

Proto vítáme vřele druhé rozmnožené vy
dání knihy dra Josefa Pospíšila »Filosofie podle

„zásad av. Tomáše Akvinského. Díl prvý. For
mální a materiální logika, nočtika a všeobeoná
metafysika či ontologie«. Veliká kniha (729 stran)
vydána tiskem a: nákladem papežské. kniktis
kárny Benediktinů rajhradských v Brně. Cena
11 korun.

byl pilně čten netoliko od kněžstva, ale i ode
všech těch, kteří se filosofií obírají. Kdo chce
porozuměti řádně duší. středověku, kdo chce
stopovati vývoj filosofické vědy, nesmíse. vy
hnouti důkladnémuseznání hlavních myšlenek.
'sv. Tomáše, který lásku k filosofii tak velikole
pým způsobem povzbudil. Kéž přítomná kniha

:dosáhne plně. účelu, k. jakému byla psána! 
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NároGohospodářská hlídka.
- Maximální ceny bramborů. Dle.ministerské“

ho nařízen: pohybují se maximální ceny ve velko

obchoděv, podnose >kormaních.plonutezi 9a 12K za metrický cent brámborů * jidlu'a mezi
6 a 7K ža metrický vent "břamborů.grčených pro

průmryšta ke krmení.Pro Čechý činí ceny bram
borů kjftllu 9 K a ceny bramborů ké krmení 6 K
ža metrický cent. Maximální ceny v maloobchodě
budou stanoveny hlávním zemským politickým
úřadem se zřetelem na maximální ceny, určené
pro velkoobchod. Nařízení to netýká se bramborů
odebíraných zcelní ciziny. Nařízení nabývá plat
nosti 23. t. m. ,

Cukerní sklizeň r. 1914. Produkce v Rakou
sko-Uhersku odhaduje se na 1,619.000 tun protí
685.344 tunám loni. Z toho připadá na Čechy
722.700 (701.634), na Moravu 447.400 (466.639), na
Uhry a Bosnu 448.900.(517.170) tun. Z ostatních
zemí Německo | 2,564.000 (2,717.940),-—Švédsko
153.900 (136.769), Nizozemí 295.000 (229.257) tun.
Celková sklizen odhaduje se nyní vyjma Rusko,
Francii, Belgii, Srbsko a Anglii, na 5,143.350 tun
proti 5,450.625 tunám loni.

Cukerní monopol v Norsku. Vláda hodlá v
lednu podati návrh na zavedení státního monopolu
na cukr. a

Opatření k zvelebení dobytkářství. Nynější
situace způsobuje, Že v neznámě dosud míře rusi
se. používati domácího dobytka k účelům zásobo
vacím. Aby těmto požadavkům bylo lze vyhověti,
aby však chov dobytka byl při tom ušetřen po
škození, upozorňuje ministerstvo orby hlavní kor
porace zemědělské na opatření, na nichž v zá
imu dobytkářství, především záleží, pokud jde. ©
jednotný postup. Zejména bylo důrazně varováno
před neracionelní spotřebou hovězího dobytka a
poukázáno na nebezpečí, tkvící v často pozoro
vaném přeplňování trhů, které jest tím povážli
vější, prodává-li se množství mladého dobytka.
Především dlužno usilovati o zachování chovné
ho dcbytka, tudížcenných býků, krav a telat z
nich pocházejíčich. Po této stránce bylo zejméma.
poukázáno též na to, že značná část velkých ze
mědělských a zemědělsko-průmyslových závodů
se nabídla zakoupiti a vykrmiti větší počet mla
dého dobytka. Ministerstvo orby jest ochotno tuto
akci všemožně podporovati. Vojenským rekvisi
cím jatečného dobytkamá se rozhodně přesně a
zevrubně vyhověti. Dále bylo poukázáno na chov
vepřů, který má právě nyní velký význam pro
zásobení. Aby krmivo bylo dostatečnou měrou
pohotově, bylo doporučeno krmivem šetříti a ra
cionelně hospodařiti až do příštího roku. Celkem.
bude třeba pečovati © hromadnou produkci do
bytka, při čemž chov pracovního a pěstění čisto
krevného dobytka ustupuje více do pozadí.

Velká sprcha na spekulanty. Byla na několik
dní omezena civilní doprava na severní dráze
Krakov--Vídeň. Haličtí spekulanti, kteří předtím
skoupili v Ostravě obrovské zásoby másla, va
jec a jiných požívatin, zavinili, že ceny těch věcí
stouply v místě o 30 procent. Ale omezení dopra
vy dopadle na zištné spekulanty jako veliká rána.
Již byly připraveny bedny k expedici... Proto
začali spekulanti překotně sháněti po Ostravě
kupce, ale máslo nikdo za žádnou cenu nekupo
val. protože při prodlení se již objevily známky
kazit. A tak pyramidy beden, nacpaných máslem,
staly se neužitečnými proto, že se spekulanti pře
počítali. Dobře, že se takovým lidem za nynější
těžké doby šlape více na paty.

Z činnosti »Sdružení katol. zemědělců v král.
Českém«, V dobách, jež lidu ukládají takové oběti,
ale jež věrně císaři a vlasti oddaný katolický lid
český co nejochotněji nese, musilo »Sdružení ka
tolických zemědělců«, jakožto povolaný zástupce
katolického venkovského lidu, přiložiti ruče k
práci v jeho prospěch. Ponechávajíce 'si zprávy o
krocích učiněných na dobu pozdější, dnes přiná

druhé zvýšení cen za obilí rekvíťováné. V přvním
podání na c. k. ministerstvo války, zeměbrany a
orby se praví: »Věrný lid královštví Českého
nadšeně poslechl volání nejvyššího Velitele a ode

šel na vyzvání do boje, A právě tak i při kona
ných právě odvodech doplňovacích jest ochoten
ke krajním obětem ve službách císaře a krále a
vlasti. Avšak vyskyťují se případy, kdy do zbra
ně voláníjsouroJnícia Živnostníci,kteřísamoje
diní zbyli k vedení svých živností, nemajíce leč
buď stářím žlomené otce či jer mátky nebo ieň“
ženu S dětmi, nebo jen nedospělé bratřy a sestry,
Za, takových "poměrů jest obava. že bý mněžství
živností rolnických najisto zašlo. A nětýěba dp
kazovati, že by to se stanoviska národoř8spodař.
ského bylo: zájiím státu a hlavně budotičtch,ro:
stoucích jeho. potřeb nentdálo na ujmu, 'kč ýby Sstělv.
střední, jeden z pilířír státní budovy, Živnotterský a zemědělský, měl býti osfáben“ Proto žádá
se o nařízení, aby tam, Kde bude zjištěHa: že "v

Všeobecná
o .“ „o 0.Vklady4- m

ih : —- 0 ex V u

Živnostenské
osobní 
zálohové(4 .

Palackého třída čp..

„lady 4%,| "a
každém inožství I 6do

1

ih,
sa)



sám jediný, jakožto nepostrádatelný byl ponechán
ve svémcivilním postavení.« — Druhé zakročení
dovolává se rozdílu. cen, nařízením rekvisičním
stanovených a cen, jež nyní skutečné na trzích či
burse nemálo stouply, čímž rolníkům, kteří mu
sili odvésti za cen mnohem nižších, vzešla ujma
ažádá zvýšení cen obilí rekvirovaného na roveň

líme svým přátelům, jakmile dojde.

EL
ZÁLOŽNA

v Hradci Králové,
Janské náměstí č. 163. =
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Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohodya vyplácejíse z těchto vkladů 0b

nosy bez obmezení moratoria.
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Omyly. historických badatelů. Dr. Sedlák v I.
čísle II. ročníku svých >Studií n praví, že
latinský list Husuv Pražanum (Dc.č. 17.) není
originálem, nýbrž překladem z originálu českého,
psaného vybroušenou češtinou. Sedlák uvádí dů
vody zcela přesvědčující, třebaže sám Palacký
se domníval. že latinský text byl původní! — Náš
badatel poukazuje také na omyly velice osudné,
do nichž upadla Viklefova společnost, která zkou
mavši i v Praze, bez dlouhého rozmyslu přijala
jako spisv Viklefovy — traktáty českých autoriv.
Školské pražské kvestie neopatrně zařazeny do
seznam spisu Viklefových. — Dr. Flajšhans (v
Musejníku z r. 1905) uvedl chybně mezi theology
pražskými kolem r. 1400 august'niana Jindřicha de
Virgine Maria. Omyl vznikl chybným čtením ti
tulu jedné knihy, pocházející od Frimara, který
ovšem v Praze působil. Spis augustiniána Frimara
»Praeceptorium sloužil Husovi za předlohu k je
ho +Expositu decalogi« (výklad desatera). Hus
totiž reopisoval pouze z Viklefa.

Když r. 1903 Flajšhans vydal onu Exposici,
zahrnul Husa jako autora velikou chválou. Prý
Husův traktát »nepřiřazuje se k ostatním, tak
hojným (a tak málo zajímavým) traktátům theo
logickým toho věku, nýbrž vysoko nad ně vyni
ká i svým obsahem... osoba Husova zrcadlí se
podnes v těch neúhledných řádkách hranaté frak
tury... skoro třetina textu zaznívá nám tu jako
akkord pclozapomenutý, tu jako melodie ještě v
nás žijízi -- vždyť tušili jsme při prvním čtení
těchto slor ono silné péro velikého Čecha, lví
dráp, ještě pevně ty rozpadávající se listy kodexu
olomouckého. Písaři nám nepovídají nic nového —
nemohl to býti nikdo jiný nežli Hus.« — A Flajš
hans nevěděl, že sype vlastně květy básnické
slávy na — hlavu německého augustiniána, který
zemřel již r. 1354, tedy dříve, než se Hus narodil.
Dr. Sedlák-svým podrobným srovnáním vylil tuto
sprchu na ohnivou chvalořeč: »Jak patrno z. po

nictví Husova velmi málo... trojdílné rozčlenění

převzato z Jindřicha z Frimařu, většinou doslov
ně, někde poněkud volněji... Samostatné ceny v
Husově činnosti literární nemá.«

Jestliže nutno tolik opravovati i skutečné pra
covniky v otázce husovské, jakých oprav by te
prve zasloužily různé na rychlo slepené brožurky
anebo plamenné řeči k chvále Husově!

-Proti dani z hlouposti vystoupil rázně Berlín.
Právě nyní různé věštkyně a kartářky vydělá
valy na poplašených lidech pověrečných báječné
sumy. Vojenské velitelství a policie zakázaly tedy

vání prorokyň. Jasnovidcům, kartářkám atd. vý
nosné řemeslo zastaveno přísnými zákazy. Zcela

tých natropí tolik rozčilení, nezdůvodněné zoufa
losti a jiných nesnází, že by to sotva dokázali zá
keřníci přepadající v lesích. Koho taková proro
kyně do svých rukou jednou dostane, s tím si po
hrává jako s hypnotisovanou bytostí. Osvícená Pa
říž však veliký soumrak mozků trpí dále. Četá
hejna věštkyň vydělávají tam miliony,

Zbožná oddasost proslelého bůsaíka. Právě v

význam slov francouzského poety fr. Coppéea,
který upřímně vyložil,jak. se stal ze syna ztrace
ného synem nalezeným. Coppée napsal: >Patřil
jsem dlouho k počtu pochybovačných a teprve ne

j

ní výchovu křesťana. Díky tomu poznal jsem ono
blaho. víry, jež ozařuje má poslední léta.Člověku
bez vlřy je v. stáří hrozně smutno. Nevěřící jde ke
hrobu 5 nízce sklopenou hlavou a hledí se štes
kem, jak se kolem něho sype k zemi suché listí.
Velice se mýlí nevěřící, myslice, že víra seslabuje
energii; ve mně vzkříšená víra probudila vlasten
ce. Náboženství, nechať proti němunepřátelé sebe
více brojí, nezapovídá milovati vlast. Pro mire
kousok země, kde jsem se narodil, je spojen nerož
lučné s představou staré zvonice v našem městeč
ku. Tvrdím, že náboženství zvětšuje mravní sílu
a schopnost k obětem. Líbaje kříž, podobal jsem
se námořníku, jenž při bouří a nebezpečí křečovitě
obejímá stožár. — Je-li třeba, vzdám se všeho:
přátelství, společenských styku, ba i samotného
Života. AŽ posud nevěděl jsem, že ve mně dřímá
taková síla sebeobětavosti. V bouřných dobách
dneška nalézáme největší útěchu v chrámu Páně,
v době, kdy v něm skoro nikoho není. A co křivd
a co zlých slov vychrlili na mě nepřátelé moji!
Ale já nechci jejich pokoření; v srdci svém dle pří
kladu Páně jsertj jim již odpustil, ó Pane! Víra v
Tebe činí mě necitelným vůči všem urážkám.«

Zrovna tak prostá matka (sv. Monika) svým
důstojným, zbožným životem a vroucími domlu
vami obrátila srdce velikého filosofa a řečníka —
Augustina, který se stal svatým biskupem a horli
vým katolickým spisovatelem. '

Léčení laráře Knelppa znovu se chválí. Co tu
bylo různých úsměchů od těch lidí, kteří buď ne
dovedli vyléčiti vůbec anebo předpisovali pro
středky, nad jichž účinkem sami krčili rameny!

Farář Kneipp, který odporučoval přirozené
léčení vodou a rostlinami snadno po ruce jsoucími,
platil v kruzích povýšenců za >mastičkáře«. Jen
to nedovedli kritikové vysvětliti, „proč eKneipp
rychle uzdravil stokrát víc pacientů než celá sku
pina některých pyšných kritiků. »Kneipp uzdra
vuje přímo zázračně — tak rychle a dokonale«
zněly hlasy po celém světě. | Výslednici práce
Kneippovy ani největší jeho protivníci podceniti
nemohli — a přece k němu do učení nešli.

Ale nyní »Národní Listy« (z 15. listopadu) při
nesly velice poučný článek městského fysika praž

že by byl za doby válečné nedostatek léčiv. Pak
píše dr. Procházka doslovně:

>A k tomu ještě několik slov, jež již dávno
mám na jazyku. Léčiva v Rakousku se posud ne
vyráběla... Staré, dobré léky — hlavně z říše
rostlinné — upadají v zapomenutí; lékárníci po
vinni json udržovati v zásobě spoustu šuplíků,
plných výborných rostlin léčivých, drog i mine
ralií; jsou pečlivě školeni, přísně zkoušení, aby
dovedli připraviti složitá léčiva dle předpisu; pro
vádí se nad nimi přísný dozor. A všeho toho po
mralu není zapotřebí.« V cizině »učiní se z rostlin
extrakty, z léčiv »speciality«, zařadí se ohromná
reklama —-a z lékárníka stává se pouhý obchod
ník se specialitami. Publikum dalo se svésti —
zamotané, podivné jméno exotické speciality sta
čí, aby se věřilo v zázračný účinek; a platí se de
sateronásobná suma za přípravek, jenž obsahuje
právě tolik léčivých součástí, jako prosté thé.
Dnes už málo se píše nálev digitalis — máme di
gitalen; nepíše se brom — ale bromidia; kdo by
napsal chloralhydrat, jest staromodní; máme plno
desetkrát dražších specialit s učenými jmény. Lí
pové thé, heřmánek, máta. divizna, komonice, le
vandule, bezinky, šalvěj, přeslička a mnoho jiných
—. všecko výborné léky: ale nepoužívá jich obe
censtvo, ani jich nepředpisují lékaři. Ale stačí, aby
někdo kterýkoliv z těchto léků dal do appartní
lahvičky, opatřil exotickým názvem, obalil křikla
vou reklamou a deseťkrát, ba stokrát předražil:
ihned se na nový prostředek přísahá, přijde do

pak zmizel a tvořil balast v mrtvých skladištích
lékáren. Dnes. nikdo už neporadí sesláblému 'po
nemoci pacientu, aby jedl luštěniny, poněvadž ob
sahují hojně železa, fosforu a lecithinu: ale hrách
rozemletý na prášek platí se pod různými názvy
jako »sílicí«, »výživná« moučka stonásobně. Na
stane-li nouze o speciality, o všelijaké —iny a
—eny a nové... vynálezy, není 'to žádná ztráta,
ani pro medicinu a věda, ani pro publikum. Na
opak, zabrání se zbytečnému plýtvání národním
jměním a vydávání peněz do ciziny za léky, jež
rostou u nás doma po skatáoh; lukách“ a lesích.
Vraťme se ke starému předpisovánijfrostlinných
léčiv — a nebude-žádné noitze o léčiva řeči; obe
censtvo bude míti léčiva spolehlivá, domácí vý
roby a za dešítinu ceny.« !

Zprávy organisrační
+-spolkové

Z-Wšesto 600; vaášlv-opelku v Čáslavi- Srmětnou

rolník -p. Václav Vebr, opustil nás, zahynuv smrtí jak
neobyčejtou tak strašívon — uškrcením a umačkáním

uhlí z restaurace »Restdky« v městských sadech a na
plsčité srázpběemstě přiražen byl náhle sjíždějícím novo

a povozem rozmačkán. Hrozné neštěstí toto vzbudilo
po celém městě vzrušení. neboť p Vebr vážen byl jake
tádný, pocuVý atozšsíný můž ve'všech-krizich. Účásť
tato projevila 'sé téké při jehopohřbu,-který konal se
za vělkého účastenství občatístva. Ke hrobů doprovodil
tělesnou schránku jeho kromě našeho spěřku i spolek
Čáslavan, jehož byl také mrohaletým funkcionářem. U
hrobu' zmínil se o zesnulém riškolika upřímňými a tkli

vými slóvy vdp. A. Dostál, Čívaje mu vysvědčení do
konaléhoobčanaa dokonaléhokatolíka:Budiž"v Pánu

jeho vždycky v paměti nejlepší.

-| Vánoční dar raněným vojinům, siroikům a neza
městrátémůu katolickému děldictvu zaslali dále na Zem
ský svaz katol. Orla v Iradci Králové: Děk. úřad v
HřadciKrálové 16 K, nelihenavaná'(sbírkah). z České
ho Brodu 14.10 K, dp. Smola Štěpánovice 2 K, farní úřad
Mlíkosrby 5'K,'dá. Svátek Křečhořt0 K, J. E. kníže
kardinál bar. sv. L. Škrbenský, arcibiskup 50 K. L.
Mann Opočno 2 K, konvent Nové Město n.. M. 2 K, Od
bočka Dobruška 10 K, Odbočka Úpice“Ž K, F: Havlík
Bohosudov 12 K, vdp. F. Šittler Praha 3 K, katol. tov.
Jindřichův Hradec 3 K, Odbočka tamtéž 2 K, vdp. Se'
kera Hradec Králové 3 K, vdp. Letošník Polička 20 K,
dp. Kovář tamtéž 2 K, dp. Makes Radnice 50 K, katol.
mládež Kostelec n. O. 5 K, J. Hejcmann Slezské Před
městí 2 K. -—' Prosíme uctivě, račtež všude provésti
sbírku na vánoční svátky jak v kostelích, tak i v do
mácnostech a ve spolcích. Vděčné »Zaplať Bůh!« bu
diž vám odměnou. Veškeré dárky přijímá Zemský svaz
katol. Orla v Hradci Králové.

Do Studence n Horek. Prostřednictvím farního úřa
du ve Studenci u Horek odevzdán byl nám obnos 63.88
kor. jako vánoční dar pro naše statečné vojíny. Všem
šlechetným dárcům jménem našich vojáků srdečný dík
a upřímné »Zaplať Pán Bůh!« '

IN DIVINO OFFICIO
RECITANDO

ve formátě brevířů 18", nové vydání Pu
stetovo. — Cena K 1—, poštou K 1410.

Již na skladě.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

Církevní věstník.
Sv. Otec nařídil biskupům, aby se postarali o du-.

chovní útěchu zajatcám. Dne 21. t. m. praví dekret kon
gregace pra mimořádné církevní záležitosti: ©Papež,
který má živ“ podíl na strastech nešťastných a velmi
četných válečných zajatců, iakož i na starostech čet
ných rodin. které úplně postrádají zpráv o svých přís-.
lušnicich 4 který přeje si každému ziednati možnou po
moc a úlevu prostředky, které jsou mu k disposici, uči
nil na zprávu tajemníka svaté kongregace pro mimo
řádné církevní záležitosti monsignora Eugenia Pacalli
ho následující opatření, při čemž spoléhá na to, že epis
kopát a duchovenstvo provede na jedné straně. jeho
opatření velkodušným a zevrubným způsobem a že
světské vlády budou na druhé straně ochotny propůjčiti
tomuto dílu lidskosti a milosrdenství. vydatnou a účin
nou součinnost: biskupové diecésí, vekterých se nalé
zají zajatci. označí co nejdříve podle potřeby jednoho
nebo více kněží, kteří jsou dostatečně mocní dotyčné
řeči a jestliže by takových kněží neměli ve sw dšecésí,
vyžádají si je od jimých biskupů, kteři pospěšf si. aby
je dali k disposici. Tito kněží budou s veškerou. horli-.
vosti pečovati o duchovní a též o materiekf blaho vá
lečných zejatců. snažíce se zjednatí jim všemi mož
nými prostředky úlevu, jim přispívati a Jim pomáhati
v různých a často bolestných strastech, v nichž se
ochli. Tito kněží mají se zejména informovati, zdali vá
leční zajatci. svěření iejich péči, psali svým rodinám
nebo zdali zaslali vůbec zprávu o sobě a nestalo- se
tak, mají je přiměti, aby tak ihned učinili, aspoň jedno
duchou dopisnicí. Kdyby váleční zajatci následkem ne

vědomosti nebo nemocinebo z některého jiného důvo
du nebyli s to, aby psali svým rodinám, mají učitřti
tak kněží sami jménem válečných zajatců a mají ze
jména, pokud možno, o to pečovatl a se postarati, aby
dopisy došly na místo svého určení.

Datší příspěvky na Červený kříž a spolky pomocae
zaslaty biskepské konsistoři: -Z vikariátu kutnohor
ského duchovní správy: Kutná Hora: sbírku kostelní
20.90 K. sblrka v klášterním chrámu Uršulinek 30 K,
duchovenstvo 70 K, Bykáň 24.62 K, Cirkvice 22.24 K,
Červ. Janovice 25 K, Orunta 10 K, Košice 4 K, Krchle

boř 10 K,Sedlec: sbírka ve far. chrámu Páně 29.94 K,
ve filláf. v Malíně 17.25 K, duchovénstvo 30 K, Tře
bonín 53.25 K, Záboř 41.64 K, Sudějov 10 K, úhrnem
42275 K: — Z čásavskétkí“ vikariátu cučHibvní správk
ve Vliínrově 28.67 K. — Z náchodského vikariátu dů
choval správy: v Hronově 30 K, v Hořičkách 23 K,
celkem 52 K. — Part úřatty““České“ Petrovite "38 K.
Sv. Kříž 6.55 K. děkanský úřad v Novém Městě n. M.

20 K, katol. spolek lidový v Rokytnici 35 K. vdp. Jok.



„celence náš nejdůstojnější vrchní pastýl zaslátt ráčil
vdp.Msgru Dru Mořici Píchovi, kahovníku a pledse
"dovi spalkn českoslovanských poutníkůdo 'Lurd, vzác
ný přípís následujícího znění:
účast moji ma. letošní- pouti do Lurď velmi mne potěšíi.
Přijímánu jel. ač nepatrné služby mé dávno byly pře
hojně 'odniěněny duchovní radostí a milostí, již jsem
dožnal na: posvátných oněch místech. Chovám to vroucí
přání,abj záslužné snaly spolku o pouti dařily -se zá
přímlvy Blahosl. Panny i v budoucnu a sám ovšem
ochoten jsem přičiniti k tomu, seč budu. Na vědomí
dávám, .že. jsem. v uznání „.zásluh.vdp. dr. Aloise. Ko

Jíske o potí letošní a vzácných služeb, jež se svými
dpp. bratřími českému jménu v Lurdech již prokázal,
imenoval biskupským čestným —kopsistorním | radou.
Dáno v Hradci Králové, dne 10. prosimce 1914. — Ra

"dostná:tato zvěst. 0- "vyznamenání. neunavného', dych.
vůdce českých poutí zajisté mile potěší všechny pout
níky lurdské, kteří se přésvědčili o obětavosti a ne
zřštností dř. AL-Kolíska 4 feho pp. brátěi

Z furdského spolku. fak již oznámeno, koná se pod
protektorátení Jeho Emitrencenejdý. Kardinála Lvá ze
Skrbenských v pondělí dne 28. prosince 1914 o 7. hod.
večer ve velkém sále prážské Měšťanské Besedy. (Vla
dislavova. ulice): koncert. ve „prospěch milodarů vojí

nům v poji. Při taitito' konceftu, jenž“ vykázuje čísla
předních našich umělců a umělkyň, bude ochotně před
nášeti vdp. dr. Alois Kolísek, konsistorní radá a pro
fěsor:reálky v Hodontně0 Matiánské píshi slo
venské Zveme co nejvřelějívšechny lurdské pout
níky a členy lůrdského spolku k účasti co nejhojnější.
Koncert "poctí vzácnou návštěvou J. Em. nejdp. kardi
nál. J. Mil. nejdp. prelát Method Zavoral a m. j. vzne
ených hednostářů. O dobročinný tento koncert jeví se

veliký zájem. takže zdardest zajištěn.

Sochy, oltářeaj.
provádí absol. c. k. odborné školy

-a c. k. umělecko-průmyslové škely
Jan Dušek v Chrudimi.

Zprávy
místní a z kraje.

»Jestlčky« v klášteře ct. sester D. N. D. Mezi těmi,
kteří snaží sc zmírmiti svízele trpících a to zvláště těch.
kteří mnohdy daleko od domovů svých dlí ve zdejších

nemocnicích. jsou nepopíratelně i horlivé ctih. sestry
zdejšího pensionátu cís. a král. Františka Josefa, Jimi k

tomu účelu uspořádáno bylo nedělní a pondělní před
stavení Zelinkova »Narození Páně«; čistý výnos je vě
nován raněným vojínům. A představení sé vydařila.

závodily zdatně, aby úkolům: daným obratně dostály.
A provedl: 1 všecky velmi zdařile. ač některá místa
skýtají dosti obtíží a zvláště malým capartům. jaké tam
vystupovaiy. Píli ovšem tomu bylo věrovati nemalou
i chovankami i cr. sestrami. Ale Bůh bude štědrým svou
milostí za to. Vždyť konáno to všecko z lásky k trpí
cím. Jen ten klavír byl trochu zastrčen! Snad by bý
valo dépe postaviti jej před jeviště, © Účastenství byo

ků 1250, koláčů 1800, limonád 156, doutníků 2300, cíga

bledu možno -zajisté nejlépe vystihnouti výsledek. in

možim nabýti přesvědčení, že jest sledován co nejusi

toho - zapotřebí. -Vážené veřejnosti se vzdáváe znovu
srdečný dík za veškerou podporu a žádá se, aby i na

ších závadk skromnému a tichému vstupu. Svou obrat

slání. byl-li na pravém místě darován.
Obmezení použití mouky pšeničné a žitné pro vý

robu chleba. Dle -nařízení ministerstva obchoduz 31.
října 2914 č. 301 ř. z. smí býti při Živnostenské výrobě
chleba použito nejvýše 70 procent mouky pšeničné
nebo žitné, kdežto ostatek musí býti nahražen moukou
ječnou, kukuřtčnou, bramborovou, nebo bramborovou
kaší. Na-výrobu t. zv. bílého pečiva se obmezení toto
nevztahuje. Chléb připravený ze směsí mouky brambo
rové nebo s přimísením bramborové kaše musí býti
přiměřeně označen. Živnostenskou je každá taková vý
roba, která se děje za účelem prodeje. Též v obchodech

Návod, jak se vyrábí válečnýchléb. Aby tuto dobu
drahoty ve všem všudy spořit se dalo a vše požívatel
né v hospodářství dostatečně zužitkováno bylo, navrhu
je se následující výroba válečného chleba: K výrobě
třeba jest poloviny žitné mouky (50 procent), asi tře
dny ječné mouky (30 proc.) a pětiny brambor (20 proc.).
Nejprve uvaří (lépe udusí) se brambory, oloupou a roz
strouhají. Mouka Žitná a ječná se smísí a prosype sítem.
Potom promíchajíse rozstrouhané brambory asi třeti
nou téta moučné směsi, přidá se potřebné množství
vlažné vody a přimíchá se kvásek a tak připraví se
stejnoměrně promísené, lehké těsto. Těsto pak budiž po
-necháno po 12 hodin na teplém místě, aby kvasilo.
Zbylá mouka se osoli, okmínuje a zapracuje do těsta, jež
se pak dá další 2 hodiny kynouti. Potom upraví se tě
sto do obvyklého tvaru a peče se. Tento chléb vyniká
levnosti, jest déle čerstvý a nevysýchá tak brzy jako
žitný chléb. *

Nedovolené užívání značky »Červeného kříže«. Bylo
sem oznámeno, že více firem pořizuje a do obchodu při
vádí předměty, jež opatřeny jsou znamením Červeného |
křiže. Takový postup odporuje však ustanovením $ 1.
zákona ze dne 23. srpna 19t2 č. 184 ř. z., dle nichž jšou
pouze korporace tam uvedené oprávněny užívati znač
ky Červ. kříže na bílém poli a slov »Červený kříž. nebo
»Ženevský kříž.. Vedle $ 2. citovaného zákona nesmí
se užívati Ženevské značky (Čerevný kříž na bílém
poli) ani tehdy. činí-li. se tak sice se změnami, avšak
přese takovýnr způsobem. že se tím vyvolává dojem
Ženevské značky. S poukazem na dotyčný článek v č.
10. úředního listu str. 72 se obecenstvo varuje a zdů
razňuje, že každý. kdož by jednal proti výše zmíněnému
zákonu, vysazuje se trestním následkům v $ 2. cit. zá
kona zmíněným.

. Své čtenáře upozorňujeme na dnešní insert Králo

biskup dr. Jos. Doubrava, p. místodrž. rada Smutný,
p. gen. vikář dr. Soukup, p. kanovník Hlavsa, pp. říd.
Mich! a Vaňura atd. | výtěžek byl pěkný. Zap'ať Pán
Bákí

Došavada: výsledek sbírek na válečné účele pořá
daných: |. Ve prospěch Červeného kříže věnováno: I.
Zemskému spolku Červeného kříže v Praze 2348 K
50 bh, 2. Dámskému spolku Červeného kříže v Hradci
Králové 4664 K 97 h, 3. Pánskému spolku Červeného

8f h.-— I. Na podporu rodin povolaných vojínů věno
váno: 1. S místním omezením (pro okres) 138 K Dé h.

59 h. — III. Na podporu pozůstalých po padlých vojl
nech věnováno: 1. S místním omezením 878 K 39 h, Z
bez místního omezení 2108 K 28 h. úhrnem 2986 K 67 h.
— IV. Bez udání účele věnováno 3483 K 67h. — V. Vý
těžek květinového dne pořádaného dne 4. října 1914
obnášel celkem 1814 K 96 h, z čehož polovina případla
okres. váleč. pomoc. úřadovně v Hradci Králové k po
užití ve prospěch nezaměstnaných. — Vi. Pro vánoční
nadílku vojínů v poli, uspořádanou péčí dam Červeného
kříže, vybráno: 1. Pro okres Královéhradecký 380 K, 2.
Ústředně v Praze 238 K, úhrnem 618 K. — Mimo to da
rováno v naturáliích hojně čokolády, cigaret a různých
potřeb, kteréžto předměty byly zaslány vojínům zdejší
posádky v poli se nacházejícím. z části pak použity bu
dou při nadfice nemocným vojínům v Hradci Králové
se nalézajícím — VII. Za kokardy a jiné předměty, vy
dané válečnou úřadovnou ve Vídni, strženo celkem 1000
K. — Z činnosti místních odborů Červeného kříže v
HřaktsíKrálové dlirádů' v.podštatě uvésti toto: Peněz
ziskanýth' z milodárů i kmenového jmění použito bylo
k zařízení a udržování nemocnice v zámečnické škole.
Dodůno bylo na prádle: Košt 2300, spodítů 2200,kapes-“

alk 1200, ponožek 1400, ručníků 800, bačkor 586, lékař.

polštářů 237, břišních pásů 378. Potravin, vína, Hkérů

atd. pomžito bylo z části na: nádraži při„občerstvení ne
mmotných!z částí ve všech“ va vydtěsb“ do

našim příznivcům bude jistě známo. za -jakých podmí
nek byla založena. Tak jako jsme ji při ustavení dopo
roučeli, činíme dnes opětně, poukazujíce na výlučný
její ráz i žádáme své čtenáře, aby se na ni s důvěrou
obrátili.

O výkazech. jež mají podati zaměstnavatelé tke při
pravě ukládání daně z příjmu ma rok 1915, poučuje ú
řední vyhláška takto: Dle ustanovení $ 201. zákona ze

sobních má každí, kdo v královstvích a zemích na
říšské radě zastoupených jest zavázán vypláceti v 8
167. citovaného zákona vytčené platy roční, obnos 1600
K pro jednu osobu převyšující, oznámiti bernímu úřadu
vyměřovacímu příjemce takových platů, uveda jméno,
bydliště a zaměstnání jejich, pak výši a druh- platů.
Na základě tohoto ustanovení vyzývají se osoby, k vy

zané, aby příslušná oznámení podaty nejdéle v době
oď 1. do 31. ledna 1915 u vyměřovacích úřadě 1. instance

se nachází obydlí osoby k oznámení zavázané resp.-do

-——

vzorci (E/2) vyhotoviti dlužno, budiž uďán obnos, kte
rého vyplacené stálé | proměnlivé platy skutežně'v ro
ce 1914 dosáhly. Potřebný počet tohoto vzorce může
býti stranami u příslušných c. k. berních správ. okr.
hejtmanství, berních úřadů neb u obecních úřadů vy
zvednut. Dle článku II. zákona ze dne 23. ledna 1914 ř.

oznámení na rok 1915 k provedení neskončených posud
výměr ani k zavedení dodatečných výměr nebo trest

před 1. lednem 1915. Kdo však vědomě s úmyslem, aby

zamičí, nebo povinného oznámení vůbec nepodá, může
býti pokutován dle $$'248. a 241. odst. 1. a 2.. po pří
padě dle $$ 243. č. 6. a 244. odst. 1. a 2. zákona o da

ních osobňích neféř 2a rok 1915, ale po přípědě i za rok

těž uvedené výhbdy ve příčině svých vlastalch veřejných dávek.

Vlosfál'se neznámý mářiteldlouhých přsít: v nóci

bitě okávýnu býlo' vítanou příležitostík odetraňětt"dát

zvedl bez předložené kvitance.

Sath.. Sychravé a deštivé počasí v minulých dnech
Nadnormální teplota probouzela. na

něktorých keřích poupata listů a docela | květů. Včera
ráno pršelo. a.e brzy padal hustě vlhký soth, který
místy již neroztál.

V .Čermilově konalo se dne 6., 7. a 8. (prosince sv.
triduuuw, při kterém v krásných 'promluvách o. prozře

o sv. růženc; a o Marii Panně promlouval vld. missio>
nář P. Řehoř z Hradce Králové. Ačkoliv počasí neby'o
příznivé, účast byla veliká. Hlavně o rarmí mši svaté
na svátek mariánský téměř všichni přítomní přistou
pili ke stol Páně, věnujíce sv. přijímání za vojíny na
poli válečném. Při pohledu tom mimoděk myšlenky za
létly v první doby křesťanské, kdy. všichni křesťané
s knězem přijímali denně. Kéž by krásný ten zjev se
opakoval aspoň o každé neděli a ve svátek!

Předměřice n. Lab. Zdejší obecní zastupitelstvo v:
schůzi své dne 8. listopadu konané usneslo se věno
vati slečné učitelce za bezplatné vyučování měsíční od
měnu 50 K'se zpětnou platností od počátku školního
roku. majíc na mysli vznešené heslo: »Vše pro dítě!«

Pomněnka na hrob šlechetného kněze Duška. »Mládí
jest nejjemnější klaviaturou života. Ruka vychovatele.
která se jejích strun dotkla s láskou, vyloudila u ní
tóny, které chvějí se ozvukem lásky a něžných citů až
do pozdního věku, nikdy neztrácejíce na své síle a sdě
lujíce se jiným. jako zářivá perla nejšťastnějších vzpo

mínek.- Tak vzletnými slovy pozdravoval před šesti

|
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četná srdce kněží-žáků přispěchala do Vys. Mýta, aby
se potěšila se svým knězem-učitelem, Matějem Duškem.

. Slov těch vzpomínali jsme po více než šesti letech
ve čtvrtek. dne 17. prosince, kdy podvelebnými klen
bami krásné svatyně vysokomýtské stáli jsme u rakve
milovaného baťušky. Před šesti lety stál sám u oltáře

Páně a hluboce dojat, s pláčem, v němž chvěla se ra
dost a útěcha, s více než třiceti svýini žáky-kněžími
odříkával modlitby stupňové — a nyní vys. důst, p.
blsk. farář Jos. Bekera za asistence téměř třiceti kněží
přinášci obět mše svalé za šlechetnou duši jeho.
Tělesná schránka drahého zesnulého byla v den po
hřba ráne vys. důst. p. děkanem Jos. Šmejkalem v
domě smutku vykropena a uložena uprostřed zeleného

háje a plenoucích svící v presbytéři chrámu sv. Vav
řínce. v němž zvěčnělý po tolik Jet obět mše sv. při
nášel. Deputace privil. sboru místních ostrostřeců a

studující C. k. gymnasia stáli u rakve čestnou. stráž.
Sbor profesorský. který sůčastnil se pohřbu se slov. p.
řediteleri dr. Pražákem v čele, položil na prostou ra
kev krásný věnec s věnováním. Vřelou vzpomínku po
hrozní věnoval v Pánu zesnulému v chrámu Páně
vděčný jehi. žák dp. Fr. Čečetka. farář v Přelouči.
Procítěnými slovy vystihl jeho zásluhy o mládež stu
dující. jeho lásku k ní, jeho zbožnost vroucí, jeho ryzí
víru a zápal pro učení církve svaté; nezamlčel ani jeho
vadu. pro kterou však právě nejvíce od žáků všech.byl
milován: jeho veliké dobroty. Vzpomněl vděčně i nej
většího součinitele na výchově m.ádeže studující na
mladém ústavě vysokomýtiském, nezapomenutehého
řiditele Václava Hospodky, i ostatních členů sboru, kteří
katechetu Duška na věčnost předešli. Veškeré posv.
obřady vykonal vdp. vikář Bekera, farář v Řepníkách.
Z důst. duchovenstva súčastnili se pohřbu z Vysokého
Mýta vdpp.: Jos. Šmejkal, děkan, Jan Sokol a Jos. Ko
nárovský. katecheta, Jan Mašek, os. děkan a bisk..no
tář. Jos. Tůma, em. bisk. vikář a kons. rada, J. Wolf, c.

k. polní kurát; z Litomyšle: Vinc. Blažek, c. k. gymn.

zám. kaplan: z Cerekvice: Vojt. Balcar, farář, Ant. Vo
bojda.kaplán: dále: Jan. Kohel, kaplan v Chocni, dr.
Jindř. Dušek, farář v Knífově, Jos. Bečička, farář v
Radhošti, Jos. Fillpi, farář v. Kórbru, Jan Beneš, kaplan
v Chrastf, Ant. Zlámal, kaplan v Hor. Jelení, Rob. Vala,
kaplan v Č. Třebové, Ant. Mikan, kaplan v Brandýse

fariř v Přelouči, dr. Huráň Jos., bisk. kohs. sekretář

bohoslovci Zemah Jos., Koppe J., Andrie Jos., Aron Ka
rel a Vclanský Fr. Pohřbu súčastnili se zástupcové
všech místních úřadů a škol, jichž Zactvo tvořilo na
náměstí děkanského chrámu Páněa před školami špa
Ir. Zvláštní vděčné zmínky zasluhují slov. pp. místo
držitelský rada Šl. z Česaných astarosta města cís. ra
da Michálek. Vděčně vzpomínáme též krásných zpěvů
studujících c. k. gymnasia. jimiž za řízení p. ředitele

Pínu zesnulý těchto krásných zpěvů. bylť sám výbor

mladých letech zvláště písně jihočeské, jež pak tak
rád a nádšeně — jmenovitě o primicích svých žáků a
v kruhu přátel sí zazpíval. Nad hrobem zvěčnělého od

srdečnýími vylíčit nejprve poměr katechety Duška ke
sboru profesorskému; právem nazvat ho úsměvem sbo
rovny, neboť s ním vcházel do sborovny, maje pro
každého za každé okolnosti slovo přátelské, vlídné a
srdečné. Zůrmontiti nikdy nikoho nedovedl, tím méně ©
proti někámňů, ať byl toho čř. otolo smýllení, nepřá
telsky býti zaujat. Próto také celým stítrem Vy). mmi
lován a ctěn. Vystihí i poměr zvěčněléhó k-žákům, jimž
byl 'otcovským: rádcem; zastátiem a: přítelem. A proto
plně zasloužil si jejich vděčnosti, kterou mu vždycky
všichni osvědčovali, jmenovitě ti, kdož věnovali se
stavu duchovnířiu,jak dokázaliprávě o památnémsjez

č



do roka 1908.-Za tuto tklivos vzpomínku,budou.,p. pro
fesoru Vaňornému jistě. všichni žáci katechety. Duška
upřímně vděční. | Hlubokým díkem jsou povinováni, |
slov. p. řediteli dru „Pražákovi, který se slav. sborem

prolesorským a, s váp, děkanem s láskou a pletou péči
měl o důstojné vypravení pohřbu v Pánu zemulého,
Bohužel, stávající poměry zabránily tisícům ctitelů p.
katechetových osobně osvědčiti mu svou. úctu, lásku
a vděčnost na cestě ke hrobu; přemnozí učinili tak pb
semně projevem účasti jak ředitelství c. k. gymnasia,
tak děkanskému úřadu. Zvláště tklivá byla vzpomínka
Jeho Mitosti nejdp. biskupa Českobudějovického Ant.
Hůlky, -—-Nejstarší kolegové ze sboru profesorského
a žáci-krěží-spolubratří spustili tělesnou schránku dra
Irého zesnulého do prostičkého rovu poblíže hlavního
hřbitovního kříže. Šlechetné srdce profesora Duška do
tepalo. ale v srdcích tisíců žije jeho památka; dobré
jeho oko, jež tak často zarosilo se na dobro jeho žáků,
uhaslo. ale tisíceré oko zarosllo se slzou vděčnosti;
jeho upřímná, výmluvná ústa se odmyičela, ale tisicerá
ústa, jež z jeho rtů slyšela naučení víry svaté, zachví
vají se žehnáním. jeho památce a tichou modlitbou:
Bůh odplatiž mu láskou svojí vše, čím láska jeho pro
zařovala mládí našeho života. R. i. p.

Něm. Rybná. Farní úřad zaslal válečné pomocné
kanceláři do Vys. Mýta 61 polštářů s povlaky, které
s milou ochotou darovaly ženy a dívky z farnosti ras
něným vojínům v nemocnicích vysokomýtských. SE c.

projevilo dík šlechetným dárkyním. Ve sbírce se po
kračuje a výsledek opět se oznámí. Jména všech dár
kyň zapsána budou v knihu pamětní.

Ze života našich vojímů v záložní nemocnici Červe
mého kříže v Laži. V krásné krajmě vysokomýtské v
městě Luži, v budově »Českých feriálních osad« uby
továno jest přes 100 churavých a raněných vojínů ra
kouské armády. K osvěžení slouží jim tu jednak vzor
ná knihovna, půjčená spolkem pro »České feriální osa
dy< o několika stech svazcích, jednak laskavostí re
dakcí denních listů zasílané noviny, z nichž vojínové
dychtivě dovídají se o postupu válečných událostt. V
těchto dmech zahájeny byly za účelem ušlechtilého po
bavení divadelní hry na domácím jevišti feriálních osad,
kterýžto spolek s bezpříkladnou ochotou propůjčil ce
lou nádhernou budovu s veškerým inventářem humá

16. prosince (jež k všeobecné žádosti opakováno býti
muselo opět v den příští) sehráno bylo ochotníky z
řad vojínů-rekonvalescentů historické | drama JUDra

vojíny, tak na hosty, rekrutující se ze členů kuratoria
zdejší nemoonice a z řad vzácných dobrodinců téže,
učinilo mocný dojem. Nutno konstatovatl, že s ochotou
příkladnou příslušné kostýmy zapůjčila známá firma

představení zcela zdarma.
Blížící se svátky vánoční oslaveny budou v budo

vě »Feriálních osad« v Luži dojemným způsobem. U
stolu štědrovečerního po rozdání drobných dárků, jež
darovány jsou lidumilnými českými ženami a dívkami
z Luže a okolí, přednesou vojínové vánoční písně své
domeviny. A tak v štědrý den rozezvučí se zdi budovy
»Českých feriálních osad«, zjejíž vížky nyní vzduchem
vlaje prapor Červeného kříže, českými, německými,
polskými, rusínskými, rumunskými, maďarskými a slo
váčkými písněmi a koledami vánočními, a tak snad
aspoň na okamžik v tento dům lidského milosrdenství

pestré , amnohejazyčné směsici zavála prudká vlna našich dnů. „Zdejší Jesní správa laskavým prostřed
nictvím pana "lesníhoPtáka přislíbila k štědrému ve
čeruvánoční stromky, Štědrý večer strávený pod. po-,

jiště hluboko do vzpa nínek našich vojínů.
Hudba chrámová v

provedeny, budau v „děkanském chrámyPáně v Hoři
cích vánoční mše pro 4 hl. smíš. a varhany od Cainera

mše. »Hodie Christus natus este od'Palestriny (16. st.).
, „ČáslavValná hromada, spolku pro, pod

konána, byla za předsednictví u, k. ředitele gymna
sia RAMAAloise Pokorného dne 8. prosince 1914 ve

g č“ústavu. Ve zprávách jednotlivých funkcioná

po bylo,žespolek.vyhovovalzplnav,„min

ponájd,
doby„nelze se canii(divit, Viboru výsloveno, bylo také
uzn Šinnosttu im, že byli“ všichni Jeho členové

á „jgdnomyslně,"zvolení. Na místo zemřelého člena

vášní prof. Vítka „zvolen vdp. „děkan AL Dostál. —nařízení,

ntjšs VRÁRAsU. třeba, při vydávání vya, „BÓd,eurinciací "ředních,

zapovídající
napká "rada jistě 'chvályhodný výnos.9

p potivání, sloužícíchpřed, dvéře, kupeckých. krá

„„Něktetí, obchodníci sice uposlechli,ale jest
cejů:řada“jiných, kteří si vedoudále po „starém nezpů

9 určité„osobya určitámísta. r
92 gve =. 6 , . . p i
„XZ 17 přísná Čistota nařízenabyla. měst

ským zdravotním úřadem zvláštními vyhláškami všem

majitelů. domá: dosučenými a „také byly. vykonány

prohlídíky:na, sMpénotiivýchmistech, zdaž 10 „eposlochlo.Arba U
některých kanálů i,v. hlovnýchulicích.roslévaš selouže
špíny -z okolních, domů vylité i s pozůstatky odpadků,
Dříve občas byla „místa tato čistěna a polévána váp
nem, ale. ayní již -dávno zástávají, nepovšimnata. Snad
to.stačíl-- K vánoční nadílce vojínůsešlose
dobročinností měsiských i venkovských příznivců tolik
dárků, že bude lze všem „ve zdejších lazaretech meška
jícím příslušníkůmarmády..připravitiradostný, štědrý
večer. Mimo to darovány byly, lesnfmi.správani okol
mimi.stromečky, které. budou: dámami Červeného kříže
ozdobenya dolazaretůdopraveny,aby.štěstíštědro
večerní bylo úplné. Abyšlechetné dílo toto jistě se
zdařilo, © to pečlivě stará se předsedkyně odbočky
Červeného kříže, pí. míst. radová Vojáčková s jedna
telkou odb. učit, sl. S. Příhodovou.— Špatné vá
noce budou míti ubožáci z. okr, chorobince, jichž část
po zabrání budovy pro filřálku okr. nemocnice, zůstala
ještě ubytována aspoň v sklepních. místnostech cho
robince. Nyní musí se i odtud vystěhovati; kam, to
nevědí ani oni ani přískršné obce. A jsou mezi nimi ubo
žáci zcela opuštění a tak bídní, že jsou jen. na milo
srdenství lidské odkázáni. Příslušníkům městským -snad
přece koutek se najde, ale venkoyští budou na tom, ve
Hicezle. Nejednou starosta se vyjádřil, že jim nezbude,
než ubytovati je — vchlévě. Snad k tomuto tak kru
tému vystěhování nemusilo „dojíti, kdyby místnosti do
sud jimi v největší skromnosti. zaujaté byly isolovány,
čehož při malém nákladu by se lehce dosáhlo. *

| Pohřeb vdp. Fr. Chaloupky, em. vikáře v Němec
kém Brodě. V době adventní, kdy se připravujeme na
duchovní příchod Spasitele, navštívil Pán duši svého
věrného služebníka, vdp. Fr. Chaloupky, skutečného
kons. rady, em. vikáře a děkana v. v., a vzal ji k sobě,
aby již u něho oslavila radostné nebeské vánoce, Celý
jeho život byl přípravou k tomu účelu. Všude, kde pů
sobil, ať jako kaplan v Habrech, farář v Lučici a ve
Skuhrově a děkan ve Světlé, získal si velikou oblibu
pro svou nelíčenou zbožnost, vždy důstojné vystupo
vání a svůj zdravý humor, ktěrým, sám často velice
často sklíčen a churav, hleděl jiné obveselovati. Nářku
nebylo u něho slyšeti. Známa byla jeho obětavost. Když
za cholery po r. 1866,z některých rodin všichni prchali
od nemocných z bázně, aby se nenakazili, tu statečně
nejenom duchovní útěchu nemocným poskytoval, ale
hleděl je i dobře obsloužiti. Když ostatní uprchli od
zemřelých, spouštíval je často sám s hrobníkem do
hrobu. O veliké dobrotě jeho srdce svědčí, že kapla
nám svým vždy byl spíše dobrotivým otcem, než
představeným. | vikariátní duchovenstvo znalo dobře
jeho vzácné vlastnosti a vážilo si ho, jak ukázalo se
o jeho jubilejích. Udělal co mohl nejvíce pro chrámy
Páně. kde působil i pro ubohé — ale tak, že pravice
nevěděla, co činí levice. O úctě k zesnulému svědčila
deputace městské rady ze Světlé n. Sáz. a četní ta
mější farníci, kteří přijeli na pohřeb. Z vd. ducho
venstva vzdali mu poslední čest vdpp.: Karel Vimr,b
vikář a farář v Češtlíně, Vincenc Jůzl, b. vikář a farář
v Libici, Jan Lašťovička, biskup. vikář a děkan v. v.
v Chotěboři, Fr. Rosa, děkan v. v. v Něm. Brodě, Vác
lav. Vačkář. děkan. v Ledči, Norbert Beneš 0. P., děkan
v Humpolci. František Stejskal, děkan v N, Brodě, Fr.
Kořínek, farář, v Habrech, Fr. Dvořák, farář ve „Sku
hrově; Stanislav Dapryský,, farář v „Turkovicích, Josef

Bartoň, farář v Bo anči, Pg, Kulhavý, farář ye. Smrdo
vě, Fr. Khun, děkan veSvětlé n. Sáz,, Fr. Havelka, fa
rář v Linnici. Josef Brukner. farář ve Skále, Karel Ko
lářský, farář v Herálci, Ludvík Moláček, farář v D.
K. upé, Fr. Rauch, farář v. v. v Něm. Brodě, Jos. Cha
loupka, katecheta v. Německém Brodě, Josef For
man, katecheta v Německém ,Brodě, Jan Pořícký, kate
cheta. v.Ledči, Jan Roňáček, administrátor. v. Chotusi-

cích. Václav Mazač.kaplan ve, Zpraslavicích,.,JosefBi
lek, Václav Fiedler, kaplani, v Něm. Brodě. Drahého
svého,dě doprovázel hluboce zarmoucen vdp. Alois,
Chalet iskup. notář a děkan v. v. v Chocni. Bůh

budiž, štědrým odměnitelem všem, kteří ukázali něja;

sovi, děkanovi.V-V. V-Něm. Brpdě,. který, .nbětavě ho
navštěvoval a „dobře připravil na vše! Odpořívej v po
koji. duše zbožná!,

postavily. si letošního roku 5, nesmírnými, obětmi sál,
který.upravily za divadelní místnost a za. Orlovnu. Aby
pak své křesťanství zvláště v dobáchpohnutých i. skut

vůle v sotva dostavěném domě vojenskou záložní ne
mognici, která každého návštěvníka svým milým a útul:
ným dejmen překvapí. V sále a na jevišti, je umístěno

25, úplně zařízených lůžek, uprostřed. sálu jsou seřa
zeny židlea. stoly, parketová, podlaha pokryta, podél
lůžek koberci, zavpatřeno je dostatek prádla. ložního i

pro „neingcné a pořízeny léky a obvazy pro raněné. V
čele jevištěje obraz Panny Marie a v. čele, sálu kříž,

vena je za koupelnu a. šatna pro obecenstvo upravena
za kuřárnu. Na galerii. umístěna je nemocniční kancelář.

K zábavě nemocných.slopží spolková knihovna, různé
druhy her, "gramofon. Pořádány záskihou neúmorného
jednatele p. Fr. Špindlera koncerty, představení. se
-skfoptikonem, „pořádána. Mikulášská zábava .atd, K va
„ření prondičče Zm vá n. Špindlerová ve.své vile,
stojící proti nemocnici, kuchyni, nádobí, sklep, spižír

tnu. prádehu. Kuchyně je spojena telefonicky s nemoc
“ .

migilibují,že cítí se —jak: mnozí.znich říkají—jako
v nebj. Vaření a slažbě ošotřovatelské: horlivě so vě
Rují dámy ze všech vrstev. (Jména jejich, jakož i jmé
na „dobrodinců, uveřejníme v některém z příštích.čísel.)
Nemocné léčí ochotně.a. zdarma medicinální.rada a '
starosta města p. dr. Vlcena a p. dr. Barcal, obvodní
a železniční lékař. Město dodává zdarma némocnici to
pivo a elektrický proud. Spřávcem nemocnice je dp.
Jos. Tužín, kaplan.

. Našemu veledůstojnému duchovenstvu
"u provádění kostelních vřele u, mladou desk

na bavi. c k. KL blokyřeshářké “
BOHUMILABEKA v HOREKUTNÉ.

P.T.abonentům ainserentům!
K dnešnímu číslu přikládáme složní listy : a

prosíme, by jich bylo laskavě použito k vyrovná
ni nedoplatků abonentních | insertních, jakož 1 k
zaslání předplatného. Neračte jen odložiti!

Novinky
nakladatelství „Polit, družstva tisk.

pod ochr. sv. Jana WN.“ .
, v Hradci Králové:

1. Dr. Fr. Reyl: Jádro křesťanské sociologie. Str.
351. Cena brož. výt. 5 K, ve vkusné vazbě ce
loplát. s ochr. kart. 7 K.

2. Dr. Jos. Novotný: Světem k Bohu. Str. 470.
Cena brož. výt. 6 K, ve vkus. vazbě celoplát.
s ochr. kart. 8 K. —

3. Adolf Honig: -Vojínův. přítel čl voják ve svém
životě a modlitbě. 306 str. kapes. formátu. Ce
na brož. výt. 30 hal., výt. váz. v plátně 50 hal.

4. Dr. Fr. Šulc; Byl Hus odsouzen jenom pro 30
článků z jeho spisů? (Pokrač.) [>Čas. Úvahy«
Roč. XVIII., č. 10.) Cena 8 hal.

bo, bolestného a slavného v přítomné době
válečné. Cena 1 výt. brož. po 18 hal., 50 výt.
po 16 hal., 100 výt. po 14 hal.

6. Píseň k Panně Marii v čas války. Cena 100
kusů 1 K 30 h.

7. Modlitba o pokoj mezi národy. 100 kusů za1K3h.
8. Přílohy k fassi beneticlátní:

a) Certifikát o obecních a školních přirážkách..
Na konceptním papíru půlarch; cena 40 ku
sů 60 hal.

b) Certifikát o zeměpanské dani pozemkové s
, fondovými. přirážkami. Na konceptním pa

píru půlarch; cena 40 kusů 60 hal. — Dosud“
nikde nebylo vydáno! Ke každé fassi'i 0
pravě její nezbytně nutné! Vetmi praktické

Nepostrádatelné pomůcky pro kněze
"při duchovní správě raněných. vojínů:

Anderl Vojt., Katolická knížka nemocných. Pro po
třebu duchovních i nemocných. (Modlitby přá

„udílenísv. Svátosti)v řeči:české,německé,
slovácké. polské, uherské (maďarské), chorvat

ské po 60 h. .

Blaťák Fr.. Česko- německo-;máďarské žpovědní» zreadlo.20:h.

Blokša Jan, Manuale' sacérdotis' ad providendos
"Infirimos' additis oratlonibus: aď Juvandos infir

“(mosMineva,bohemica Et germanica. Váz. K 2.20.
Loos J. E. van, Methodus.excipiendi confessiones.

ořdinatias variis in linguis: brittannice, gallice,
germanice, neerlandice, italice, hispanice, da

nice, polnice, bohemice, slavice et esperanto
, (váz. K39.

Manyale Rituum in cura animarum německo-latin
ské váz. 4.20K, v kůži5.K.- a

Schneider Jos. S. J. a LehmkuhlA. SJ. Manuale
»saoerdotura.diversis. eorum- usibus tum. in pri
„vata devotione tum in functionibus: liturgicis. et

- sacramentorum administratione. Váz. K .10.40.
Schwarz C.; Confessarius polyglotus. Examen con

stienitiae in sedecim Jinguis: (bohemice, brittan
nice, «croatice, gallice, germanice, hispanice,
hungarice, italicé, lusitanice (portug.), neerlan
dice, polonice;'rumaenice, truthenice, slavice,

-slovenice et latine) ad usum sacerdotis cum=preHuncuHisK 120.1
Weiss S., Kleines Váde mecum fiir, Prlester am

Kranken- únd Sterbebetté (deitsch-lat.) váz."KL
Krebs, Sechesprachiger Beichtgpiegel (deutsch,

franzósisch, englisch, italfenigch, spanisch, pol
((nisch)» h.
TE Prodobu adventní:

„mech Páně“v HradciKrálové.Cena-6 hal.
Obje! ávky vyřizuje..

Oružsí. knibkupeciví a nakladat stvř
v Hradel Králové. Adalbertinum.



»DědictvíAaliikýchečíz.58.(podílnar. 1914)
“vfákuod JanaMiloty:>Ztracený statek«

Autor poutavým způsobem líčí některé markantní.
vady našeho českého života a zdůrazňuje cenu 0
sobního přičinění; dorůstající mládež naše, jejíž
duše plna plánů, nalezne tu mnohou perličku osvěd-.

. čených pravd a zásad životních. Můžeme co nej
vřeleji dílko toto doporučiti pro naši mládež. Mi
mo tento obrázek přinášíletošní podíl dva články
životopisné: Plus a Benedikt XV., ozdobené
zdařilými obrázky. — Pro pohodlí členstva zave
deno řízení chekové a učiněno opatření, by nebylo
třeba každý rok o zaslání podílu se dožadovati.
Správa >Dědictvi< doufá, že praktická změna tato
'pobme zejména náš důstojný klerus k hojnému ší
ření »Dědictvíe.

K vánočním dárkům velmi dobře se hodí po
dřbý »>Dědictví Maličkých«. Dosud jsou
sa skladě tato čísla: 38. Jos. Strasser: >Boží soud«.
39. J. Váňa: >Odměna věrného přátelství atd.« 40.
Pr. J. Košťál: »Věrný čeledín atd.« 43. J. Váňa:
>Po letech.c< 45. Vlasta Pittnerova: >Za chlebíč
kem.« 46. j. Andrlík: »Přítěž.< 47. Al. Dostál: »Ra
dosti rodičů.< 48..K. J. Zákoucký: >Cestami živo
ta.« 49. Boh, Bouška: >Pod Aradbami Vyšehradu.<
50. V. Špaček: »Bratři.< 51. Fr. J. Košťál: »Ve
spárech dravcových.< 52. Al.Dostál: >Na Hlásce.«
-53, K. J. Zákoucký: »Jen výšel« 54. Boh. Bouška:
>Utrpením ku štěstí.< 55. Al. Dostál: »Mendík.«
56, Jiří Sahula: >Vojtěch Habr.«<57. Fr. Pilbauer:
»Čtyřlístek.< — Cena jednotlivého výtisku pouze
30 haléřů. Při větších objednávkách veliké slevy.
Objednávky vyřizuje obratem Administrace »Dě

dictví Maličkých« v Hradci Králové (Adalberti
sam).

J. Sylvaterův 8
synovec nástupce)

odborný ŠM

—uměloskýzávod— © 2) ě

proMADU vý ídokonsal j |B
PRAHA-I, Abh

-č 145.st.,MaláKarlova"A M A 4

ul. čis. 29 nové blíše Ma-[4 JŘ

6Drokůna Malémne-jlĎ c ESO

městí pod loubím) dopo
ručuje 8e

bu dodání okem chrá- :mových odnejjednoduě- a

„gwralnímu provedení a)
sice i se železnými 9

rámy, sítěmi, osazeními ik

Veškeré rozpočty, stizzy i odbor. rada bezplatně
beze vší závaznosti ku definitivní objednávce

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.Založeno roku 1863.

- Ve prospěch
Sratováclavské"Matice Školské

— Uznaný za n jvýhodnější a nejlevně ší uá
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prirádla, praperů. příkrovu, koborrů a

vevéhoo „nášíní ve výrobaáchnejstaršhezávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat le

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

obrázkovéomak «nopočEy ro 8. kovézboov vsorya hotov í
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních díTkáck a
domech, levné pracovní afly na venkové, čímě levnější
eeny aš o 20%, neš všude Jinde.

Jahil. 100let. trvání a 40 let. vlasíníčinnosti.
Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

( v jednoduchém i
přepychovém mo

Vazbuim 555M chle zbotoví uměl.
závod knihbařský

Richarda Šimáčka
v Hradci Králové, Pospíšilovatř. č. 181,

Singer (0,

jsou nepřekonatelné.

akciová společnost pro ŠÍCI $ rOj8,

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, farářeve Výprachticích)

doporuěoje-P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

í výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

id L

Parevná. £3čB
kostelní (E

okna3x,
|F'r. Uhlíř,

v Třebochovicích u Hradce
Králové.

Cenníkyarozpočty na požádání (Ss a.

|lí
CI A

CtitelkyněBožskéhoSrdcePáně.

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb miasii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí a dotazem stran přijmatí na představenou
6 kláštera B. S. P. Krupka (u Teplic).

VARHANY HARMONIA

VÝHODNÉ PLATEB
NÍ PODMÍNKY
OBRÁZKOVÉ CEN
NÍKY ZDARMA

|| zaLoženo ROKU
1860.

VÝROBKY PRVÉ
HO ŘÁDU
NEJČESTNĚJŠÍ Vy
ZNAMENÁNÍ
CÍ5. AKRÁL.DVORNÍ

DODAVATEL.

JHU0J18"100O1M9714N"592"mRUZÁA

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujeni dope
rečit! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své olasimí výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci 8
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje.Hotové
předměty neb výkresy zasílá nau
kázku franko bez závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

progr or slatých a stříbrných klenoti, jako: řetězů,madonek tků, prstýnků, náramků atd. u Notářské
prutemy, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského vždy na skladě.
Sterezlato,stříbro©drahokamykupujesanejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasíř a olseloar

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

ada babababababahabush

Biskupská knihtiskárna
v. vHradci Králové (v

nabízí své ochotné služby ku prove- 
dení všech zakázek s oboru knihtisku.
Cenymírné,vyřízenísprávnéa rychll.

0000000000000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dile roční salisony kollekci
nejnovějších drahů pravých

víněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu

zemských.
W

Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
U*iňte, prosím, malou objedáávku na 

zkoušku.

Velejemné. látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení ceu!

O0002000000000
Opatřil Jste již pro svou domácnost

Vade mecum?
Neli, tedy neopomeňte tak -učí
piti, poněvadž »Vade mecum«
jest nepřekonat-lný diet. připra
vek ochranný proti choleře a
úplavici a všem poruchámza
žívacím podivuhodných účinků,
nepostrádatelný pro každou do
mácnost, zvláště kněžskou. Dr.

Kodym ve svém desateru dí: »Lepší malá pomoo
včas, než velká nemoc potom.« — Obdržeti lze
v drogeriích neb u laboratoře »Vade mecume
Dašice, Čechy, v láhvích po K 150, $— a 5—.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

oooi Cizo

Dobře zapracovaná, zcela spolehlivá

obchodní přiručí,
která byla v obchodě zaměstnána po 9 let k nej
vyšší spokojenosti a následkem váleč. událostí

místa svého se vzdala,

hledá podobné
misto v Čechách.

Výborné vysvědčení pě ruce. Dotazy adresovati
radí na administraci t. |.

20

sečení ©
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Světa pán v županu.
Tak nazval dramatický básník Em. Bozděch

Napoleona I. Líc a rub vždycky od sebe se liší;

nití na rubu. Tak i v životě. Obyčejný smrtelník
dychtí proto nemálo popatřiti na ráb života ne

Proto s dychtivostí sahá veřejnost po fran
couzské kniže >Napoleon intime« par Arthur Lévy,
která byla také již přeložena do španělštiny pod
názvěm >La vida intima de Napoleon<. V 7 ka
pitolách. líčí autor velikého císaře v životě sou
kromém. .

Nás bude zajímati nejvíce kapitolatřetí: >Ro
dina« (str. 213—264). Často starosti rodinné či
nily Napoleonovi hlavu těžší než záležitosti. stát
nické, »Napoleonovi bylo nesnadněji ovládati svou
rodinu než svou říši«, řekl o něm jeden součas
ník. —

Otec Napoleonův záhy zemřel a Napoleon,
tehdáž 16 let stár, počal starati se vážně o celou

však stoupal v hodnostech, tím větší byly náro
ky jednotlivých členů rodiny a tím větší jejich —
nevděčnost.

Matka Látitia byla jediná, která i za nej
většího lesku císařství vždy byla šetrnou, pa
mětliva asi dosti krušných dnů v dobách dřívěj
ších, zeknéma po smrti otcově. Neovládala doko
nale ani italského, ani- francouzského jazyka; mí
sto Empereur říkala Emperour, místo hogneurs —
honours, místo heureuse — hourouse. .Dožila se
největší slávy svého syna, ale i jeho pádu.

Nejstarší syn byl Josef, o rok starší Napo
leona. Napoleon, stav se generálem, učinil Josefa
velvyslancem v Římě, Když byl Napoleon zvo
len prvním konsulem, toužil i Josef dospěti výše.
Citě se neuspokojeným, postavil se na stranu paní
de Stael, která stala se zapřísáhlou nepřítelkyní
prvního konsula. Konečně učinil císař Napoleon

Josefa králem neapolským, později španělským;
avšak ani jedno ani druhé království nedovedl
nový král řádně spravovati, spíše křížil plány

svého císařského bratra. Také se na trůně španěl
ském neudržel.

Lucian byl o 6 let mladší než Napoleon.
Prvním činem konsula Napoleona bylo jmenování
Luciana ministrem, později velvyslancem ve Špa
nělích. Lucian, vstoupiv v manželství se zcela oby
čejiou ženou občanskou, zhatil plány, které císař
ský bratr s ním zamýšlel; tu se naň Napoleon roz
hněval a Lucian byl nucen tráviti život od té do
by mimo Francii a vrátil se do Paříže teprve v

O Ludvíka, 9 let mladšího, staral se Na
poleon již jako dělostřelecký poručík, avšaki u
něho dožil se podobné odměny. Ludvík byl jme
nován generálem, později stal se králem holand
ským. Hrál však panovníka příliš šamostatného,

spojencem Francie či Anglie? Já se v tom nevy
znám, píše mu Napoleon. Napětí dostoupilo ko
nečně vrcholu a Ludvík náhle se rozhodl opustiti
trůn! Napoleona rozhořčil tento nepředložený krok
velice, dovedl však ovládnouti sebe a tak Ludvíka
před tváří Evropy ještě omlouval. Do Paříže vrá
til se Ludvík také až v posledních dnech císařství.

Jeronym, nejmladší bratr, byl jediný, kte
rý nevstupoval nikdy ve zřejmou oposici naproti
Napoleonovi; působil mu sice nesnází více než
ostatní, byl však vždy ochoten přiznávati se k
vině a pronášeti ubezpečení nejlepších úmyslů.
Byv vychován již v přepychu, oddával se záhy
marnotratnictví; aby se tomu čelilo, byl zařaděn

do námořnictví. Sotvá na cestách přistál do'Ame

Patersonovy a ač neplnoletý, vešel s ní v man
žalství, aniž by o tom v Evropě jeho matka anebo
vůbec kd: z rodiny byl měl tušení! Kajícně vrátil
se po nedlouhé době před tvář císařského bratra,
aby dosáhl milosti. Později stává se králem Vest

je králem! Jinak byl mužem schopným, u Water

ště na ostrově Sv, Heleny těchto jeho schopností
vzponiinal.

mohlo se ještě na lepší partii počítati. Když se
však bratr stal císařem, stala se změna i s jeho
sestrami. Byly toho pevného domnění, je-li bratr
císařem, po právu mají býti zase sestry také
aspoň císařovnami! Elise vyplnila se její touha
aspoň částečně, stala se velkovévodkyní Toskán

žecího života byl nucen zavírati ne jedno, ale

Sm sestrouaavlínou,Pa nořikatíkrás6. hana

ona ze všech sester štěstím z ruky bratrovy ob

Leclerc záhy zemřel žlutou zimnicí.
Po návratu se provdala za prince Borghése

a mtusela opět odebrati se z Francie do Říma. Na
poleon byl jí velice nakloněn, znal však její ve
likou marnivost i lehkomyslnost. Píše jí do Říma:
»Budete-li se s manželem hášteřiti, bude chyba
na vaší straně a pak vám Francie bude uzavřena.«

„JU nejmladší:sestry Karolíny dočkal se
Napoleon nevděku největšího. Provdala se za sta
tečného generála Murata a počala záhy jeviti sil
né choutky po nějakém trůnu. Pro případ, že by
císařský par bratr, dlící neustále ve válkách, a
jsoucí dosud bez dědice, živ se z pole nevrátil,

francouzském. Napoleon splnil konečně její touhu
a posadil ji s Muratem na trůn neapolský, netuše,
že právě tento nově stvořený král odmění se mu
zradou. Pe bitvě u Lipska vyjednával totižeMu
rat tajně s nepřáteli a pod záminkou nutné pří
tomnosti své v království neapolském opouští zra
zeného Napoleona, aby v krátké době táhl svoj
skem -- proti Francii! Osud odměnil však zrád
ce: Koalice zbavila Murata trůnu, o který se to
lik bál a Murat byl konečně zastřelen!

Docházíme takto k úsudku, že Napoleon za
všechnu péči o členy rodinné klidil pouze nevděk
a že tito členové na podvrácení jeho vlivu a na
vnitřním rozkladu jeho velikého díla nepřímo i
přímo takřka spolupracovali. Stendhal dobře tedy
poznamenal o Napoleonovi: »Daleko větším štěs
tím bylo by pro Napoleona, kdyby byl této ro

šťastný byl Melchisedech, o němž Písmo praví,
že neměl ani bratří, ni sester! A k tomu ještě byl
svobodný!< (IJ. jedn. 1. výst.)

A. V. Chodovický.

„Bylo po mši sv. na úsvitě oBožím hodu vá
nočním: U velice vkusných Jesliček kupily se děti
s rozšířenými zornicemi. Starší poučovali, koho
která soška představuje. Za nimi klečel na dlažbě

chatrně oděný stařec, modle se horlivě ze starýchknížek. .
Za chvíli se drobotina rozkutálela k domo

vům. Když vyšli dva hošíkové Volejníkovi, stařec
bral se třesavým krokem za nimí. Bezzubé dásně
chvílemi cosi pronášely, několikrát se z nich vy
dral táhlý vzdech. >Vyhoštěn — jako to Jezulát
ko. Jen ta Kristova láska mne ještě k hrobu do
provází. A proč — proč?« Stařec se zastavil a
hrubou hůl vetkl hluboce do blátivého sněhu. »Ach,
děti, děti — jen abyste byly vy šťastnějšíl« — Při
dal do. kroku.

»Počkej, Vinco, tuhle se ještě na rybníčku
sklouzneme«, zval starší hošík.

»Jen aby nás to udrželo! Je obleval«
»Zkusíme to z kraje.« —. Led popraskával,

ale klučinové málo dbali nebezpečenství.
Stařec se zastavil. >»Ouvej!« vřískl maličký

Sklouzl totiž a padl celým tělem
na zvlhlý led.
v žumpě! Vinco, podrž mne, ať sí ji vylovím.«
„37Ale postavení bylo svízelné. Hrozivé. popra

skávání ledu bylo vážnou výstrahou. >| vy kuli
chové, vždyť se utopíte«, volal kmet z druhé stra
ny..>Počkejte, vezměte si tuhle mou hůl, hned bu
de čepice venku'< Hoši dívali se na starce pře
kvapeně. Byl jim jaksi cizí. >Podívej se, knote,
vždyť jsi celý umáčen«, dodával staroch s úsmě
vam. >Trochu tě otřu.« Vytáhl veliký modrý ka
pesník a pečlivě kabátek Tondův otíral. »Ty špun
te, což je o čepici — málem bys býval v žumpě
sám. Možná, že byste se bývali skoupali oba.<

>Čo tak stojíte, kluci, jako Piláti?« —broukla

vedle sousedka. »Vždyť jest to váš dědeček. Jen
mu. pěkně. polibte rukul«

" sDědeček?< vytřeštil Vinca zaovu zrak. Ná

hle. si vzpomněl,- jak marninka. Č wala, že mají
hodného dědečka v-Lávkově “— otida s vstrčil!.
ukazováček do hubičky.“ *

Ale rázem rozťala--gordický uzel rozpaků stat

ná žena, která přiběhla ryghle k trojčlenné skupině od-nedaleké chalupy.* >Dědečku, stavte se,

pojďte aposed te, aspoň chvílk Jsem doma právětak sama.

Starochova brada se:rógklepalapláčem. >Ton
čo; To —teda sis přece |vzpůmněla, že mášKbe: v > '

Ach, drahý. ;tilánečU,. ;Yzponiinala jsem tak

—————

Pojďte, pojďte! Vždyť byty děti pomalu ani nevěděly.
>Ajak pak ten tvůj, co řekne?<
»Vždyť vám povídám, že právě jsem doma

sama. A kdyby — však je teď taky jinačí. Myslili
jsme, že se pořád hněváte.«

»Počkej, nechvátej tolik, holka,« chraptěl sta
řec dušeně. »Nějak se mi stáhlo hrdlo vším tím
překvapením — zrovna jako bych se měl udusit.«

>A jak se vám teď vede?«
»To víš, jako na výměnku. Ten můj život je

jako tahle blátivá silnice. Karel by se mi rád díval
do pat. pozoruju to dobře. A tak jsem si šel, milá
holka, postesknout k Jezulátku. Srdce mi v tom
Božím kostele tálo jako jarní sníh. Za těmi klouč- 
ky jsem šel jako bez duše; věř mi, nebyl bych-se
stavil bez zvláštního pozvání. A najednou takové
přivítání! Jako by mě sem samo Jezulátko při
vedlo k potěše děcek jiných «

»>No—. nestejskejte; je-li silnice blátivá, padne
na ni z nenadání krásný bílý sníh — a hned je po
cestě obtížné a mrzuté. Jen pojďte!«

»Pravda, Tončo, taky jsem chybil. Starší lidé
rádi dlouho vzdorují, ale teď vidíš přece sama, žes
tím sňatkem neudělala žádné terno.«

»[ vždyť já taky vím, že vaše napomínání bylo
dobré. Bylo jen potřeba dorozumět se dříve«, do
dávala chalupnice hlasem teskným.

»Ach děti, děti«, zaplakal kmet znovu, když
se usadil v čisté a teplé světničce. >Toť ta nebeská
láska našeho Ježíška se rozlévá do každého zá
koutí..

© »Ínu — vždyť jsme slyšeli: Pokoj lidem dobré
vůle; a tu máme teď všichni — že mluvím pravdu,
dědečku?«

»Pravda, pravda. A teď si nacpu s chutí dým
čičku.«

»No -. a večer rozžehneme svíčičky na strom
ku znovu, budeme slavit štědrý večer ještě- jed-:
nou!<

»Tak? Ale kde pak já bych se tu zdržel! Láv
kovšťí budou čekat.. .«

»Hm, jaká pak nesnáz! Doběhne tam Tonda a
řekne jim, že tu několik dní zůstanete.«

Ach děti, dětil« škytal staroch znovu...
Večer trochu přituhlo, celý kraj zbělen nový

Obloha byla tak čistá!—
Hvězdy shlížely k zemi tak jasně a vesele, jako
oči nevinných dětí. A ve světnici kloučkové ob
skakovali s výskotem usmívajícího se dědečka.
Jak byli pyšní na otce své matinky!“

»Holka, takové radosti jsem už nezažil dob
rých dvacet let! Sám Pán Bůh potěšil duši tolik
zarmoucenou .. «

Pokoj lidem dobré vůle!

Různé zprávy.
Husitská šlechta. Pod tímto titulem dokazuje v nej

novějším (11. čísle) »Časových Úvah« Jiří Sahula obrov
ský vliv šlechty v hnutí mírných Hustův i Táboritův
a vysvětluje, jaké příčiny v přední řadě vedly šlechtu
v XV. století k podpoře nových náboženských prou
dův. Jak důležitá jest tato úvaha k seznání husitismu,
přesvědčí se každý čtoucí. Stran 32, cena pouze 8 hal.
Při hremadných objednávkách větší sleva. Objednávky
vyřizuje administrace »Časových Úvah« v Hradci Krá
lové.

Eucharistie nazývá se kniha básní největšího pěvce
katalanského Jac. Verdaguera. Vydala právě »Archa«
v překladu S. Boušky. V elegantní vazbě 2.60 K.
5 Vúvaze o moderním umění praví feuilletonista »Ná
rodních Listů« 13. prosince: »Nejhůře zachovalo se nej
modernější umění k nejmodernější ženě, k ženě počát
ku XX. věku, jíž postavilo pomaík nesmrte!nější než je
samo -- ač nikoli mimo zásluhu, a sluší zdůrazniti také
nikoli mimo přání takto zvěčnělé. O literatuře nemluv
me, ta je bezpříliš výslovným a bezobalným svědectvím
o dnešním ženském ideálu, či lépe ideálu, jaký právé
ženě dreška svědčí, při čemž slovu »svěděí« dlužno
rozuměti i jako »přiléhá« i jako »lbí se«. Neboť umě
lec slova, jehož poesie jest skutečným výkřikem doby,
nejen že přetvořil ženu k vlastnímu obrazu, tak, jak si
ji přeje míti, ale dobyl si také jejího souhlasu k tomu,
Kompletně, jakž není pochyby. A kdyby bylo — stačí
poukázatl k básnickým dokumentům nejmtodernějších
básnířek, jež na výkřik básníkův po moderní ženě od

pověděly ryčnou přípověďí, a ta předstihla nejodváž
nější sny současných myslitelů vázaným inevázaným
slovem. Ovšem že nelze generalisovati, ale povšechně
nelze zase nedoznati, že v moderní erotické literatuře
láska odstěhovala se ze srdce na periferii nervového
systému, z máje-do října, či přesněji řečeno, že v té
příšině přeložen říjen až do máje. Kdo čte, rozumí, co
tím má býti řečeno k současným praematuritám lásky.
Jistý pezorovatel těchto zjevů podotkl snad přespříliš
trefně, že nikdy nebylo nevolnictví falešnějí přezváno
heslem svobody a práva na život (správněji na vy
žití). Je-li toto tvrzení přeplato, přece se přiznati musí,

práce, zejména uměním slovesným, k rozčarování z

pojmů o vznešenosti lásky jako dnes. A vývěl v tom



ohledu octl se vlastně a-paradozně zase v oadějné fasi,
neboť napříště, bude-li se díti, může se díti jenom ve

směru vznosném, neboť zdá se, že vůbec dosažitelná
nížina už byla dosažena.«

Vzduchoplavci lidští snažili a snaží se učiti od ro
zených vzduchoplavců, totiž ptáků. Bonmaskýprofesor
Půtter srovnává oboje létadla, Živá | neživá — pokud
ovšem je srovnávati lze — a uzavírá: Ptáci předčí lé
tadla jistějším ústrojím, větší možiostí střídati hybnost

plochám létadel (1 :1.66), větší schopností vyrovnávati
poruchy rovnováhy přizpůsobením kormidla (1 :1.62).
Stejná asi jest výkonnost obojích co do přirozené, pra
videlné rychlosti a Co do.nosnosti břemen na menší
dálky. Létadla předčí ptáky co do výkomnosti motoru,
tedy možnou větší rychlostí; větší vzdorností proti vět
rům a pod. překážkám, jakož i možností delšího a vyš
šího letu -- pokud ovšem bez náhrady hybných látek
jest možný, naproti únavě, po případě nedostatku kyslí
ku u ptactva. Celkem však ještě pořád nepotřebuje
ptactvo na létadla býti žárlivo,. neboť | nejdůležitější
stránkou, totiž jistotou, je daleko překonává.

Starší věk nejvhodnější k činům velikým. Ku po
divu! Na prahu tohoto věku byl veliký kult mládí. Před
jinochy musil se skláněti zkušený, šedivý muž, zcela
poniženě, byl nucen tleskati každé jejich frázi, nechtěl-li
býti prohlášen za zkostnatělého byrokrata, za občana
zaostalého, který nových myšlenkových proudů nepo
chopil atd. Také mladíci dovedli shazovati s paluby o
kamžitě starší muže, když se jednalo o úkol méně zod

povědný.
Ale —. válka není hračkou, obrovská vojska nejsou

předmětem k rozmarným hokus-pokusům. | To cítily
státy všecky velmi dobře; proto se rychle zapomnělo
na kult mládí i v těch krajích, kde se mu nejvíce hol
dovalo. Téměř všichni vynikající vojevůdcové v nynější
světové válce jsou kolem šedesátky a většmou již še
desátý rok překročili. Lze se domnívati, že by vlády
svěřily tak důležité úkoly mužům, jichž bystrozrak u
mdlévá? Neodborník těžko dovede pochopiti, jaké slo
žité kombinace takový velitel jest nucen nositi v hlavě
a z jak obrovského materiálu musí spřádati své váleč
né rozhodnutí. Ve dne v noci musí býti mysl čilá jake“
studenta, ze zpráv rychle za sebou se hrnoucích koman
dant sestavuje své rozhodnutí co nejrychleji. Stane-li se
i malá nehoda v rozpočtu, hned zase úmorná práce nová.

Velitel i prostřední musí rozuměti terénu, —jakosti

zbraní, síle odporu jednotlivých pluků, manévrování s
obrovskými voji — jako bystrý hráč šachovnici. Čím
větší vojska, tím je úloha při rozestavení pluků těžší.
Všecky fysické překážky nutno vzíti v úvahu, aby se
pravděpodobně vypočetlo, kdy který puk může sta
nonti na svém místě, kdy má přikročiti k zápasu atd.
Často -čtvrthodina omeškání nebo rychlejšího postupu
může se státi nebezpečnou celé frontě. A ejhle — :k.to
mu všemu jest potřebí mužů šedesátiletých, tedy tako
vých, jaké šmahem do nedávna mladi lidé i v lehčích
úřadech nutili do pense!

Bylo by věru zajímava vylíčiti, jak. ženiální dí.a
provedli v oboru umění, politiky, na poli sociálním a
jinde právě ti mužové, kteří překročili šedesátku. Ob
mezujeme se však pouze na některé zjevy z oboru vá
lečnictví. Proslulý máršálek Radecký nejslavnější své
boje (v letech 1848—49) prováděl u věku přes 80 let a
Pak se ještě stal vejice chváleným „místodržitelem v
Miláně. U generála Bliichera jako by se stářím vzrůstala
horečná činnosk. Svou překvapujcí rychlostí 'rozhodl
bitvu u Waterloo v neprospěch Bonapartův jako stařec
73letý. Ruský Kutuzov zkřížil plány Napoleonovy u vě
ku 67 let,

Všelicos. V solných dolech u Věličky v Haliči, kde
sváděny byly prudké boje, zaměstnáno jest na 1200
dělníků a získá se ročně 80.000 tun kamenné soli v ceně

8 mil. kor.-- Soc. demokratičtí členové ruské dumy
na své poradě schválili resoluci proti válce a prohlá
sili, že zničení carského imperialismu a carské armády
bylo -by nejmenším zlem -a že heslem musí: býti pro
paganda socialistické revoluce. —| »Proletář«, orgán
centralistické strany soc. demokratické přestal vychá
zeti. —

— Přednášky pro hospodyňky
venkovské, jichž manželé jsou na bojišti, uspořádány
budou v lednu v-Německu.. — Ztráty francouzských
důstojníků jsou veliké; proto byli povolání k pěším
plakůin indičtí důstojníci, mezi nimi anamští domorodí
důstojníci. Anamský podplukovník Dohunchan byl do
koncz jmenován velitelem francouzského pěšího pluku.
— Na anglické vánoční tabuli zaujímá vždy čestné mís
to krocan; dosud dovážen byl hlavně z Uher. — Sv.
Ote: věnoval 100.000 franků rakousko-uherským sirot
kům po vojínech.

Úvěrní družstvo Elška
— zapsané společenstvo 8 r. 0.
VHradoiKrál. Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské zá podmínek nej
výhbodnějších.

Světem k Bohu. Napsal Dr. Jos. Novotný.
V důkladném spise tomto (na 470 stranách)
autor poukazuje, jak novověké vážné studium
přírodních věd vede mocně k poznání Boha
Stvořitele. Kniha probírá postupně otázky o vzniku

ch vrstev, vžniku

rostlinnéa živočišné, konstatuje nepřeklenutelný
rozdil mezi člověkem a zvířetem, odůvodňuje

těl, přesvědčuje, že všecko lidstvo pochází v

£ doklady, jak moderní věda

pisovatel ke konci pojednává o poměru vědy
a víry, uváděje doklady, že víra rozum nezotro

Církev nestaví se na odpor vědě, nýbrž jen dob

mění rozmarně svoji tvářnost. Obmezujeme se zde

kdy se snaží naši protivníci všemožnými vymy
šleninami uváděti prostý lid v domnění, že sku
tečná věda odporuje víře.

Kniha, která probírá všecky nejčastější ná
proti článkům naší víry, jest psána slohem

velice přístupným, způsobem populárním. Veliká
její. cena spočívá netoliko v účelu obranném,
ale i v podrobném poučení o těch zjevech zá
važných, s nimiž se setkáváme každodenně; dává
hluboce nahlédnouti do tajů přírodních, vzdělává
rozum na základě nejnovějších výsledků příro
dovědeckého studia.

Spis tolik důležitý, který jest hlavně pro
kněze (kazatele a katechetu) nepostradatelný,
vydán ve skvostné typografické úpravě (29 tis
kových archů velké osmerky) nákladem Politického
družstva tiskového v Hradci Králové. Cena bro
žovaného výtisku K 6'—, cena výtisku ve vkusné
vazbě celoplátěné s ochranným kartonem K 8—
Objednávkyvyřizuje obratem Družstevní knib
kopectví v dci Králové, Adalbertinum.

Zal. 1860. Zal. 1450.

Karol Zavadil,
-© nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj.onu r sl.patronátním m doporučuje

se ku provedení veškerých

se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v kašdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem „měnípráce uměl-ché
cemy. Veškeré opravy a znovu
sřsení provádí se 00 nejpečli

věji a se-zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

Soupencům našich organisaci
odporučujeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šlček „Záštita“
v Chrasti u Corudimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vsd.duchovenstvu naskytá se zde
příležitost koopiti prádlo kostelní, zaručené dle /
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na |
zkoušku a budete jistě spokojeni!
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Veles poučná pojednání

jsou uložena v brožurách, jež vycházejí měsíčně

pod titulem »Časové Úvahy«.
Cena silsů těch jest velice levná, Webofjed

notlivý sešit, obsahující 32 i více stran, zasílá se za
pouhých 8 haléřů. Vyšší ceny udány jsou u brožur
několikanásobně větších. — >»Časové Úváhy vy
cházejí již sedmnáctý rok „Čtyři pětiny vyšlých
brožur jsou již rozebrány.

Posud však. jsou na skladě u větším množství

O0ODO8A05

tyto úvahy: Cena v hal.
o

Učte se z dějh ©- 16
Oslava Husova. <- -2 . , . B
Žaloba vyděděnce XX. věka (pojednání o li

beralismu)-<< < « ©... B
Hasitství a svoboda —--.-. - . +. 8
Zpráva o sjezdě Českostovamských katoliků v

Hradci Králové —- . . . . -+ 24
Veliký biskup (životopis biskupa Eduarda Jana

Nep. Brynycha) —. B
Pokora a náboženství . 8
Několik slov o papežství 8
Katakomby . . . . 8
Plus VII. a Napoleon 8
Česká konfesse .-—. . . . . 24
Moderní náboženství Masarykovo . 8
Jubileum mariánské a Lurdy 8
Spojenci spiritistů —- -. .- . - "8
Z domácnosti soclálhich demokratů:

I řada 0 16lo>>. M 16Il. 2... 24
Braňme se tiskem .-—.-—. . . . +.. B
Návštěvou u Slovanů (o Polácích a Slovácích) 8
Volné kapitoly o spořivosů —„. . - .
Soclální význam svěcení neděle . !
Svobodná škola —.- . . .

Jesulté a jejich protivníci .-—. .. .
Manželství přirozené a svátostné . - . 
Slovo včas o právu volebním a jiných občan

ských právech ve státu —. —. . . . 8
Převaha protestantů nad katolíky . 16
Katolici, organisumel . . . . .- .« . 8

Útok professora Masaryka na církev katolic- ,

kot2
Katolickým jinochům — spolky katolické . 16
Říma anlverslty-2.2 8
Proti Volné Myšlence -. 8
Proti Volné Škole. 16
Volby do českého sněmu 8
Inkvisice církevní - -. . . 24
Vlastenectví v duchu křesťanském . 8
Zporýnskýchmisslí. — 16
O duši idské - . - 8
Machar a křesťanství 8
KarelIV.,Otecvlasti... 32
Klášter v Podlažicích a město Chrast . 8
Starý a nový názor světový . B
Jesulté a česká literatura - 8
Blahoslavený Jan Sarkander 8
Boj o Lourdy - . . . 16
Obrana úcty Svatojanské . . B
Příčiny sociální nespokojenosti . 
Čechové, prohlédněte! . B
oJustiční vražda« Ferrerova ve světle rozumu

a pravdy - 16
Dělnickézahrady- -- <.. +... B
Mravní velikost Kristova — důkazem Jeho —

Božství 6
Pohřbívati či spalovati mrtvoly? . . . . 8
Autorita a svoboda. — Pastýřský list arcibisku

pů a biskupů rakouských . -. . . . 8
Obranaškolykatolické... . . . 16
Volná Myšlenka se stanoviska náboženského,

Hilosotického a soclálního . —.. -. . 16

Život lidský s náboženstvím a bez něho . 8
Jest náboženství věcí soukromou? 24
Charakter -< - . . 16
Jazyková otázka v Čechách . . . . . 80
Péče o mládež ve světle katolického životníhonázori-222 B
Sv.mise -2 44 B

Při objednávkách brožur v ceně od 8 do 24 3
nečítá se frankatura tehdy, objednají-li se aspoň
4 výtisky.

Celoroční předplatné na běžný ročaík (12 bro
žur) činí pouze 1 K :

Je-li objednán výtisk jediný, nutno přidati k
udané ceně 2 hal., při objednávce dvou až tří vý
tisků připočítávají se na porto 4 hal.

PH hromadných objednávkách poskytujeme
veliké slevy. Objedná-li se zvlášť veliký počet
brožur, člní sleva až BOprocent.

Z toho všeho patrno, že z vydávání našich
-poučných brožur není finančního zisku, a že na
opak vydavatelstvo vzájmu dobré věci ochotně
přináší oběti.

Proto nechť každý upřímný katolík podporuje
tento záslužný podnik!

Objednávky vyřizuje obratem
Admiaistrace »Časových Úvalu

i v Hradci Králové.
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